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Oferujemy wynajęcie naszego schroniska turystycznego Dr. Hrstky - całego obiektu razem z
zapleczem restauracyjnym (odpowiednie dla imprez prywatnych, uroczystości lub wesel) lub
samodzielnego zaplecza „sali klubowej“ na parterze schroniska (odpowiednie dla grup
turystycznych lub imprez dla niewielkiej grupy),
WYNAJĘCIE CAŁEGO SCHRONISKA OBEJMUJE:
-

korzystanie z restauracji łącznie z zapleczem kuchennym
personel, który będzie Wam towarzyszył
sala klubowa na parterze odpowiednia na narady lub odpoczynek
możliwość wypożyczenia ekranu i rzutnika multimedialnego i lub nagłośnienia
możliwość wypożyczenia grila
do dyspozycji są także nasze instrumenty muzyczne
zaplecze socjalne z prysznicem

Cena za tę opcję jest zawsze indywidualna – prosimy o kontakt! WYNAJĘCIE SALI
KLUBOWEJ NA PARTERZE OFERUJE:
- wspólne pomieszczenie z zabudową drewnianą (odpowiednie do przechowania bagażu
lub odpoczynku)
- kuchenkę z podstawowym wyposażeniem (talerze, , sztućce, kubki szklanki, garnki,
piekarnik elektryczny z płytą grzewczą, czajnik elektryczny…) także z pomieszczeniem
odpowiednim do przechowania różnych rzeczy lub odpoczynku)
- 1x WC, 1x prysznic
- możliwość wypożyczenia gier stołowych lub instrumentów muzycznych
- za dodatkową opłatą możliwość wypożyczenia ekranu i rzutnika multimedialnego,
nagłośnienia a nawet grilla
- lokale są ogrzewane
- obydwa pokoje można oddzielnie zamykać
- działają cały rok
- możliwość korzystania z restauracji schroniska w godzinach otwarcia – tylko piętro wyżej

Cena tej opcji wynosi:
- 150 Kč/osoba/dzień
- 200 Kč/osoba/dzień łącznie z wypożyczeniem prześcieradła i kołdry
- lub 1000 Kč/grupa 7 i więcej/dzień

Zalety:
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- zaplecze wprost na zamku, który jest zarazem 4. nejkrásnější památkou v ČR
- cały Sztamberk jak na dłoni
- dobre zaplecze turystyczne, niska cena i przyjazna atmosfera

Okolica:
- Sztramberska Truba – tylko kilka metrów poniżej:
- rynek sztramberski (restauracje, hotele, sklepy z pamiątkami, muzea… tylko rzut
kamieniem
- przystanek autobusowy (poniżej rynku),- tylko dwa razy rzut kamieniem
- Wieża widokowa Bílá hora – 1 km
- arboretum i Kamenárka – niespełna 1 km
- jaskinia Šipka a wzgórze Kotouč – 500m
- sala gimnastyczna 500 m
- kąpielisko Libotín – 2km

… a poza tym, Sztramberk oferuje wiele nie wymienianych atrakcji. I dlatego Leoš Janáček
Matysa nazywał go najpiękniejszym miejscem republiki. To „Morawskie Betlejem“, jak
Sztamberk jest nazywany, jest Lasską Bramą Beskidów“, która może Wam zaoferować wiele
różnych wrażeń i doznań w naszym regionie.

Jeśli chcesz zamówić schronisko Dr.Hrstky skontaktuj się z nami:

Kierownik schroniska Eva Lorencová, tel: 777663474 lub chatahrstka2@valasske-kralovstvi.cz
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