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Rekreační chaty č. 526 a č. 528
se nacházejí v malebném údolí Červený Kút, přibližně 4 km za městem Liptovský Hrádok. Místo je
ideálním výchozím bodem pro návštěvu Západních, Nízkých a Vysokých Tater. Jedná se o chaty v
klidném prostředí na polosamotě s možností stravování v motorestu Koliba (300 m) se stylovým
interiérem. Chaty jsou od sebe vzdáleny asi 100m.
Parkování pro auta přímo u chaty (závora + infra alarm). V zimních měsících je zajištěno
prohrnování příjezdové cesty a parkuje se pouze u chaty č.528. Vlakové spojení je nejbližší ze stanice
Králova Lehota, vzdálené 1,5 km. Autobusová zastávka ČSAD “Hybe-rázcestie” je vzdálená od chaty
asi 500 m.
Ubytování:
Nástup je v sobotu od 12.00 do 13.00 hodin.
Ukončení v sobotu nejpozději do 9.00 hodin.
Popis chat :
Kompletně vybavené rekreační chaty - společenská místnost – krb – radio-CD – TV+SAT+DVD;
kuchyň – plynový sporák – mikrovlnná trouba – lednice – kuchyňské nádobí; koupelna – vana – teplá
voda; dva lůžkové pokoje – včetně povlečení; veranda, splachovací WC v chatě; venkovní ohniště
s posedem, gril, 2 horská kola. Chaty jsou vytápěny elektrickými akumulačními kamny.
Další upřesňující informace:
Chata č.526
- jeden pokoj se 4 lůžky, druhý
pokoj se 3 lůžky, spol.
místnost - 1 přistýlka
- sauna pro 2 osoby

Chata č.528
- jeden pokoj s 5 lůžky, druhý
pokoj se 4 lůžky, spol.
místnost - 2 přistýlky
- hřiště pro volejbal, nohejbal a
malou kopanou

Charakteristika okolí :
Letní měsíce – možnost turistiky a cykloturistiky, rybolov na řece Váh – 300 m (pstruhový revír), pro
vodáky - splavování řeky Váh, Belá i na raftech, vodní sporty na údolní nádrži Lipt.Mara, Lipt.
Trnovec - nově vybudovaný aquapark Tatralandia s nejdelšími tobogány na Slovensku + westernové
městečko Šiklův Mlýn –15 km, ledové a vápencové krasové jeskyně (Važec –15 km, Demänovské
jaskyně – 22 km, Bystrianská jaskyňa 28 km), přírodní termální koupaliště v Lipt. Jáně – 8 km
(teplota vody 27°C), sběr lesních plodin, houbaření.
Zimní měsíce – příznivé podmínky pro turistiku na běžkách a sjezdové lyžování v okolí chaty i
v přilehlých zimních střediscích. Nejbližší lyžařská střediska : Lipt. Ján – 8 km, Barbora – 12 km,
Závažná Poruba – 12 km, Čertovica – 18 km, Jasná-Chopok – 25 km, Štrbské Pleso – 30 km, Tále Srdiečko – 40 km. Pro méně náročné lyžaře jsou vleky vzdáleny od 5 do 10 km. Krytý termální bazén
v Liptovském Jáně - 8 km (teplota vody 27°C).
1/2 – 1.10.2017

Rostislav Výstup, Buchlovice 128, 687 08, ČR, mob.: +420 605 938 879, rv.uh@atlas.cz, www.chata-tatry.eu

Celoroční provoz – přírodní vřídlo-termální pramen za Liptovským Jánem-8 km (teplota vody 27°C),
venkovní termální koupaliště i tobogány v Bešeňové – 25 km (teplota vody 40°C)
Příjezdový plánek k chatám:
→ na 463 km sjedete z dálnice D1, směr Liptovský Hrádok – v Liptovském Hrádku u čerpací
stanice (SLOVNAFT) odbočíte doleva na silnici č.18, směr Poprad – od čerpací stanice je to přesně
3,7 km k motorestu KOLIBA – dále pokračujte podle zvětšeného výřezu na orientačním náčrtku:

GPS: 49°02'12" N, 19°46'54" E
Ceník ubytování 2018 - ceny objekt/týden :
Termíny

31.3-16.6

16.6-30.6

30.6-14.7

14.7-11.8

11.8-25.8

25.8-8.9

8.9-3.11

Silvestr

do 7osob vč.

8.100Kč

8.910 Kč

9.800 Kč

10.780 Kč 9.800 Kč

8.910 Kč

8.100 Kč 15.680 Kč

nad 7 osob

9.370Kč

10.310Kč

11.340Kč

12.470 Kč 11.340 Kč 10.310Kč

9.370 Kč 18.270 Kč

Další cenová ujednání:
 k ceně se připočítává částka za spotřebovanou elektřinu a daň z ubytování 0,50€/osoba/den
 ložní prádlo a ručníky zdarma; wifi zdarma; pes 490Kč/týden (pouze menší plemena)
 v den nástupu bude vybrána kauce 2.000 Kč, která bude, je-li vše v pořádku, na konci pobytu
vrácena
Rezervace termínu

- Vámi vybraný termín bude řádně rezervován až po zaplacení zálohy ve výši
minimálně 50% z celkové ceny pobytu ! ! !

Stornovací poplatky

- storno oznámeno 6 týdnů před začátkem pobytu → 25 % z celkové ceny
- storno oznámeno 4 týdny před začátkem pobytu → 50 % z celkové ceny
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