Osecká chata
Klubová horská chata oddílu běhu na lyžích - TJ Baník Osek, z.s.

Velice levné ubytování pro větší skupiny osob
Výborná lokalita v zimě pro běžkové, ale i sjezdové lyžování, v létě pro horská kola a pěší
turistiku.
Prostory vhodné pro společná setkání, menší či větší oslavy, srazy a podobně.
Zeměpisné souřadnice
50°41'52.698"N, 13°42'14.095"E

Ubytování Chata k pronájmu poskytuje výjimečně možnost ubytování až pro 42 osob
v 7 ložnicích.
Základ ubytovací kapacity Osecké chaty tvoří
čtyři 6 - ti lůžkové pokoje s palandami, ke
kterým patří společenská místnost s kuchyní,
sociální zařízení. Výjimečně se dá kapacita
navýšit o 18 osob ve třech pokojíchpalandy,které užívá lyžařský oddíl. ( s menší
kuchyňkou, společenskou místností a
sociálním zařízením.)

Sociální zařízení 3x sprcha, 4x WC muži, 4x WC ženy.
Vytápění Ústřední vytápění.
Doprava, parkování
vlakem – zastávka Moldava - Nové Město 340 m od chaty
autobusem - zastávka Moldava - Nové Město, rozcestí 340 m od chaty
autem - parkování přímo u Osecké chaty.

Vybavení chaty
Na chatě je k dispozici společná kuchyň se základním vybavením. Sporáky, lednice, mikrovlnky,
rychlovarné konvice, kuchyňské nádobí. Kuchyň je propojena se společenskou místností. Tvoří tak
ideální prostor pro větší či menší soukromou oslavu, či společná setkání v naprostém soukromí.
Pozn.: Chata slouží primárně dětem lyžařského oddílu, i proto je ve všech prostorách chaty striktní

ZÁKAZ KOUŘENÍ

Restaurace - V zimním období (začátek prosince - konec března) je 15 m od chaty v provozu
Bystřická bouda s výbornou kuchyní.
Celoročně - Horská chata Vitiška - 1,1 km www.vitiska.cz , Mikuláška - 1,2 km www.mikulaska.cz
Další restaurace se nacházejí v nedaleké obci Moldava - Nové Město – cca 1,7 km.

Sport, výlety, atrakce, zábava
•
•

•
•

Výborná lokalita pro horská kola a pěší turistiku, kolečkové brusle atd.
Běh na lyžích - Běžkařský závodní stadion 400 m od chaty. Krušnohorská bílá stopa –
lyžařská magistrála 200 m od chaty. Oddílové tratě 20 m od chaty.
Sjezdové lyžování - Sport centrum Bouřňák www.scbournak.cz čtyři sjezdovky.( 700 m na
sjezdovku, autem 4 km k vleku)
Bazén, sauna, lázně - 14 km Rehaklinik Altenberg (D) www.raupennest.de

750 m – vodní nádrž pod hájovnou

•
•
•
•

Golf – 7 km Cínovec www.golf-teplice.cz
Letní bobová dráha Altenberg – 10 km http://www.letni-sankarska-draha-altenberg.cz/
Flájský plavební kanál – 13 km http://www.flajsky-plavebni-kanal.eu/index.php
Město Osek – Klášter s pivovarem, Camp-koupaliště, lanové centrum, mini golf, discgolf

Ceník ubytování / pronájmu
Pronájem chaty (4 pokoje – 24 lůžek – skupinové pobyty)
• Letní sezóna 3500 Kč
• Zimní (topná) sezóna 4300 Kč
• Silvestr – cena dohodou
Pronájem jednoho pokoje (6 lůžek)
• Letní sezóna 1000 Kč
• Zimní sezóna 1200 Kč (období, kdy je třeba objekt vytápět)
pozn.:
1. Upřednostňujeme pronájem celé chaty. Jednotlivé pokoje či jednotlivé osoby
ubytováváme pouze, když už je na chatě někdo jiný ubytovaný.
2. Uvedené ceny jsou bez povlečení, počítá se, že přijedete se spacákem, nebo vlastním
povlečením. Povlečení od nás 100,- Kč za jednu postel a celý pobyt.
3. Počet lůžek a pokojů se dá po dohodě navýšit o část, kterou užívá lyžařský oddíl..(dalších
18 lůžek.)

Zálohy na ubytování
Zálohu požadujeme obvykle ve výši 20 % z celkové částky pobytu a splatná je do 14 dnů po
potvrzení objednávky, nebo nejpozději 30 dní před datem nástupu. Zálohu je možné složit na číslo
účtu: 270829468/0300 ČSOB .

Storno poplatky
Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu dříve než 14 dnů před datem nástupu , požadujeme 50% ze
zaplacené zálohy.
Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 14 dnů před datem nástupu,nebo nedojde-li k
nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek 100 % zaplacené zálohy.

Kontakt
email: oseckachata@seznam.cz
telefon: +420 777 224 310

