Milí kamarádi a přátelé!
Opět organizujeme letní rekreační pobyt pro členy našeho Spolku U Dobré naděje
a jejich přátele. Termín: 4.9.-11.9.2021. Ubytováni budeme v Horské chatě Alžběta
/www.chataalzbeta.cz/ (900 m n.m.), která se nachází v rekreačním středisku
Mariánská /3 km nad Jáchymovem/, v překrásné přírodě Krušných hor.
V dosahu 8-12 km se nacházejí vrcholy Plešivec, Boží Dar a Klínovec s pěknými výhledy a atrakcemi. Je to
oblast, kde se v letním období lze věnovat turistice, cykloturistice, poznávání, koupání či houbaření. Tipy na
výlety: lázeňské areály v Karlových Varech a v Jáchymově, zřícenina hradu Freudenstein, Muzeum Královská
mincovna, Hornické muzeum, Údolí mlýnků, Naučná stezka Jáchymovské peklo, případně vzdálenější hrad
Loket (poblíž Karlových Varů).
Chata má 10 jednoduše vybavených ložnic, dvou, tří a čtyřlůžkových. Sociální zařízení je na chodbě.
Lůžkoviny, ručníky, mýdla jsou v ceně. Parkování aut u chaty je zdarma. Pokud plánujete dopravu autem,
prosím o nahlášení co nejdříve, kvůli počtu jízdenek. V místě je i několik restaurací. Obchody a pošta jsou
v Jáchymově. Je možnost dovozu čerstvého pečiva do chaty (všední dny). V chatě je společenská místnost,
jídelna, bar včetně výčepního zařízení s klasickým bajonetem, stolní fotbálek. Kuchyň je plně vybavena včetně
vařiče, mikrovlnky, kávovaru, mixéru, topinkovače, lednice, mrazáku, myčky. V suterénu se nachází terasa
s grilem, ústící do velké oplocené zahrady s ohništěm, houpačkami pro děti, a také zapuštěným
obdélníkovým bazénem 7 x 3 x 1,2 m s nočním osvětlením a slanou úpravou vody.
Zájezd je určen pro stabilizované klienty v remisi, kteří jsou schopni si organizovat svůj volný čas a stravování.
Program nebude centrálně určen, ale bude vytvářen podle zájmu účastníků na místě. Paní doktorka MUDr.
Dobrá jede s námi také jako účastník dovolené a zdravotník pro případ nutného zásahu, nikoli jako ošetřující lékař.
Cena zájezdu:
Pro nečleny
2850,- Kč
Doprava Ostrava Svinov – Karlovy Vary a zpět.
Autobusovou jízdenku z Karlových Varů do
Jáchymova si kupujete sami.
(Pokud někdo pojede osobním autem, cena
jízdy tam a zpátky je 1400,- Kč.)
Příplatek na místě městu je 21,- Kč / den,
celkem 147,- Kč / 7 dní

Pro členy Spolku UDN
2750,- Kč
Doprava Ostrava Svinov – Karlovy Vary a zpět.
Autobusovou jízdenku z Karlových Varů do
Jáchymova si kupujete sami.
(Pokud někdo pojede osobním autem, cena jízdy
tam a zpátky je 1400,- Kč)
Příplatek na místě městu činí 21,- Kč / den,
celkem 147,- Kč / 7 dní

Plánovaný čas odjezdu rychlíkem EC144 Ostravan z nádraží Ostrava – Svinov je v 08:20. Sraz bychom si dali
ale již v 07:50 ve vstupní prosklené hale. Pokud by si někdo přál jiné nástupní místo (Ostrava hl.n. v 08:12),
prosím, nahlaste to už při objednávání pobytu.
Návrat z rekreačního pobytu předpokládáme v raných večerních hodinách, nejspíše Pendolinem v 18:33
hod., což se však může ještě změnit.
Platba celé částky do 4 dnů od přihlášení, případně dle individuální domluvy.
Číslo účtu: 2100320801 banka 2010. Do poznámky pište své jméno, ať můžeme přiřadit platbu.
Storno poplatek při odhlášení do 15.8.2021 je 300,- Kč, poté do 1.9.2021 1000,- Kč, od 2.9.2021 je storno
100%, případně řešení individuálně.
Kontaktní osoba: Ibolya Vyvialová +420 733 734 306, ivyvialova@seznam.cz
(aktualizováno 11.8.)

