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Horská bouda Na Muldě
Horská bouda “Na Muldě” se nachází v krásném prostředí Krkonošského národního parku v oblasti rekreačního střediska
Pec pod Sněžkou ve výšce cca 1000 m n. m (  mapka ). Je dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku i cykloturistiku,
včetně méně náročných výletů do blízkého okolí.

Silvestrovský pobyt:

Termíny: duben – říjen (v zimních měsících je chata plně obsazena
lyžařskými kurzy studentů UK FTVS)

Využití: rekreace pro jednotlivce i kolektivy, školy a školky v
přírodě, školení, kurzy, soustředění a další akce

Kapacita: maximálně 45 osob

Ubytování: převážně 2 – 4 lůžkové pokoje s umyvadlem (teplá i
studená voda),
sociální zařízení – společné na patře (odděleně ženy a
muži),
menší společenská místnost s barem, televizí a videem,
stylově zařízená jídelna s kapacitou 45 osob,
možnost vytápění i v letním období, satelitní TV s
placenými kanály a DVD rekordérem v baru, v jídelně TV
s digitálním pozemním vysíláním

Stravování: výborná domácí česká kuchyně

Adresa: Pec pod Sněžkou 34, 542 21 Pec pod Sněžkou (  mapka )

Doprava: vlastní nebo linkovým autobusem do Pece pod Sněžkou
(dále po modré turistické značce směr "Pražská Bouda" -
cca 30 minut chůze)

Doprava zavazadel: nezajišťujeme; možnost využití taxi-skútru nebo rolby
soukromých provozovatelů:
p. Doulík 775 103 010
p. Fiala 603 271 266
Taxi skútr Souček 603 264 563, 603 214 158
Taxi Pec 608 033 242
Transport taxi 608 103 039

Parkování: na záchytném parkovišti v Peci pod Sněžkou - placené
parkoviště, aktuální informace o výši poplatků:

http://maps.google.com/maps?f=q&amp;amp;source=s_q&amp;amp;hl=cs&amp;amp;geocode=&amp;amp;q=bouda+na+muld%c4%9b+-+ftvs+uk+v+praze,+pec+pod+sn%c4%9b%c5%bekou,+%c4%8cesk%c3%a1+republika&amp;amp;aq=0&amp;amp;oq=bouda+na+mul&amp;amp;sll=50.675467,15.729783&amp;amp;sspn=0.007574,0.019655&amp;amp;vpsrc=6&amp;amp;g=pec+pod+sn%c4%9b%c5%bekou&amp;amp;ie=utf8&amp;amp;hq=bouda+na+muld%c4%9b+-+ftvs+uk+v+praze,&amp;amp;hnear=pec+pod+sn%c4%9b%c5%bekou,+%c4%8cesk%c3%a1+republika&amp;amp;ll=50.685746,15.751991&amp;amp;spn=0.03029,0.078621&amp;amp;t=m&amp;amp;z=14&amp;amp;ei=3gcfupglf46dtqbdx73ncq&amp;amp;pw=2
http://www.mapy.cz/zakladni?x=15.7275510&y=50.6754738&z=17&source=firm&id=12920494&q=Bouda%20UK%20FTVS%20na%20Muld%C4%9B
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1. parkoviště U Kapličky (P3) - tel.: 499736179
2. parkoviště Zelený potok (P4) - tel.: 499896158

  Webkamera - živě

  Fotogalerie

Ceník:   Ceník platný od 1.9.2022

Platba: možná na místě pouze v hotovosti

Objednávky pronájmů:
Telefon: 220174101
Email:   pronajmy@ftvs.cuni.cz

https://www.webkamery.online/live/webkamera-pec-pod-snezkou-na-mulde-krkonose/
FTVS-1252.html
mailto:pronajmy@ftvs.cuni.cz

