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Objednávejte přímo 
na našich webových 

stránkách:
WWW.DDSTOUR.CZ 

volejte zdarma: 
800 101 127 

od 8.00 do 17.00
VYSVĚTLIVKY:

              povlečení v ceně                     pes povolen                    platba za elektřinu dle spotřeby            nejbližší lyžování      
             
             
          povlečení není v ceně            pes není povolen            nejbližší restaurace                                nejbližší nákupy                                           

9608 – ROKYTNICE NAD JIZEROU – Krkonoše    11 osob 9617 – ROKYTNICE NAD JIZEROU – Krkonoše      8-12 osob
Pěkně zařízená 4-pokojová krkonošská chalupa (120 m2) 
v centru Rokytnice n. Jizerou (cca. 30 m od silnice). 
Předsíň. Odkládací místnost. Prostorný obytný pokoj: 
sedací souprava, jídelní kout, krb a TV+SAT. Na obytný 
pokoj navazuje kuchyně: kombinovaný sporák (4 hořá-
ky, trouba), lednička s mrazničkou, myčka na nádobí, 
mikrovlnná trouba, kávovar, topinkovač, el. konvice 
a šipky. Koupelna s vanou a WC. Samostatné WC. V 1. 
patře se nachází 3 pohodlné ložnice: 1/ 4 lůžka, 2/ dvoj-
lůžko a 2 lůžka a 3/ (15 m2) dvojlůžko a lůžko. Koupelna 
se sprchovým koutem a dvěma umyvadly. Samostatné 
WC. Nekuřácký objekt. Plynové vytápění. Neoplocený 
pozemek. Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: V místě (od 1,2 km): 2 lanovky, 24 vleků, 
délka sjezdovek: 22,4 km, všechny stupně obtížnosti, 
večerní lyžování, umělé zasněžování, snowboarding, 
60,2 km upravovaných běžeckých tratí, lyžařská ško-
la, půjčovna lyží, skiservis.

4-pokojová chata (120 m2) pro 12 osob v chatové 
osadě na jižním svahu nad Rokytnicí nad Jizerou. 
Veranda. Stylová obývací místnost (32 m2) s krbem, 
jídelním koutem, TV, rádiem, kuchyňským koutem: 
el. plotna (4 plotýnky) el. gril, mikr. trouba, remoska, 
kávovar, lednička s mrazničkou a el. konvice. V patře 
(prudké schody) jsou 3 čtyřlůžkové ložnice. Ve sní-
ženém přízemí (prudké schody) je koupelna s vanou 
a WC a sauna s ochlazovnou (sprcha, WC), která je 
přístupná přes nevytápěnou lyžárnu. Sauna za popla-
tek 500,- Kč za použití na místě. Elektrické vytápění. 
Parkování 1,5 km na parkovišti u vleku. Majitel obývá 
přístavek u objektu s vlastním vchodem.
LYŽOVÁNÍ: v místě (0,5 km – dojezd na sjezdovku 
přímo od chaty): 2 lanovky, 24 vleků, délka sjezdo-
vek: 22,4 km, všechny stupně obtížnosti, večerní 
lyžování, umělé zasněžování, snowboarding, 60,2 km  
běžeckých tratí.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

37.128,- Kč 27.846,- Kč 47.208,- Kč 24.808,- Kč

1281 – ROKYTNICE NAD JIZEROU – Krkonoše    10 osob 0628 – HARRACHOV – Krkonoše                              5 osob
Jednoduše zařízená 4-pokojová chalupa (80 m2) v dolní 
části obce v blízkosti silnice. Chodba. Obytná kuchyně: 
sedací souprava, TV+SAT, WI-FI, jídel. kout pro 6 osob, 
el. sporák, lednička s mrazničkou, mikr. trouba, topinko-
vač, el. konvice a myčka na nádobí (umístěna v koupel-
ně). V kuchyni teče jen studená voda. Koupelna: sprcho-
vý kout. WC s pračkou. Ložnice: 2 lůžka, rozkl. gauč pro 
1 os. (oddělen závěsem) a kamna. Z chodby vedou přík-
řejší schody do podkroví, kde se nacházejí další 2 lož-
nice: 1/ průchozí, 2 lůžka, rozkl. gauč pro 2 os., TV+SAT 
a DVD a 2/ 2 lůžka a rozkl. křeslo pro 1 os. Samostatné 
WC. El. topení + dřevem v kamnech. Nekuřácký objekt. 
Neoplocený pozemek (200 m2). K dispozici kůlna, kde je 
možno odložit lyže. Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: V místě (od 2 km): 2 lanovky, 24 vleků, dél-
ka sjezdovek 22,4 km, večerní lyžování, umělé zasněžo-
vání, snowboarding, 32,5 km upravovaných běžeckých 
tratí, lyžařská škola, půjčovna lyží, skiservis.

Malá, pěkně zařízená 2-pokojová chata (33 m2) pro 
5 osob v zahradě ubytovatele v horní části Harra-
chova přímo u sjezdovky s večerním osvětlením. 
Zádveří. Pokoj je vybaven jídelním, kuchyňským 
koutem a patrovou postelí. V kuchyňském koutě je 
k dispozici el. sporák (4 plotýnky, trouba), lednička, 
mikrovlnná trouba a el. konvice. Koupelna se spr-
chovým koutem a WC. Z pokoje vedou úzké a točité 
schody do podkrovní ložnice (snížený strop) se 
3 lůžky a TV. El. topení. Nekuřácký objekt. Neoploce-
ná zahrada (500 m2). Neoplocené parkování. V zimě 
jsou nutné sněhové řetězy.
LYŽOVÁNÍ: Harrachov: 50 m od chaty sjezdovka 
s večerním lyžováním. V místě celkově: 3 lanovky, 
3 vleky, délka sjezdovek: 7,3 km, všechny druhy obtíž-
nosti, umělé zasněžování, večerní osvětlení, snowbo-
arding, 110 km upravovaných běžeckých tratí, lyžař-
ské školy, půjčovny lyží, skiservis, skibus.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

22.267,- Kč 11.879,- Kč 15.582,- Kč 10.388,- Kč

0825 – BENECKO – Krkonoše                                 14 osob 1035 – BENECKO – Krkonoše                            14-15 osob
Kvalitně zařízená 6-pokojová chalupa (300 m2) na kraji 
horské obce u cesty. Chodba. Stylová obytná míst-
nost: sedací souprava, jídelní kout, krb, TV+SAT, DVD 
přehrávač, domácí kino a opticky oddělený kuch. 
kout: plyn. plotna, trouba, lednička s mrazničkou, 
mikr. trouba, myčka na nádobí, topinkovač, toustovač, 
presovač a el. konvice. Kuřácká místnost: stůl, židle, 
TV+SAT, DVD přehrávač a domácí kino. Koupelna: 
vana, wc a pračka. 1. patro: vstupní chodba: posezení, 
TV a  lednička. 4 ložnice: 1/ manželská postel, 2/ man-
želská postel a lůžko, 3/ manželská postel a lůžko a 4/ 
manželská postel a 4 lůžka. 2 koupelny se sprch. kou-
tem a WC. Topení: centrální plynové. Neoplocený trav-
natý pozemek (5000 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: v místě (od 0,6 km): 1 lanovka, 12 vleků, 
délka sjezdovek: 3,5 km, večerní lyžování, umělé za-
sněžování, snowboarding, 44,5 km běžeckých tratí. 
Horní Mísečky – Medvědín (19 km): 2 lanovky, 7 vleků.

7-pokojová chalupa (112 m2) na kraji horské obce 
nedaleko lesa. Přízemí: Veranda. Chodba. Spole-
čenská místnost: barový pult, lednička, sedací sou-
prava, TV+SAT, stolní fotbal a elektronické šipky. 
2 ložnice: 1/ průchozí, dvojlůžko a 2/ 2 lůžka. Ložni-
ce jsou odděleny závěsem. 2 koupelny: 1/ sprchový 
kout a WC a 2/ vana a WC. 1. patro: Obytná místnost: 
sedací souprava, jídelní a kuchyňský kout, TV+SAT 
a DVD přehrávač. Kuchyňský kout: el. sporák, led-
nička, mikrovlnná trouba, kávovar a el. konvice. 
3 ložnice: 1/ 2 lůžka a patrová postel, 2/ 3 lůžka 
a přistýlka a 3/ 3 lůžka. Samostatné WC. Koupelna: 
sprchový kout a vana. Plynové topení. Nekuřácký 
objekt. Přírodní neoplocený pozemek (1000 m2). Ne-
oplocené parkování. V zimě je třeba mít ve výbavě 
sněhové řetězy!!!
LYŽOVÁNÍ: v místě (2,5 km, pěšky 0,5 km): 1 lanovka, 
12 vleků, délka sjezdovek: 3,5 km, umělé zasněžování.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

32.004,- Kč 29.001,- Kč 29.694,- Kč 19.306,- Kč

9804 – BENECKO–MRKLOV – Krkonoše              6-8 osob 1029 – PONIKLÁ – Krkonoše                                  4-8 osob
Stylově zařízený 2-pokojový vesnický dům (cca. 
60 m2) v klidné horské vsi. Velká obývací kuchy-
ně: el. sporák, kávovar, lednička, el. konvice, to-
pinkovač, jídelní kout, TV+SAT a dva gauče (mož-
nost spaní pro 2 osoby). 2 koupelny (jedna 
s vanou, druhá se sprchovým koutem a WC). 
2 ložnice: 1/ manželská postel a gauč, 2/ dvě sa-
mostatná lůžka a gauč. Odkládací místnost. Vytá-
pění: elektrické a na tuhá paliva. Parkování 
u domu.
LYŽOVÁNÍ: Benecko (3 km):  1 lanovka, 12 vle-
ků, délka sjezdovek: 3,5 km, náročnost lehká až 
těžká, večerní lyžování, umělé zasněžování, 
snowboarding, 44,5 km upravovaných běžeckých 
tratí, lyžařská škola, půjčovna lyží, skiservis. Her-
líkovice (12 km): 2 lanovky, 8 vleků, délka sjezdo-
vek: 11,3 km. Horní Mísečky – Medvědín (22 km): 
2 lanovky, 7 vleků, délka sjezdovek: 7,4 km.

3-pokojová místně typická krkonošská chalupa (70 m2) 
v horské obci. Chodba. Obytný pokoj: sedací souprava 
(rozkl. gauč pro 2 osoby), jídelní a kuchyňský kout, lůžko, 
galerie pro 1 osobu, TV a Hi-Fi věž. Kuchyňský kout: 
kombinovaný sporák (4 hořáky, el. trouba), lednička 
s mrazícím boxem, mikrovlnná trouba, toustovač, el. 
konvice a sporák (kamna) na tuhá paliva. Koupelna: vana 
a WC. 2 ložnice: 1/ průchozí, 2 lůžka, sedací kout, krb 
a TV a 2/ 2 lůžka. Ložnice jsou od sebe odděleny závě-
sem. Na požádání je možno připravit dětskou postýlku. 
El. topení + dřevem v kamnech a krbu. Nekuřácký objekt. 
Neoplocená zahrada (1000 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: V místě (0,8 km): 1 vlek, délka sjezdovek: 
2,2 km, náročnost lehká až středně těžká, večerní lyžová-
ní, umělé zasněžování, 18 km upravovaných běžeckých 
tratí. Vítkovice (6 km): 1 lanovka, 6 vleků. Rokytnice nad 
Jizerou (14 km): 2 lanovky, 24 vleků, délka sjezdovek: 
22,4 km, všechny stupně obtížnosti.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

16.107,- Kč 11.431,- Kč Není v nabídce 12.488,- Kč
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1336 – ČISTÁ V KRKONOŠÍCH – Krkonoše             6 osob 1224 – ČISTÁ V KRKONOŠÍCH – Krkonoše            4 osoby
Pěkně zařízená 4-pokojová chata (cca. 100 m2) v rekre-
ačním areálu villaparku na kraji obce, kde se nachází 
43 stejně vybavených chat. Otevřená veranda. Předsíň. 
Obytný pokoj: sedací souprava, kuchyňský a jídelní kout 
a TV+SAT. Kuchyňský kout: 4-plotýnková el. plotna, led-
nička, mikr. trouba, kávovar a el. konvice. Samostatné 
WC. Z obytného pokoje vede schodiště do podkroví, 
kde se nacházejí 3 2-lůžkové ložnice a koupelna s vanou/
sprchovým koutem a WC. Plynové topení. Nekuřácký 
objekt. Parkování u chaty. Na recepci villaparku je v zimě 
v provozu půjčovna lyžařského vybavení. Do nejbližších 
lyžařských středisek i zpět Vás zdarma zaveze přímo 
od chaty skibus. V případě zájmu lze objednat i více chat 
v jednom termínu.
LYŽOVÁNÍ: Černý Důl (2,5 km): 2 lanovky, 7 vleků, dél-
ka sjezdovek: 6,5 km, náročnost lehká až středně těžká, 
večerní lyžování, umělé zasněžování, snowboarding. 
Černá hora – Jánské Lázně (8 km): 2 lanovky, 12 vleků.

Zděná pěkně zařízená 3-pokojová chata (42 m2) na kra-
ji chatové osady. Zádveří. Obytný pokoj: sedací kout, 
krbová kamna, TV+SAT, rádio a opticky oddělený ku-
chyňský kout; vstup na terasu. V kuchyňském koutě 
je k dispozici 2-plotýnkový el. vařič, lednička, mikr. 
trouba, překapávač, topinkovač, toustovač, el. kon-
vice, remoska a gril. Koupelna: sprchový kout a WC. 
Z obytného pokoje vedou příkré schody do podkro-
ví, kde se nacházejí 2 2-lůžkové samostatné ložnice. 
Topení: dřevem v kamnech popř. el. topení. Zahrada 
(300 m2) je z větší části oplocena hustým živým plo-
tem. V zimě parkování před branou do zahrady.
LYŽOVÁNÍ: Černý Důl (4 km): 2 lanovky, 7 vleků, 
délka sjezdovek: 6,5 km, náročnost lehká až středně 
těžká, večerní lyžování, umělé zasněžování, snowbo-
arding. Černá hora – Jánské Lázně (10 km): 2 lanovky, 
12 vleků, délka sjezdovek: 11,3 km, všechny stupně 
obtížnosti, večerní lyžování, umělé zasněžování.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

18.368,- Kč od 9.625,- Kč Není v nabídce 8.918,- Kč

9434 – ČERNÝ DŮL – Krkonoše                              11 osob 1036 – ČERNÝ DŮL – Krkonoše                                8 osob
4-pokojový řadový domek (cca. 140 m2) na okraji 
obce. Přízemí: prostorný obývací pokoj s jídelním 
koutem, křesly, stolním tenisem a TV+SAT, kazetový 
přehrávač, CD. Kuchyně: plynový sporák, lednička, 
myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, topinkovač, 
kávovar. Koupelna: rohová vana a WC. 1. patro: 
2 ložnice (obě s 1 dvojlůžkem a gaučem) a pokoj 
(s rozkl. gaučem a dvojlůžkem). Koupelna: sprchový 
kout a WC. Plynové topení. Parkování u domu. 
LYŽOVÁNÍ:   V místě (0,3 km): 2 lanovky, 7 vleků, 
délka sjezdovek: 6,5 km, náročnost lehká až středně 
těžká, večerní lyžování, umělé zasněžování, snowbo-
arding, 10 km upravovaných běžeckých tratí, lyžařská 
škola, půjčovna lyží, skiservis. Černá hora – Jánské 
Lázně (5 km): 2 lanovky, 12 vleků, délka sjezdovek: 
11,3 km, všechny stupně obtížnosti, večerní lyžování, 
umělé zasněžování, snowboarding, 55 km upravova-
ných běžeckých tratí, lyžařská škola, půjčovna lyží.

3-pokojový řadový dům (70 m2) na kraji obce. Zádveří 
s prostorem pro odložení lyží. Chodba. Obytná míst-
nost:  sedací, jídelní a kuchyňský kout, krb, TV+SAT 
a rádio. Kuchyňský kout: plynová plotna (4 hořáky), 
lednička, mikrovlnná trouba, kávovar a el. konvice. 
Koupelna: vana, bidet a WC. V 1. patře se pak nachá-
zí otevřená průchozí kuchyňka s 2-plotýnkovým el. 
vařičem, ledničkou a el. konvicí. 2 ložnice: 1/ 4 lůžka, 
TV a dětská postýlka a 2/ dvojlůžko a 2 lůžka. Z každé 
ložnice je vstup do koupelny se sprchovým koutem 
a WC. Centrální plynové topení. Nekuřácký objekt. Ne-
oplocený pozemek (250 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: V místě (0,3 km): 2 lanovky, 7 vleků, délka 
sjezdovek: 6,5 km, večerní lyžování, umělé zasněžová-
ní, snowboarding, 10 km upravovaných běžeckých tra-
tí, lyžařská škola. Černá hora – Jánské Lázně (5 km): 2 
lanovky, 12 vleků, délka sjezdovek: 11,3 km, všechny 
stupně obtížnosti, večerní lyžování.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

17.325,- Kč 13.650,- Kč 22.358,- Kč 18.557,- Kč

  

1140 – VRCHLABÍ – Krkonoše                              8+1 osob 1141 – HORNÍ MARŠOV – Krkonoše                        8 osob
Nová kvalitně zařízená chata resp. samostatná  4-po -
kojová polovina chaty (80 m2) na kraji města přímo u ly-
žařského areálu Kněžický vrch. Samostatný vchod. Zá-
dveří s lyžárnou. Obyt. pokoj: sedací, jídelní a kuchyň-
ský kout (2-plotýnková sklokeramická deska, lednička, 
mikr. trouba a el. konvice) a TV+SAT. Koupelna: spr-
chový kout. Samostatné WC. V podkroví se nacházejí 
3 ložnice: 1/ dvojlůžko a lůžko, 2/ dvojlůžko a lůžko a 3/ 
dvojlůžko a vyvýšená přistýlka pro dítě do 12 let (vstup 
po žebříku). Koupelna: sprchový kout a WC. Centrální 
el. vytápění. Nekuřácký objekt. Oplocený pozemek 
(2000 m2) je společný s hosty druhé poloviny chaty 
a s hosty z další dvojchaty. Oplocené parkování. V zimě 
doporučujeme mít ve výbavě sněhové řetězy.
LYŽOVÁNÍ: Kněžický vrch (50 m): 1 lanovka, 3 vleky, 
délka sjezdovek: 7,9 km, náročnost lehká až středně 
těžká, umělé zasněžování, snowboarding. Herlíkovice 
(3 km): 2 lanovky, 5 vleků, délka sjezdovek: 12,4 km.

Pěkně zařízená 3-pokojová chata (80 m2) v obci v ti-
ché ulici. Předsíň. Obytný pokoj: kuchyňský a jídelní 
kout, stolek a 2 křesla, 2 lůžka, TV (kabel) a DVD pře-
hrávač; vstup na balkon. Kuchyňský kout: sklokera-
mická varná deska, el. trouba, lednička, mikrovlnná 
trouba a el. konvice. Koupelna: sprchový kout a WC. 
Z předsíně vede schodiště do podkroví, kde se na-
cházejí 2 4-lůžkové ložnice a koupelna se sprchovým 
koutem a WC. El. topení. Nekuřácký objekt. Neoplo-
cený pozemek (100 m2).  Pozemek je společný s cha-
tou majitele, který zde příležitostně pobývá. Garáž. 
Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Nejbližší lyžařský vlek jen 150 m od cha-
ty. Černá hora – Jánské Lázně (8 km): 2 lanovky, 12 
vleků, délka sjezdovek: 11,3 km, večerní lyžování, 
umělé zasněžování. Pec pod Sněžkou (9 km): 1 la-
novka, 10 vleků, délka sjezdovek: 11,7 km, večerní 
lyžování, umělé zasněžování.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

37.100,- Kč 23.751,- Kč Není v nabídce 9.352,- Kč

1033 – HRABĚTICE – Jizerské hory                       10 osob 1034 – JANOV NAD NISOU – Jizerské hory           20 osob
Kvalitně zařízená 6-pokojová chalupa (120 m2) na kra-
ji horské rekreační osady u lesa. Veranda. Chodba. 
Obytný pokoj: sedací souprava, jídelní kout, krbová 
kamna, TV+SAT a DVD přehrávač. Kuchyně s jídel-
nou: 4-plotýnková el. plotna, el. trouba, lednička, 
mraznička, mikr. trouba, el. konvice a výčepní zařízení. 
2 koupelny: 1/ hydromasážní vana; vstup do sauny 
a 2/ sprch. kout a WC. Spotřeba el. energie za saunu 
se platí zvlášť. V podkroví chalupy se nachází 5 ložnic: 
1/, 2/ a 3/ všechny se 2 lůžky a TV, 4/ průchozí, 2 lůžka 
a 5/ 2 lůžka a TV. Samostatné WC. El. topení. Částeč-
ně oplocená zahrada (1000 m2). Parkování za branou. 
V zimě je nutné mít ve výbavě sněhové řetězy. Za cha-
lupou se nachází chata majitele, který zde během zimy 
pobývá z důvodu úpravy příjezdové cesty k chalupě.
LYŽOVÁNÍ: Severák (1,5 km): 11 vleků, délka sjez-
dovek: 4,9 km, večerní lyžování, umělé zasněžování, 
81 km udržovaných běžeckých tratí.

Kvalitně zařízený 5-apartmánový rekreační dům (300 m2) 
na pěkném místě na kraji obce u lesa. Rekreační dům je 
rozdělen do 2 samostatných budov. V 1. budově se na-
cházejí 4 podobně zařízené 2-pokojové apartmány. Kaž-
dý apartmán (cca. 50 m2) je vybaven obytným pokojem, 
2-lůžkovou ložnicí a koupelnou se sprch. koutem a WC. 
V obytném pokoji je vždy sedací kout (rozkl. gauč pro 2 
osoby), jídelní a kuchyňský kout (2-plotýnkový el. vařič, 
lednička, mikrovlnná trouba a el. konvice). V suterénu 1. 
budovy se nachází herna se stolním fotbalem. Ve 2. bu-
dově je k dispozici velká společenská místnost: poseze-
ní, bar (výčepní zařízení), TV, Wi-Fi a dětský koutek. Ve 2. 
budově se nachází také 5. obdobně zařízený apartmán. 
Centrální vytápění. Nekuřácký objekt. Opticky ohrazený 
pozemek (1500 m2). Neoplocené parkování. V zimě je 
třeba mít ve výbavě sněhové řetězy.
LYŽOVÁNÍ: Severák (2 km): 11 vleků, délka sjezdovek: 
4,9 km, umělé zasněžování, 81 km běžeckých tratí.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

28.133,- Kč 25.158,- Kč 73.500,- Kč 57.400,- Kč

0921 – DOLENÍ PASEKY – Jizerské hory                 8 osob 0844 – HOŘENÍ PASEKY – Jizerské hory                9 osob
3-pokojová chalupa (85 m2) na okraji malé osady 
pod horou Ještěd u lesa. Předsíň. Obytný pokoj: 
sedací souprava, jídelní (pro 5 osob) a kuchyň-
ský kout, TV a rádio; vstup na balkon. Kuchyňský 
kout: 2-plotýnkový el. vařič, lednička, mikr. trouba 
a el. konvice. Koupelna s vanou a WC – bojler 80 l. 
V podkroví (příkřejší schody) se nacházejí 2 ložni-
ce: 1/ dvojlůžko a 2 lůžka a 2/ 3 lůžka a přistýlka 
(snížená vysunovací část lůžka). Centrální vytápění. 
Nekuřácký objekt. Neoplocený pozemek (1500 m2). 
Neoplocené parkování. V zimě jsou nutné sněhové 
řetězy. Správce chalupy obývá její snížené přízemí 
se samostatným vchodem.
LYŽOVÁNÍ: Nejbližší vleky ve Světlé pod Ještědem 
(3 km). Ještěd (7 km): 4 lanovky, 6 vleků, délka sjez-
dovek: 12,5 km, náročnost lehká až těžká, večerní 
lyžování, umělé zasněžování, 10 km udržovaných 
běžeckých tratí.

3-pokojová poloroubená chalupa (cca. 100 m2) 
na kraji obce. Veranda. Průchozí kuchyně: plynový 
sporák, lednička a el. konvice. Obytná místnost: 
sedací souprava, jídelní kout, krbová kamna a TV. 
Koupelna s vanou. Samostatné WC. V podkroví 
(příkřejší schody) se nachází vstupní chodba s po-
sezením a rádiem (CD, kazeta) a 2 ložnice: 1/ 4 lůž-
ka, 2/ manželská postel, 3 lůžka, kamna; vstup 
na balkon s překrásným výhledem. Topení: dřevem 
v kamnech. Nekuřácký objekt. Z větší části oploce-
ná zahrada (1000 m2). V zimě parkování neoplocené 
cca. 50 m od chalupy.
LYŽOVÁNÍ: Nejbližší vleky ve Světlé pod Ještě-
dem (2 km). Ještěd (7 km): 4 lanovky, 6 vleků, délka 
sjezdovek: 12,5 km, náročnost lehká až těžká, ve-
černí lyžování, umělé zasněžování, snowboarding, 
10 km udržovaných běžeckých tratí, lyžařská škola, 
půjčovna lyží, skiservis.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

20.720,- Kč 20.720,- Kč Není v nabídce 17.024,- Kč

VÁNOCE, SILVESTR, ZIMNÍ DOVOLENÁ, JARNÍ PRÁZDNINY

RODINNÁ DOVOLENÁ

DOBRÁ CENALYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

PŘÍMO U SJEZDOVKY

NÁŠ TIP 

1 km 0,1 km 2 kmnad 50 kWh
+ dřevo 3 km 1 km 3 km

0,5 km 0,1 km 0,3 km

 LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

5 km 4 km 4 km

0,5 km 0,1 km 0,3 km

0,4 km 0,1 km 2 km

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

5 km 1,5 km 1,5 km

NÁŠ TIP 

1,5 km 0,1 km 50 m

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

0,2 km 0,2 km 0,15 km

2,5 km 0,5 km 2,5 km+ plyn povinně 
za poplatek



Uvedené ceny se vztahují k týdenním pobytům za objekt (so – so)
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0754 – PETROVICE – Lužické hory                           8 osob 1002 – Mařenice – Lužické hory                                6 osob
Nově zrekonstruovaná 4-pokojová chalupa 
(100 m2) ve velké oplocené zahradě (3000 m2) 
na kraji obce. Vastup přes terasu. Chodba. 
Obytná místnost je vybavená sedací soupravou, 
jídelním koutem, krbovými kamny a TV+SAT. 
V kuchyni je k dispozici el. sporák (4 plotýnky, 
trouba), lednička s mrazícím boxem, mikrovln-
ná trouba, kávovar a el. konvice. Koupelna s va-
nou a sprchovým koutem. Samostatné WC. 
V podkroví chalupy se nacházejí 3 ložnice: 
1/ dvojlůžko, 2/ dvojlůžko, 3/ 4 lůžka. Samostat-
né WC. El. topení nebo na tuhá paliva. Zahradou 
protéká malý potůček. Oplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Nejbližší vlek v Lückendorfu v Ně-
mecku (1,5 km). Skipark Luž v Horní Světlé (18 km) 
(673 m. n. m.): 2 vleky, večerní lyžování, vhodné 
pro začátečníky a mírně pokročilé.

Kvalitně zařízená 5-pokojová chata (80 m2) na 
kraji obce. Chodba. Obytná místnost je vybave-
na sedací soupravou, jídelním koutem, krbem, 
TV+SAT, DVD přehrávačem a rádiem. Na obytnou 
místnost navazuje kuchyně (není oddělena dveř-
mi): el. sporák, lednička s mrazícím boxem, mik-
rovlnná trouba, kávovar, el. konvice a krbová kam-
na. Koupelna s vanou – bojler 125 l. Samostatné 
WC. V podkroví se nacházejí 4 ložnice: 1/ s man-
želskou postelí; vstup na balkon, 2/ s manžel-
skou postelí, 3/ se 2 lůžky; vstup na balkon a 4/ 
s 1 lůžkem. El. topení. Nekuřácký objekt. Chata je 
umístěna ve velké oplocené zahradě (2600 m2). 
Oplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Skipark Luž v Horní Světlé (5 km) (560 
- 660 m. n. m.): 2 vleky, délka sjezdovek: 1,7 km, ná-
ročnost lehká až středně těžká, večerní lyžování, 
vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

13.510,- Kč 6.244,- Kč 12.467,- Kč 7.273,- Kč

1251 – VLČKOVICE – Orlické hory                        6-8 osob 1023 – VALTEŘICE – Orlické hory                             8 osob
Kvalitně zařízená 4-pokojová chalupa (novostavba) 
(80 m2) na kraji obce nedaleko lesa. Předsíň. Obytný po-
koj: sedací souprava, krb, jídelní kout a TV+SAT; vstup 
na terasu. Součástí obytného pokoje je také opticky 
oddělený kuchyňský kout: el. sporák, lednička, mik-
rovlnná trouba, překapávač a el. konvice. Koupelna: 
vana, WC a pračka. Z obytného pokoje vede schodiště 
do podkroví, kde se nacházejí 3 ložnice: 1/ otevřená 
průchozí, rozkládací gauč pro 1 až 2 osoby (1,5 lůžka), 
2/ dvojlůžko; balkon a 3/ dvojlůžko a rozkládací gauč 
pro 1 až 2 osoby (1,5 lůžka). Dětská postýlka na vy-
žádání. Samostatné WC. Nekuřácký objekt. Vytápění 
dřevem v krbu (centrální rozvod). Neoplocená zahrada 
(420 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Mladkov-Petrovičky (3 km): 1 vlek, délka 
sjezdovek: 1,4 km, umělé zasněžování, večerní osvětlení, 
snowpark. České Petrovice (7 km): 5 vleků, délka sjezdo-
vek: 2,8 km, večerní lyžování, umělé zasněžování.

Nová kvalitně zařízená 4-pokojová chata (120 m2) 
na krásné samotě na stráni pod lesem. Chodba. Obyt-
ná místnost: sedací souprava, jídelní a kuchyňský 
kout,  krb, TV+SAT a DVD přehrávač; vstup na terasu. 
Kuchyňský kout: el. sporák (4-plotýnková sklokera-
mická deska, trouba, lednička s mrazícím boxem, 
mikrovlnná trouba, presovač, toutovač a el. konvice. 
Samostatné WC s pračkou. Z obytné místnosti ve-
dou schody do podkroví, kde se nacházejí 3 ložnice: 
1/ a 2/ dvojlůžko a lůžko a 3/ dvojlůžko. Koupelna: 
sprchový kout a WC. Vytápění dřevem v krbových 
kamnech. Nekuřácký objekt. Přírodní neoplocený 
pozemek (6000 m2). V zimě parkování na vyhrazeném 
parkovišti u silnice cca. 500 m od chaty. V zimě je tře-
ba mít ve výbavě sněhové řetězy.
LYŽOVÁNÍ: Přímo od chaty vede běžecká stopa – 
areál Buková hora – Suchý vrch: 145 km upravova-
ných běžeckých tratí.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

17.500,- Kč 9.940,- Kč 31.283,- Kč 20.776,- Kč

1024 – VALTEŘICE – Orlické hory                            6 osob 1031 – KOUNOV – Orlické hory                             6-8 osob
Pěkně zařízená 3-pokojová zděná chata (75 m2) 
na kraji horské obce v pěkném a tichém prostředí 
nedaleko lesa. Chodba. Obytná místnost: sedací 
souprava, krb, krbová kamna, kuchyňský a jídelní 
kout, TV, DVD přehrávač a rádio; terasa. Kuchyňský 
kout: el. sporák, lednička, mikr. trouba, kávovar, 
toustovač a el. konvice. Koupelna: sprchový kout 
a WC. V podkroví se nacházejí 2 ložnice: 1/ průchozí 
otevřená, dvojlůžko a lůžko a 2/ dvojlůžko a lůžko. 
Vytápění dřevem v krbových kamnech (krbu) + el. 
přímotopy. Nekuřácký objekt. Částečně oplocená 
zahrada (cca. 1000 m2). V zimě parkování na vy-
hrazeném parkovišti u silnice cca. 700 m od chaty 
(majitel zajistí převoz zavazadel k chatě na skútru). 
V zimě je třeba mít ve výbavě sněhové řetězy.
LYŽOVÁNÍ: U chaty sáňkařský svah (vhodný i pro 
lyžování). Od chaty vede běžecká stopa - areál Bu-
ková hora – Suchý vrch: 145 km běžeckých tratí. 

3-pokojová roubená chalupa (65 m2) na kraji obce 
na velmi pěkném místě na skále u lesa a horského 
potoka. Chodba. Obytný pokoj: sedací kout, krbo-
vá kamna, kuchyňský kout, TV a rádio. Kuchyňský 
kout: 2-plotýnkový el. vařič, el. trouba, lednička, 
mikrovlnná trouba a el. konvice. Koupelna: spr-
chový kout. Samostatné WC. Ložnice s dvojlůžkem 
a rozkládacím lůžkem pro 1 až 2 osoby. Podkroví 
(příkré schody) tvoří ložnici se 4 lůžky. Vytápění 
dřevem v krbových kamnech (centrální rozvod). 
Nekuřácký objekt. Neoplocený pozemek (300 m2). 
Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: V místě (0,2 km): 1 vlek. Deštné v Orl. 
horách (8 km): 1 lanovka, 10 vleků, délka sjezdo-
vek: 4 km, všechny stupně náročnosti, večerní ly-
žování, umělé zasněžování, snowboarding, 69,5 km 
upravovaných běžeckých tratí, lyžařská škola, půj-
čovna lyží, skiservis.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

Není v nabídce 14.665,- Kč Není v nabídce 13.363,- Kč

9320 – HARRACHOV U RÝMAŘOVA – Jeseníky    4-6 osob 9322a – HARRACHOV U RÝMAŘOVA – Jeseníky    4 osoby
3-pokojová chata (65 m2) v chatové osadě u lesa. 
Přízemí: Obývací místnost s balkónem, sedacím 
a jídelním koutem, TV+SAT, radiopřehrávačem. 
Kuchyň: elektrická plotna, lednička, mikrovlnná 
trouba, el. konvice. Koupelna se sprchou a WC.  
První patro: dvě ložnice: 1/ s manželskou postelí 
a lůžkem, 2/ se 3 lůžky. Elektrické vytápění. Parko-
vání u objektu.
LYŽOVÁNÍ: Karlov pod Pradědem (12 km): 13 vle-
ků, délka sjezdovek: 11,6 km, náročnost lehká až 
těžká, večerní lyžování, umělé zasněžování, snow-
boarding, lyžařská škola, půjčovna lyží, skiservis. 
Praděd (20 km): 6 vleků, délka sjezdovek: 4,5 km, 
náročnost lehká až těžká, večerní lyžování, umělé 
zasněžování, snowboarding, 44 km upravovaných 
běžeckých tratí, lyžařská škola, půjčovna lyží, ski-
servis.

3-pokojová chata (50 m2) se zahradou. Přízemí - zá-
věsem oddělený kuchyňský kout: el. 2-plotýnkový 
vařič, lednička, kávovar. Obývací pokoj: sedací 
souprava, jídelní kout, TV+SAT. Koupelna se spr-
chou. WC. 1.patro: 2 ložnice – 1/ dvě lůžka vedle 
sebe, 2/ 2 oddělená lůžka. El. topení. Parkování 
u domu nebo v garáži. 
LYŽOVÁNÍ: Karlov pod Pradědem (12 km): 13 vle-
ků, délka sjezdovek: 11,6 km, náročnost lehká až 
těžká, večerní lyžování, umělé zasněžování, snow-
boarding, lyžařská škola, půjčovna lyží, skiservis. 
Praděd (20 km): 6 vleků, délka sjezdovek: 4,5 km, 
náročnost lehká až těžká, večerní lyžování, umělé 
zasněžování, snowboarding, 44 km upravovaných 
běžeckých tratí, lyžařská škola, půjčovna lyží, ski-
servis.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

10.808,- Kč 10.549,- Kč 8.834,- Kč 7.854,- Kč

0665 – KLEPÁČOV – Jeseníky                                10 osob 0540 – JESENÍK-BOBROVNÍK – Jeseníky                8 osob
4-pokojová chata (100 m2) v atraktivní lokalitě cha-
tové rekreační oblasti obklopené lesy u horského 
potoka. Vstup přes terasu. Předsíň. Velká obytná 
místnost je vybavena jídelním koutem, krbem, 
TV+SAT, kazetovým magnetofonem a opticky od-
děleným kuchyňským koutem. V něm je k dispo-
zici el. sporák, lednička, mikrovlnná trouba, tous-
tovač a el. konvice. 2 koupelny: obě se sprchovým 
koutem. 2x samostatné WC. V podkroví, které je 
přístupné po příkrých schodech z obytné místnos-
ti, se nachází 3 ložnice: 1/ se 3 lůžky, 2/ se 4 lůžky 
a 3/ se 3 lůžky a dětskou postýlkou. Topení dřevem 
v krbu. Nekuřácký objekt. Částečně oplocená za-
hrada (1700 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: v místě (0,3-0,5 km): 4 vleky, délka 
sjezdovek: 1,2 km, umělé zasněžování, večerní 
osvětlení, snowboarding, lyžařská škola. 

3-pokojová chata (72 m2) v chatové osadě u lesa. 
Vstup přes verandu s posezením. Obytná místnost: 
sedací a jídelní kout, TV+SAT, kamna, 1 lůžko. Ku-
chyňka: plynový sporák, lednička a el. konvice. 
Koupelna s vanou a WC. Podkroví: 2 ložnice: 1/ se 
4 lůžky, 2/ s patrovou postelí a lůžkem. Topení: el. 
přímotopy nebo na tuhá paliva. Neoplocené parko-
vání. Jsou nutné sněhové řetězy.
LYŽOVÁNÍ: Jeseník (3 km): 1 vlek, délka sjezdov-
ky 0,3 km, večerní osvětlení. Miroslav (3,5 km): 1 la-
novka, 3 vleky, délka sjezdovek: 3 km, náročnost 
lehká až středně těžká, večerní lyžování, umělé za-
sněžování, snowboarding, lyžařská školy, půjčov-
na lyží, skiservis. Ramzová (8 km): 2 lanovky, 3 
vleky, délka sjezdovek: 8 km, náročnost lehká až 
těžká, večerní lyžování, snowboarding, lyžařská 
škola, půjčovna lyží, skiservis. 

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

28.133,- Kč 16.331,- Kč 20.720,- Kč 10.388,- Kč

VÁNOCE, SILVESTR, ZIMNÍ DOVOLENÁ, JARNÍ PRÁZDNINY

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ RODINNÁ DOVOLENÁ

LÁZNĚ

DOBRÁ CENA

0,3 km 0,3 km 1,5 km+ dřevo 0,8 km 0,8 km 5 km+ dřevo

DOBRÁ CENA

2,5 km 4 km 0,4 km

DOBRÁ CENA LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

2 km 0,3 km 3 km7 km 1 km 0,3 km

2 km 2 km 12 kmnad 50 kWh

DOBRÁ CENA

2 km 2 km 12 kmnad 50 kWh

3 km 0,5 km 0,2 km

3 km 0,6 km 3 km 2,5 km 4 km 0,4 km

NÁŠ TIP 



Uvedené ceny se vztahují k týdenním pobytům za objekt (so – so)

www.ddstour.cz � 800 101 127
0927 – NOVÉ LOSINY – Jeseníky                              6 osob 1246 – BĚLÁ POD PRADĚDEM – Jeseníky               8 osob
Pěkně zařízená 2-pokojová chalupa (70 m2) v klidné 
obci u cesty. Chodba. Obytná místnost: sedací sou-
prava, manželská postel, krbová kamna, TV+KABEL 
a rádio. Na obytnou místnost navazuje kuchyně (od-
dělena závěsem): 2-plotýnkový el. vařič, lednička, 
mikr. trouba, el. konvice a jídelní kout. Koupelna 
s vanou, WC a pračkou – bojler 80 l. Ložnice: man-
želská postel, 2 lůžka, krbová kamna a TV+KABEL. 
Topení: dřevem v krbových kamnech. Nekuřácký 
objekt. Zahrada (750 m2), která je částečně oplocena 
plotem, částečně živým plotem a částečně tvoří hra-
nici potok. Oplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Přemyslov (3 km): 1 lanovka, 2 vleky, 
délka sjezdovek: 2,4 km, náročnost lehká až středně 
těžká, večerní lyžování, umělé zasněžování, lyžařská 
škola, půjčovna lyží, skiservis. Branná (7 km): 1 lanov-
ka, 3 vleky, délka sjezdovek: 2,2 km, večerní lyžování, 
umělé zasněžování. Ostružná (14 km): 5 vleků. 

Luxusně a stylově zařízená 5-pokojová novostavba 
(160 m2) v obci. Předsíň. Obytný pokoj: sedací souprava, 
krb, barový pult, jídelní a kuchyňský kout, TV a domácí 
kino; vstup na terasu. Kuchyňský kout: indukční varná 
deska, el. trouba, lednička s mraz. boxem, myčka na ná-
dobí, mikr. trouba, presovač a el. konvice. Malá herna: 
multifunkční hra (stolní fotbal, dětský stolní tenis, …). 
Samostatné WC. Z chodby vede schodiště do podkroví, 
které je opticky rozděleno na 2 samostatné části (apart-
mány). Každá část je vybavena následovně: průchozí lož-
nice: rozkl. gauč (1,5 lůžka), ložnice: dvojlůžko a koupelna 
s WC. Plynové topení. Nekuřácký objekt. Oplocená zahra-
da. Neoplocené parkování. 40 m za řekou vede silnice. 
LYŽOVÁNÍ: Filipovice (7 km): 1 lanovka, 2 vleky, dél-
ka sjezdovek: 4,4 km, večerní lyžování. Červenohorské 
Sedlo (14 km): 1 lanovka, 7 vleků, délka sjezdovek: 
5,9 km, všechny stupně obtížnosti, večerní lyžování, 
snowboarding.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

Není v nabídce 10.388,- Kč 20.020,- Kč 14.497,- Kč

1047 – LOUČNÁ NAD DESNOU – Jeseníky          6-8 osob 1181 – HANUŠOVICE-ŽLEB – Jeseníky               8-10 osob
Pěkně zařízená 4-pokojová chata (80 m2) v okrajové části 
rekreační podhorské obce. Vstup přes verandu s jídelním 
koutem. Obytná místnost je vybavena sedací soupravou, 
jídelním koutem, krbem, TV a rádiem. V malé kuchyňce 
je k dispozici plynový vařič (2 hořáky), lednička s mra-
zícím boxem, pečící pánev a el. konvice. Koupelna se 
sprchovým koutem. Samostatné WC. Ložnice s dvojlůž-
kem a dětskou postýlkou. V podkroví (snížené stropy) se 
pak nacházejí další 2 ložnice: 1/ se 2 lůžky a 2/ se 2 lůžky 
a matrací pro 2 osoby. Koupelna se sprchovým koutem 
a WC. Centrální plynové topení. Nekuřácký objekt. Oplo-
cená zahrada (700 m2). Oplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Kouty nad Desnou (od 1 km): 1 lanovka, 
2 vleky, náročnost lehká až středně těžká, délka sjezdo-
vek 5,7 km, 27 km udržovaných běžeckých tratí. Přemys-
lov (5 km): 1 lanovka, 2 vleky, délka sjezdovek 2,4 km. 
Červenohorské Sedlo (12 km): 1 lanovka, 7 vleků, délka 
sjezdovek 5,9 km.

Nově zrekonstruovaná a velmi pěkně zařízená 4-poko-
jová chalupa (150 m2) na kraji malé horské osady. Chod-
ba a šatna. Obytná místnost: sedací souprava, jídelní 
a kuchyňský kout, krbová kamna, TV+SAT, DVD a rádio; 
vstup na terasu. Kuchyňský kout: sklokeramická varná 
deska, el. trouba, lednička s mraz. boxem, myčka na ná-
dobí, mikr. trouba, kávovar, topinkovač, toustovač a el. 
konvice. Koupelna: sprchový kout a WC. Infrasauna. 
Z chodby pak vede schodiště do podkrovního otevře-
ného pokoje s malým posezením, TV a DVD. Z pokoje 
se vstupuje do 3 samostatných ložnic: 1/ a 2/ 2 lůžka 
a rozkládací gauč pro 1 osobu (přistýlka) a 3/ 4 lůžka. 
El. topení. Možnost úschovy lyží. Neoplocený pozemek 
(600 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Dolní Morava (13 km): 5 vleků, délka sjez-
dovek: 3,5 km, všechny stupně obtížnosti, večerní lyžo-
vání, umělé zasněžování. Staroměstsko (10 km): 16 vle-
ků, délka sjezdovek: 11,6 km, večerní lyžování. 

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

24.493,- Kč 14.112,- Kč 27.181,- Kč 15.953,- Kč

0748 – NOVÝ HROZENKOV – Beskydy                  14 osob 0872 – NOVÝ HROZENKOV – Beskydy                   12 osob
Kvalitně vybavena 6-pokojová dřevěnice (250 m2) 
na kraji obce u potoka. Vchod přes verandu. Chodba. 
Velká obyt. místnost je vybavena sedací soupravou, 
jídel. a kuchyň. koutem, kachlovými kamny, TV+SAT, 
DVD přehrávačem a rádiem; vstup na zastřešenou 
terasu s posezením. V kuchyň. koutě je k dispozici 
sklokeramická varná deska, el. trouba, 2 ledničky 
(z toho 1 v chodbě), mikr. trouba, myčka na nádobí 
a toustovač. Koupelna se sprch. koutem a WC. 
V podkroví domu se nachází 5 ložnic: 1/ dvojlůžko 
a patrová postel, 2/ dvojlůžko, lůžko a dětská postýl-
ka, 3/ dvojlůžko a lůžko, 4/ dvojlůžko, 5/ dvojlůžko. 
Koupelna s vanou a WC. Samostatné WC. El. topení 
nebo dřevem v kamnech. Nekuřácký objekt. Neoplo-
cená zahrada (5000 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Kohútka (3 km): 1 lanovka , 5 vleků, 
délka sjezdovek: 6,6 km, všechny stupně obtížnosti, 
večerní lyžování, umělé zasněžování, skibus.

Luxusně vybavená 6-pokojová dřevěnice (190 m²) 
na kraji obce nedaleko lesa. Předsíň. Chodba s elek-
tronickými šipkami. Obytná místnost: sedací souprava, 
jídelní kout, kachlová kamna, TV+SAT, DVD přehrávač, 
rádio; vstup na terasu. Součástí obytné místnosti je také 
opticky oddělený kuchyňský kout: el. sporák, lednička, 
mikr. trouba, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí 
a el. konvice. Koupelna: sprchový kout a WC – bojler 
160 l. Samostatné WC. V podkroví chalupy se nachází 
5 ložnic: 1/manželská postel a lůžko, 2/ manželská postel 
a dětská postýlka, 3/ a 4/ manželská postel a 5/ manžel-
ská postel a lůžko. Koupelna: vana a WC – bojler 160 l. 
Centrální elektrické topení. Nekuřácký objekt. Částečně 
oplocená zahrada (1300 m²). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Nový Hrozenkov (2 km): 2 vleky, délka 
sjezdovek 5,8 km. Kohútka (8 km): 1 lanovka, 5 vleků, 
všechny stupně obtížnosti, večerní osvětlení, umělé 
zasněžování, skibus.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

49.000,- Kč 25.900,- Kč Není v nabídce 25.900,- Kč

0947 – NOVÝ HROZENKOV – Beskydy                    9 osob 0833 – KAROLÍNKA – Beskydy                            8-10 osob
Nově zrekonstruovaná 4-pokojová místně typická 
chalupa (cca. 90 m2) na kraji obce u lesa. Chodba. 
Obytná místnost: gauč, jídelní kout, kachlová kam-
na, TV, DVD a opticky oddělený kuchyňský kout: 
4-plotýnková sklokeramická varná deska, el. trou-
ba, lednička, mraznička, mikrovlnná trouba, myčka 
na nádobí, topinkovač a el. konvice. Koupelna: vana 
a WC. Ložnice s dvojlůžkem. V podkroví chalupy se 
nacházejí 2 ložnice: 1/ dvojlůžko, lůžko, 2/ dvojlůžko 
a 2 lůžka. Dětská postýlka na vyžádání. Koupelna: 
sprchový kout a WC. K dispozici vinotéka (možnost 
zakoupení vína). Topení: el. přímotopy a dřevem 
v kamnech. Nekuřácký objekt. Neoplocený pozemek 
(2000 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Nový Hrozenkov (2 km): 2 vleky, dél-
ka sjezdovek: 5,8 km. Kohútka (8 km): 1 lanovka, 
5 vleků, délka sjezdovek: 6,6 km, všechny stupně 
obtížnosti, umělé zasněžování, snowboarding.

Prostorný 4-pokojový rekreační dům (90 m2) v obci 
v zahradě za domem majitele. Chodba. Obytná 
místnost: sedací souprava, jídelní kout, TV+SAT 
a opticky oddělený kuchyňský kout, přes který 
se do obytné místnosti vstupuje; vstup na terasu. 
Kuchyňský kout: plynový sporák, lednička, mikro-
vlnná trouba a el. konvice. Koupelna: vana a wc. 
V suterénu sauna (za poplatek 200,- Kč/použití) se 
sprchovým koutem. V 1. patře se nacházejí 3 ložni-
ce: 1/ a 2/ s dvojlůžkem a lůžkem a 3/ se 2 dvojlůžky 
(dvojlůžka jsou jen 130 cm široká). Topení: plyno-
vé centrální. Nekuřácký objekt. Oplocená zahrada 
(250 m2). Oplocené parkování. Majitel vlastní malé-
ho psa.
LYŽOVÁNÍ: V místě (2 km): 1 vlek, délka sjezdovky 
1,2 km. Nový Hrozenkov (4 km): 2 vleky, délka sjezdo-
vek 5,8 km, Kohátka (11 km): 1 lanovka, 5 vleků, délka 
sjezdovek 5,1 km.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

21.819,- Kč 17.822,- Kč 13.510,- Kč 10.388,- Kč

1153 – VELKÉ KARLOVICE – Beskydy                   4 osoby 1155 – VELKÉ KARLOVICE – Beskydy                  6-8 osob
Malá útulně zařízená 2-pokojová chata (50 m2) zcela 
na kraji obce u lesa a horského potoka. Vstup do obyt-
né kuchyně, ve které je k dispozici el. sporák (4 plo-
týnky, trouba), lednička, mikrovlnná trouba, kávovar, 
el. konvice, jídelní kout a TV+SAT. Možnost připojení 
k internetu (WI-FI). Koupelna se sprchovým koutem, 
WC a pračkou. Z obytné kuchyně vedou mírně příkřejší 
schody do podkroví, kde se nacházejí 2 ložnice: 1/ prů-
chozí otevřená se 2 lůžky; vstup na balkon, ze kterého 
vedou příkré schůdky dolů před chatu a 2/ se 2 lůžky. 
El. topení. Nekuřácký objekt. Chata se nachází na neo-
ploceném pozemku (300 m2) u chalupy majitele (bývalá 
hájenka). Neoplocené parkování. Majitel vlastní psa.
LYŽOVÁNÍ: Velké Karlovice – Razula (0,8 km): 4 vle-
ky, délka sjezdovek: 2 km, večerní lyžování, umělé 
zasněžování, lyžařská škola, půjčovna lyží. Velké 
Karlovice – Kyčerka (7 km): 9 vleků, délka sjezdo-
vek: 2,4 km.

Pěkně zařízená 4-pokojová chata (55 m2) v obci. Chod-
ba. Obytná kuchyně: plynová plotna (4 hořáky), el. trou-
ba, lednička, mikrovlnná trouba, el. konvice, jídelní kout, 
gauč, krb a TV+SAT. Koupelna: sprchový kout a WC. 
Z obytné kuchyně vedou strmější schody do podkroví, 
kde se nacházejí 3 ložnice: 1/ dvojlůžko, 2/ 2 lůžka a 3/ 
2 lůžka, rozkládací gauč pro 2 osoby a dětská postýlka. 
V podkroví jsou částečně snížené stropy. Topení: el. pří-
motopy nebo dřevem v krbu. Nekuřácký objekt. Oploce-
ná zahrada (300 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Velké Karlovice – Kyčerka (0,7 km): 9 vle-
ků, délka sjezdovek: 2,4 km, náročnost lehká až středně 
těžká, umělé zasněžování, večerní lyžování, snowbo-
arding, lyžařská škola, půjčovna lyží, skiservis. Velké 
Karlovice – Razula (5 km): 4 vleky, délka sjezdovek: 
2 km, náročnost lehká až středně těžká, večerní lyžová-
ní, umělé zasněžování, snowboarding, lyžařská škola, 
půjčovna lyží, skiservis.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

10.388,- Kč 10.388,- Kč 20.720,- Kč 11.431,- Kč

VÁNOCE, SILVESTR, ZIMNÍ DOVOLENÁ, JARNÍ PRÁZDNINY

DOBRÁ CENA

SAUNALYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚLYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚLYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

2 km 1 km 2 km2 km 0,5 km 3 km

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

3 km 2 km 3 km+ dřevomalé rasy

NÁŠ TIP 

0,8 km 0,8 km 0,8 kmmalé rasy

0,2 km 0,2 km 7 km

4 km 4 km 10 km

1 km 1 km 2 km

0,2 km 0,2 km 0,7 km

0,2 km 1 km 2 km

0,1 km 0,3 km 1 km+ plyn



Uvedené ceny se vztahují k týdenním pobytům za objekt (so – so)

www.ddstour.cz � 800 101 127
0935 – RAJNOCHOVICE – Hostýnské vrchy          12 osob 0652 – LAZNY – Šumava                                          12 osob
Kvalitně zařízená 5-pokojová chalupa (cca. 100 m2) 
v pěkném místě u lesa nad obcí. Chodba. Obytná 
místnost: sedací souprava, jídelní a kuchyňský kout, 
krbová kamna, TV+SAT a DVD přehrávač. Kuchyňský 
kout: el. sporák, lednička s mrazničkou, myčka na ná-
dobí, mikr. trouba, kávovar a el. konvice. Koupelna: 
sprchový kout a WC. Samostatné WC. 4 ložnice: 
1/ dvojlůžko a 2 lůžka, 2/ dvojlůžko a TV, 3/2 vedle sebe 
stojící lůžka, čb TV a dětská postýlka a 4/ dvojlůžko 
a patrová postel. El. topení, popř. dřevem v krb. kam-
nech. Nekuřácký objekt. Oplocená zahrada (300 m2). 
Neoplocené parkování u chalupy. V zimě, při větší 
sněhové nadílce parkování 0,3 km od chalupy. V zimě 
doporučujeme mít ve výbavě sněhové řetězy.
LYŽOVÁNÍ: Troják (7 km): 4 vleky, délka sjezdovek: 
1,2 km, obtížnost lehká až středně těžká, umělé za-
sněžování, upravované běžecké stopy. Tesák (8 km): 
3 vleky, délka sjezdovek: 1,1 km.

Pěkně zařízená 5-pokojová chalupa (130 m2) s ob-
rovskou oplocenou zahradou na kraji obce. Chod-
ba. V obytné kuchyni je k dispozici plynový sporák, 
lednička s mrazícím boxem, lednička, mikrovlnná 
trouba, kávovar, toustovač, el. konvice, jídelní kout, 
rohová sedací souprava, TV+SAT, rádio. Ložnice 
s dvojlůžkem. Malá místnost se stolním fotbalem, 
stolním tenisem a el. šipkami. Koupelna s vanou. 
Samostatné WC. Příkřejší schody do 1. patra. Tam 
se nachází 3 ložnice: 1/ dvojlůžko a lůžko, 2/ průcho-
zí, dvojlůžko a lůžko, 3/dvojlůžko a 2 lůžka. Samo-
statné WC. Topení na tuhá paliva. Oplocené zahrada 
(1750 m2). 1 garáž. Oplocené parkování. 
LYŽOVÁNÍ: Nezdice na Šumavě (3 km): 1 vlek, dél-
ka sjezdovek: 1,6 km, večerní lyžování. Kašperské 
hory (8 km): 3 vleky, délka sjezdovek: 1,5 km, umě-
lé zasněžování, večerní lyžování, snowboarding, 
20 km běžeckých tratí.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

35.000,- Kč 17.661,- Kč 24.500,- Kč 18.648,- Kč

0724 – HAMRY NA ŠUMAVĚ – Šumava               8-12 osob 1166 – HAMRY NA ŠUMAVĚ – Šumava             14-15  osob
Stylová 6-pokojová horská chalupa (120 m2) v roman-
tickém prostředí u cesty. Chodba. Obytná kuchyně: el. 
sporák, lednička s mraz. boxem, mikr. trouba, kávovar, 
el. konvice, jídelní stůl, krb, TV+SAT a gauč. Zimní za-
hrada: jídelní a sedací kout; vstup na zahradu. Ložnice: 
manželská postel. Koupelna: sprchový kout a WC. V 1. 
patře (příkřejší schody) se nachází otevřená obytná 
místnost: posezení a stolní fotbal. Koupelna: sprchový 
kout a WC. 3 ložnice: 1/ 2 lůžka, 2/ 4 lůžka a 3/ 2 gaučo-
vá lůžka a 2 matrace na vestavěné galerii (příkrý žebřík). 
Z této ložnice vede příkřejší schodiště dolů do přízemí 
do malé kuchyňky (el. sporák, lednička, el. konvice, krb. 
kamna a jídelní kout). Koupelna: sprchový kout a WC. 
El. topení a na tuhá paliva. Nekuřácký objekt. V suterénu 
infrasauna pro 4 až 6 osob. Částečně oplocená zahrada 
(1200 m2). Oplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Upravované běžecké tratě od 0,1 km. Želez-
ná Ruda – Špičák (9 km): 1 lanovka, 10 vleků.

Stylová 7-pokojová chalupa (230 m2) leží v romantickém 
prostředí pod vrcholem Ostrý u cesty. Chodba. Botárna 
(lyžárna). Společenská místnost: dřevěné posezení z ma-
sivu, krb, stolní fotbal, TV+SAT, rádio a barovým pultem 
oddělený kuchyňský kout (skloker. varná deska, el. trou-
ba, lednička s mraz. boxem, mikr. trouba a el. konvice. 
2  samostatné WC. V přízemí se dále nachází 2 ložnice: 
1/ průchozí, 2 lůžka a TV+SAT a 2/ 2 lůžka a TV+SAT. 
Z 2. ložnice se vstupuje do koupelny se sprch. koutem 
a WC. V 1. patře chalupy (příkřejší schody) se nachází 
další 4 ložnice: 1/ 4 lůžka, dětská postýlka, TV+SAT, 2/ 
2 lůžka, rozkl. gauč pro 1 osobu, TV+SAT, 3/ a 4/ 2 lůžka. 
Ke každé ložnici náleží koupelna: 3x se sprch. koutem 
a WC, 1x s rohovou vanou a WC. Centrální topení na tuhá 
paliva (topí správce objektu). Nekuřácký objekt. Neoplo-
cená zahrada (1000 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Upravované běžecké tratě od 0,1 km. Želez-
ná Ruda – Špičák (9 km): 1 lanovka, 10 vleků.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

38.003,- Kč 17.808,- Kč 47.992,- Kč 21.987,- Kč

0620a,b – BENEŠOVA HORA – Šumava   a: 2-5. b: 2-4 osoby 1017 – JAVORNÍK – Šumava                                    10 osob
Nový, luxusně vybavený apartmánový dům s výhle-
dem na okolní hory. Apartmán A: 2-pokojový apart-
mán v 1. patře. Kuchyně: 2-plotýnková sklokeramická 
deska, lednička, mikr. trouba, el. konvice a jídel. kout. 
Průchozí obyt. pokoj: sed. souprava (rozkl. gauč pro 
2 osoby), lůžko, TV+SAT a DVD. Ložnice: 2 lůžka. Kou-
pelna: sprch. kout a WC. El. topení. Nekuřácký objekt. 
Apartmán B: 2-pokojový apartmán pro 2-4 osoby 
v 1. patře. Obyt. pokoj: sed. souprava (rozkl. gauč 
pro 2 osoby), TV+SAT, DVD, kuch. a jídel. kout. Kuch. 
kout: 2-plotýnková sklokeramická deska, lednička, 
mikr. trouba a el. konvice. Ložnice: 2 lůžka. Koupel-
na: sprch. kout a WC. El. topení. Nekuřácký objekt. 
Společná oplocená zahrada (5000 m2). Sauna a stolní 
tenis. Oplocené parkování. Nutné sněhové řetězy.
LYŽOVÁNÍ: Javorník (6 km): 2 vleky, večerní osvětle-
ní, lyžování zdarma!!! Zadov (13 km): 2 lanovky, 4 vle-
ky, 60 km běžeckých tratí.

5-pokojová chalupa (110 m2) na kraji rekreační obce 
u lesa. Veranda. Chodba. Obytný pokoj: sedací sou-
prava, kamna a TV. Kuchyně: plyn. sporák, lednička, 
mikr. trouba, el. konvice a jídelní kout. Koupelna: 
sprch. kout a WC. Samostatné WC. 2 ložnice: 1/ 3 lůž-
ka a 2/ dvojlůžko a lůžko. V podkroví se v malé vstupní 
chodbičce nachází kuchyňský kout (2-plotýnkový el. 
vařič, lednička, kávovar a el. konvice). Následuje prů-
chozí obytný pokoj: sedací kout, jídelní kout pro 
4 osoby a TV. Ložnice: 4 lůžka. Ložnice je od obytné-
ho pokoje oddělena zahrnovacími dveřmi. Koupelna: 
sprch. kout. Samostatné WC. Centrální plynové tope-
ní a el. přímotopy. Nekuřácký objekt. Oplocená zahra-
da (400 m2). Neoplocené parkování. V zimě je třeba mít 
ve výbavě sněhové řetězy.
LYŽOVÁNÍ: V místě (0,2 km): 2 vleky, délka sjezdo-
vek: 0,8 km, večerní lyžování. Zadov (13 km): 2 lanov-
ky, 4 vleky, délka sjezdovek: 4,7 km, večerní lyžování.

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

A,B 14.847,- Kč A, B 13.363,- Kč Není v nabídce 17.024,- Kč

0350 – KVAČANY – Západní Tatry                             6 osob 0648 – ŽIAR – Západní Tatry                                   14  osob
Pěkně udržovaná dřevěnice (ca. 81 m2) s krásným 
výhledem na hory. Obytná ložnice: jídelní a optic-
ky oddělený kuchyňský kout, 3 lůžka, TV+SAT, vi-
deo a rádio. Kuchyňský kout: el. sporák, lednička, 
kamna a el. konvice. Koupelna s vanou, WC a prač-
kou. Ložnice s dvojlůžkem, samostatnou postelí, 
TV+SAT a kazetovým magnetofonem. El. topení. 
Oplocené parkování. 
LYŽOVÁNÍ: Malý vlek v místě (0,1 km). Zuberec 
(21 km): 7 vleků, délka sjezdovek: 3 km, náročnost 
lehká až středně těžká, 20 km běžeckých tratí, 
umělé zasněžování, večerní lyžování. Ružomberok 
(26 km): 7 vleků, délka sjezdovek: 11,4 km, nároč-
nost středně těžká, 12 km běžeckých tratí, umělé 
zasněžování. Jasná (30 km): 8 vleků, 3 lanovky, 
délka sjezdovek: 23,2 km, náročnost lehká až těž-
ká, umělé zasněžování, večerní lyžování, půjčovna 
lyží, lyžařské školy, skiservis.

Nový, kvalitně zařízený 7-pokojový rekreační dům 
(150 m2) v rekreační podhorské obci. Předsíň. Obyt-
ná místnost je vybavena sedací soupravou, krbem, 
TV+SAT, rádiem, jídelním a kuchyňským koutem: 
kombinovaný sporák, lednička, mraznička, mikro-
vlnná trouba a el. konvice. Samostatné WC. Ložnice 
se 4 lůžky a dětskou postýlkou. V 1. patře se nachá-
zí 5 2-lůžkových ložnic (2 s balkonem) a 2 koupelny: 
1/ sprchový kout a WC, 2/ sprchový kout, vana a WC. 
El. topení. Nekuřácký objekt. Částečně oplocená za-
hrada (860 m2). Neoplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: v místě 3 vleky (0,5 km). Další známá 
zimní střediska: Podbreziny (8 km): 1 vlek, délka 
sjezdovek: 0,55 km, náročnost: středně těžká, umě-
lé zasněžováníí. Opalisko-Závažná Poruba (11 km): 
4 vleky, délka sjezdovek: 3,2 km, náročnost lehká až 
středně těžká, 31 km běžeckých tratí, umělé zasně-
žování, půjčovna lyží, skiservis. 

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

12.852,- Kč 8.036,- Kč 37.842,- Kč 24.633,- Kč

1042 – LIPTOVSKÝ HRÁDOK-DOVALOVO – Západní Tatry   4 osoby 1041 – HYBE – Vysoké Tatry                                 8-10 osob
Pěkně zařízená 3-pokojová chata (70 m2) na kraji pod-
tatranské obce. Vstup do obytné místnosti: sedací 
souprava, jídelní a kuchyňský kout, krbová kamna 
a TV. V kuchyňském koutě je k dispozici 2-plotýnkový 
el. vařič, lednička, mikrovlnná trouba a el. konvice. 
Koupelna: sprchový kout a WC. Z obytné místnosti 
vedou schody do podkroví, kde se nacházejí 2 samo-
statné ložnice: 1/ a 2/ obě se 2 lůžky. Topení: dřevem 
v krbových kamnech + el. přímotopy. Nekuřácký ob-
jekt. Oplocená zahrada (200 m2) je spoluužívána s ma-
jitelem. Majitel neporušuje soukromí klientů!!! Neo-
plocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: Liptovská Porúbka (5 km): 3 vleky, délka 
sjezdovek 1,5 km, náročnost lehká až středně těžká. 
Opalisko - Závažná Poruba (12 km): 1 lanovka, 4 vleky, 
délka sjezdovek 3,2 km. Podbánské (17 km): 4 vleky, dél-
ka sjezdovek: 1,5 km, náročnost lehká (vhodné pro rodi-
ny s dětmi), lyžařská škola, půjčovna lyží, skiservis.

Pěkně a nově zařízená 5-pokojová chalupa (140 m2) 
na kraji podtatranské obce. Přízemí: Veranda. Chodba. 
Společenská místnost: gauč, jídelní prostor, krb 
a TV+kabel. Součástí společenské místnosti je také op-
ticky oddělený kuchyňský kout (el. sporák, lednička 
s mraz. boxem, mikr. trouba, toustovač a el. konvice. 
2 ložnice: 1/ dvojlůžko a TV+kabel a 2/ 2 lůžka. Ke každé 
ložnici náleží koupelna se sprch. koutem a WC. Samo-
statné WC. Podkroví: Z verandy vede schodiště do pod-
kroví, kde se nacházejí další 2 ložnice: 1/ 2 lůžka 
a TV+kabel a 2/ dvojlůžko, rozkl. gauč pro 2 os. a TV+ka-
bel. Ke každé ložnici opět náleží koupelna se sprch. kou-
tem a WC. Topení: el. přímotopy a dřevem v krbu. Neku-
řácký objekt. Chalupa se nachází na oploceném 
pozemku za domem majitele. Samostatná oplocená za-
hrada (796 m2). Oplocené parkování.
LYŽOVÁNÍ: V místě se nachází 1 lyžařský vlek (0,5 km). 
Běžecké tratě začínají hned za chalupou (0,1 km).

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

od 21. 12. 2013
do 04. 01. 2014

od 04. 01. 2014
do 05. 04. 2014

11.137,- Kč 9.093,- Kč 29.925,- Kč 22.925,- Kč

VÁNOCE, SILVESTR, ZIMNÍ DOVOLENÁ, JARNÍ PRÁZDNINY

LYŽOVÁNÍ ZDARMA

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

RODINNÁ DOVOLENÁ

RODINNÁ DOVOLENÁ

RODINNÁ DOVOLENÁ

0,4 km 3 km 5 km

0,2 km 1 km 0,5 km

2 km 3 km 6 km

0,3 km 0,3 km 3 km

12 km 0,1 km 0,1 km+ dřevo

NÁŠ TIP 

0,6 km 0,6 km 7 km

NÁŠ TIP 

5 km 0,2 km 0,2 km

DOBRÁ CENA

0,3 km 3 km 0,5 km

LYŽOVÁNÍ V MÍSTĚ

0,2 km 4 km 0,1 km

12 km 0,1 km 0,1 km+ dřevo


