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  V rekreačním a školícím středisku 

   ÚSMH AV ČR, v.v.i. 

Týdenní pobyt pro rodiče s dětmi 
v krásné přírodě Mariánské osady, v rekreační a lázeňské oblasti  

Boží Dar-Jáchymov-Klínovec, 150km od Prahy 
 (vhodné i pro celé skupiny, cca. 30 osob) 

V termínech:   21.- 28. 7  a  4.- 11. 8. 2013 

Ubytování: k dispozici celkem 9 pokojů  (2- 3- a 5-lůžkové pokoje), v přízemí a 1. patře. 
Vždy ke třem pokojům náleží kuchyňka s vybavením, WC a koupelna. V přízemí je společenská místnost 

   s velkou televizí, Wifi – připojení na internet v celé budově.  

 

   Stravování: vlastní v kompletně vybavených kuchyňkách nebo v restauracích v okolí. 
Možnost stravování po domluvě v okolních chatách (penzion Na Sluníčku a chata Lesanka). 

Během pobytu je možnost využít rozlehlý pozemek za chatou s pískovištěm, k dispozici je i ohniště s posezením 

na opékání buřtů.  

Tipy na výlety: 

V okolí Mariánské je řada možností pro výlety, pěší turistiku i cykloturistiku, je to ráj pro houbaře      a na své si přijdou i 

milovníci lesních plodů. Oblíbeným cílem je Popovská hora a Popovský kříž, turistická trasa  na Klínovec, na Plešivec, s bývalou 

poustevnou poustevníka Vločky, na Švýcárnu, Oldříš...v okolí jsou k vidění pastviny s ovečkami, kozami  . 

Bližší informace poskytneme na:           266 009 303  (pí. Žáková)         zakova@irsm.cas.cz 
 

Pobyt nutno rezervovat do termínu 30. 6. 2013  

Cena: 7 dní/os/lůžko den/os/lůžko cena na den a osobu platí při pobytu na 2 

a více nocí 

zaměstnanci ÚSMH sleva 25% z ceny 

dospělá osoba 1462 Kč  209Kč 

dítě (do 14let) 874 Kč  125Kč 

dítě (do 3let) zdarma zdarma pouze jednoráz. poplatek za povlečení 69Kč  

(není podmínkou, lze i vlastní) 
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Více inspirací a informací s náměty na výlety najdete na webových stránkách uvedených níže: 

 

 

1.Jáchymov (cca 4km)   

 

 

 

 
                          www.aquajachymov.cz                             www.kvmuz.cz/expozice-jachymov 
Aquacentra Agricola s tobogány                   Hornické muzeum                        Královská mincovna                          
 

2.Boží Dar) (cca 7km) 

 

 

 

 

 www.jeziskovacesta.cz                       www.bozi-dar.eu/cz                                     www.novako-ski.cz 

Ježíškova cesta a Ježíškova pošta    Naučná stezka Božídarské rašeliniště                          areál Novako 

 

*Ski-areál Novako nabízí atrakce nejen pro děti: jízda na horské káře vlekem nahoru a dolů, lanové centrum Šikulka, skákací hrad, trampolína, kuše, atd. 
 

 3.Oberwiesenthal (cca 11km)        4.Klínovec (cca 9km) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
www.bozi-dar.eu/cz    

                    bobová dráha                    jízda parní lokomotivou      sedačková a kabinová lanovka  
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Pobyt nutno rezervovat do termínu 30. 6. 2013  

 
 

http://www.bozi-dar.eu/cz/naucna-stezka-bozidarske-raseliniste

