
  

SBOROVÁ DOVOLENÁ
CB ŠEBEROV

9. - 16. 8. 2019
(pátek - pátek)

HORSKÝ HOTEL 
ŽIŽKOVA BOUDA

http://www.zizkovabouda.cz/

Pec pod Sněžkou 22



  

cca 150 km
 cca 2:15 min



  

CELKOVÝ POHLED

u cesty z Pece na Husovu 
boudu (Černou horu)

pokoje dvou typů v 
několika podlažích

restaurace, bar, dětský 
koutek, pingpong v přízemí

venku plácek na volejbal, 
ohniště



  

POKOJ 
STANDARD

standard = má vlastní
sociální zařízení



  

POKOJ 
STANDARD

standard = má vlastní
sociální zařízení



  

POKOJ
ECONOMY

economy = umyvadlo na 
pokoji, společné sociální 

zařízení na chodbě



  

POKOJ
ECONOMY

economy = umyvadlo na 
pokoji, společné sociální 

zařízení na chodbě



  

SPOLEČNÉ
SOCIÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ

0



  

RESTAURACE

snídaně - formou 
švédských stolů

oběd – polévka a 
jednotné hlavní jídlo  

večeře – výběr ze
dvou jídel a dezert

vedle dětská hernička



  

RESTAURACE

bude sloužit k večerním 
programům

na své si mohou přijít i 
klavírní virtuózové

  



  

HERNIČKA

vedle restaurace
(děti nemohou utéct)



  

BAR

vhodné pro večerní
posezení



  

VENKOVNÍ
TERASA

s krásným výhledem na 
Sněžku

(bohužel na podzim toho 
není moc vidět)



  

PINGPONGÁRNA

dva stoly a fotbálek



  

VÝHLED OD 
RECEPCE

..došla nápaditost..



  

MEZIPROSTORY



  

OHNIŠTĚ 



  

Dagmar Havlová
na místě činu
po 44 letech

na Žižkově boudě
a jejím okolí se točil

film 

Holka na zabití



  

TIPY NA VÝLETY

vycházková trasa pro 
děti i dospělé – Putování

 ke Krakonošově 
zpovědnici



  

TIPY NA
VÝLETY 

zřícenina 
romantického lesního 

hrádku Aichelburg



  

TIPY NA
VÝLETY

turistická trasa 
Obřím dolem z 
Pece na Sněžku



  

TIPY NA VÝLETY

herní krajina Pecka

unikátní soubor 
dřevěných interaktivních 

soch a objektů



  

TIPY NA
VÝLETY 

turistická trasa na 
Malý Staw

ledovcové jezero
na polské straně 

Krkonoš

náročná trasa 



  

TIPY
NA VÝLETY

Pivovar Trautenberk 
Malá Úpa



  

TIPY NA VÝLETY

Relaxpark
Pec pod Sněžkou



  

CENY
děti zdarma do dvou let (včetně) 

pokoj Standard pokoj Economy 



  

odevzdání přihlášek a další info u Dity Zimmermannové

dita.zim@seznam.cz
  mob. 777 029 242  

mailto:dita.zim@seznam.cz
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