NW Eljon

Nordic Walking v Krkonoších,Špindlerův Mlýn, Středisko Eljon
8.10.2010 – 10.10.2010
Oblast
O Špindlerově Mlýně se již ve starší literatuře hovoří jako o "perle Krkonoš", především pro jeho
jedinečnou polohu v centrální části krkonošského masívu. Dnešní centrum Špindlerova Mlýna leží
u soutoku Labe a Dolského potoka v nadmořské výšce 710 m. n. m. Výjimečné klimatické
podmínky a rozmanitá horská příroda přispěly k tomu, že se Špindlerův Mlýn z původní hornické
osady přeměnil v jedno z nejvýznamnějších a nejvyhledávanějších středisek cestovního ruchu v
České republice. Široké možnosti sportovního vyžití a aktivního odpočinku jsou hlavními důvody,
proč se Špindlerův Mlýn stal celoročně navštěvovanou lokalitou. Špindlerův Mlýn je nejen
ideálním místem pro všechny druhy zimních sportů, lyžování především, ale nabízí také jedinečné
možnosti vysokohorské turistiky, cykloturistiky a vodních sportů.
Příjezd a odjezd
Příjezd v pátek po 16 hodině, začíná se společnou večeří přibližně v 19:00.
Odjezd v neděli odpoledne.
Ubytování
Několik základních informací
•

•
•
•

Dům se nachází nedaleko centra města na jižním svahu v sousedství kostela sv. Petra, v
poklidnější a méně zastavěné části Špindlerova Mlýna s výhledem na Medvědín a Vysoké
kolo. Zároveň slouží jako fara místní římskokatolické farnosti. V roce 2003 byla dokončena
jeho celková rekonstrukce.
Místo je ideální k výletům do okolí i k využití sportovní nabídky přímo ve Špindlerově
Mlýně. Rovněž se zde najde prostor pro klidný odpočinek, relaxaci a ztišení.
Dům je třípodlažní o celkové kapacitě 22 lůžek v šesti pokojích. Místnosti jsou
pojmenovány po některém ze světců, kteří jsou zároveň i jejich patrony.
Pokoje jsou:
1) Přízemí sv. Cyril a sv. Metoděj - šestilůžkový pokoj se dvěma patrovými postelemi, jako
jediný má vlastní WC a koupelnu
2)Mezipatro sv. Antonín Poustevník - dvoulůžkový pokoj s palandou
3). patro sv. František - dvoulůžkový pokoj
sv. Štěpán - pětilůžkový pokoj se dvěma patrovými postelemi

•

•

4)podkroví sv. Ludmila - slunný a teplý dvoulůžkový pokoj
sv. Václav - pětilůžkový pokoj s velkým volným prostorem
WC s malou knihovnou a výhledem na oblohu
Domácí mazlíčky (zvířata :-)), nelze na Eljonu ubytovat.

•

Záměrně u nás nenajdete ani televizi, ani rádio. Svá vlastní můžete ve společných prostorách
používat jen se souhlasem ostatních hostů.

•

Možnost připojení k internetu prostřednictvím WiFi.

Více informací na www.eljon.cz.

Stravování
Je zde vybavená společná kuchyň se dvěma sporáky (plynovým a elektrickým), dvěma ledničkami
a mrazničkou. Na kuchyň navazuje společenská místnost s krbem, využívá se též jako jídelna.
Kuchyň lze využívat dle vlastního uvážení, čili kávu nebo čaj si můžete připravit kdykoliv:-).
V ceně pobytu je 2x snídaně a 2x večeře. Snídaně bude probíhat formou švédských stolů, k večeři
bude polévka a jedno hlavní jídlo, nápoje – čaj, káva, minerálka. Jídla budou běžná česká
(např.pečené kuře s bramborem, sekaná apod.). Jestliže máte nějaké omezení, je nutné tuto
skutečnost sdělit alespoň týden před příjezdem, abychom Vám mohli vyjít vstříc.
Doprava
Vlastní
Program
Máme pro Vás připravenu řadu krásných tras, které povedou malebnou krajinou Krkonoš. Trasy
jsou připraveny tak, aby se programu mohli aktivně zúčastnit všichni bez rozdílu věku a
výkonnosti, starší děti nevyjímaje. Hlavní náplní našeho programu bude chůze s holemi, její výuka
a nácvik, zaměřená na její zdravotní a rekondiční pojetí.
Doporučujeme vzít si také plavky, v blízkosti se nachází Aquapark http://aquaparkspindl.cz/.
Cena
Cena za celý pobyt je 980,-Kč.
Cena obsahuje: ubytování, stravu – 2x večeře, 2x snídaně, program, parkovné.
Půjčovné holí na NW je 150,-Kč za oba dny, platí se na místě – platí pro ty, kteří hole nemají.
Platba
Celá částka na účet : 43- 6279260287/0100 ; v.s. 0810; do poznámky uveďte Vaše jméno. V
případě, že budete platit za více osob, uveďte jen jedno jméno a počet osob. (př. Vašková Julie, 3
osoby).
Přihlášky a informace
Předběžně e-mailem: www.chodime.cz; www.krynek.com;
Telefonicky: Daniela Krynková 777 858 400, Milan Krynek 777 858 404

