Horská chata v Horní Malé Úpě

Chata se nachází v krásném prostředí Krkonošského národního parku v klidné oblasti rekreačního střediska Horní Malá
Úpa - přibližně na polovině cesty mezi "Spáleným Mlýnem" a "Pomezními Boudami" ve výšce přibližně 800 m n. m.
(mapka). Vzhledem k poloze téměř u silnice není problém s dopravou osob ani zavazadel.
V zimním i letním období nabízí možnost kratších i delších výletů po okolí (Spálený Mlýn, Rennerovy Boudy, Pomezní
Boudy, Jelenka, Sněžka, Růžová Hora apod.).
V zimním období mohou lyžaři využít lyžařský vlek u chaty Orlice (vzdálen cca 200 m, délka sjezdovky 300 m, vhodné pro
děti a začínající lyžaře). Další možnosti sjezdového lyžování: vleky "U Kostela" - Rennerovy Boudy, "Portášky" - Velká
Úpa, "Ski areál" - Pec pod Sněžkou; uvedené možnosti jsou dostupné ski-busem (omezeně - dle aktuálních jízdních
řádů pro daný rok), nebo osobním autem. Trasy běžeckého lyžování přímo v okolí chaty.
Termíny:

celoročně

Využití:

rekreace, školení, kurzy, soustředění a další akce obdobného charakteru

Kapacita:

27 osob

Ubytování:

•

2 – 5lůžkové pokoje se základním vybavením (celkem 8 pokojů: 3x 2lůžkový, 1x 3lůžkový, 2x
4lůžkový, 2x 5lůžkový. Z toho: 1x 2lůžkový pokoj, 1x 3lůžkový a 1x 4lůžkový pokoj s vlastním
sociálním zařízením)
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•
•
•
•

sociální zařízení společné v přízemí objektu - podlahové vytápění
stylová jídelna s televizí a krbovými kamny slouží současně jako společenská místnost
veranda s ping-pongovým stolem a lyžárnou
celý objekt je vytápěn akumulačními kamny (celoročně)

Stravování:

vlastní – vybavená kuchyňka
(2x sporák, mikrovlnná trouba, 2x lednice, mrazák - pouze malý, veškeré nádobí a příbory v
dostatečném množství)

Adresa:

Malá Úpa 79, 542 27 Malá Úpa ( mapka )

Doprava:

vlastní, nebo linkový autobus - zastávka “U Dolu” cca 150 m od chaty (pro vyhledávání v jízdních
řádech: Horní Malá Úpa - Pomezní Boudy) - mapka

Parkování:

za příznivých podmínek přímo u chaty, jinak placené parkoviště cca
150 m pod chatou (cca 80,- Kč/24 hod - provozovatelem není UK FTVS)

Provozní řád
Fotogalerie
Objednávky pronájmů:
Ing. Pavel Sittek
Telefon: 775 651 798
Email: pavel.sittek@natur.cuni.cz
Níže si můžete ověřit obsazenost střediska. Uvedené ceny platí při online
objednání, pro ceny dle platného ceníku kontaktujte Ing. Pavla Sittka z Přírodovědecké fakulty UK
<!-- Reservation PLUS start --> <script type="text/javascript" src="https://booking.previo.cz/iframe/"></script> <iframe
src="https://booking.previo.cz/?hotId=7132" scrolling="no" frameborder="0" width="700" height="2000" name="previobooking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe> <!-- Reservation PLUS end -->
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