Sportcentrum - ubytovna + kemp
Facilities
Bar
Bazén
Bezbariérový přístup
Dětský koutek
Hřiště
Kola
Kurty
Možnost grilování
Parkoviště
Personál hovořící německy
Polopenze
Snídaně
TV
Úschovna kol a lyží
Vybavená kuchyňka
Zahrada
Školní 273
Jiřetín pod Jedlovou
40756
@email
+420 702 136 858
+420 602 860 058
Sportareál Jiřetín.cz http://www.jiretin.cz/sportcentrum/os-1002/p1=56

Ubytování se nalézá v Jiřetíne pod Jedlovou uprostřed malého letního sportovního
areálu. Kapacita ubytování je celkem 70 lůžek.
Turistická ubytovna: 5 pokojů: celkem 29 lůžek V případě obsazení alespoň tří
pokojů plně k dispozici i společenská místnost. Patro turistické ubytovny je též
vybaveno sociálním zařízením, kuchyňkou a venkovní terasou.
Ubytování v nové půdní vestavbě: 5 pokojů se společným sociálním
zařízením kapacita pokoje 2 + 1 přistýlka 6 pokojů s vlastním sociálním zařízením
kapacita pokoje 2 + 1 přistýlka 2 apartmány (televize, internet) kapacita
apartmánu 2 + 2 přistýlky
Ubytování je možné i se psem.
Poplatek za psa činí 100 Kč/den
Kemp a odpočinkové místo
Pro turistickou veřejnost a návštěvníky sportovního areálu se zde nabízí další
zkvalitnění služeb, především v oblasti sociálního zázemí, tj. možnosti využití WC,
sprchování, samostatné přípravy občerstvení v kuchyňce se základním

vybavením. Součástí projektu je i trasa s lavičkami k odpočinku nebo posezení s
přáteli. Objekt je zpřístupněn i vozíčkářům, neboť má samostatné sociální
zařízení s bezbariérovým přístupem. V nově dokončené budově je možné
uschovat také horská kola případně další sportovní vybavení.
V areálu zajišťujeme celodenní stravování a ubytování akceptujeme minimálně se
snídaní. Jídlo podáváme v případě, že je objednáno alespoň 6 porcí.
V objektu je k dispozici malá tělocvična (stolní tenis, aerobic,…), posilovna, sauna
a klubovna s rychlým občerstvením.
Vhodné zejména pro školní výlety, školy v přírodě, sportovní soustředění,
rodinnou dovolenou (i mimo sezónu), lyžařské kurzy, školení, semináře, rodinné
oslavy a jiné akce s potřebou relaxace.
Další informace o nabízených službách a podmínkách ubytování naleznete v
přiloženém ceníku.

