
Nevíte-li kam, přijeďte určitě k nám!

LUŽICKÉ HORY, ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Hotel, penzion, rekreační středisko Kovošrot, 407 45 Kytlice 31
724 302 889, www.hotelkovosrot.cz, e-mail: hotelkovosrot@seznam.cz

            

Nabízíme ubytování pro:
            - adaptační kurzy
            - školy v přírodě
            - sportovní soustředění
            - taneční soustředění
            - letní dětské tábory
Navštívit můžete:
            - lanové centrum
            - středověkou štolu
            - muzeum, sklárnu
            - rozhledny
            - obří houpačku
            - soutěsky Kamenice aj.

Rekreační středisko, penzion stále s původním názvem Hotel Kovošrot je určené především pro 
kolektivní pobyty dětí a mládeže (školy a školky v přírodě, sportovní soustředění, odborné, 
sportovní a turistické kurzy středních a vysokých škol, pěvecká a taneční soustředění, letní a 
zimní dětské tábory a pobyty zájmových skupin). 
Kapacita 60 lůžek v 5 lůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením na každém pokoji 
(pro dětské kolektivy je možné kapacitu dle potřeby zvýšit až na 80 lůžek). K dispozici jídelna, 
klubovna, salonek, bar, herna na stolní tenis. Tenisový kurt s umělým povrchem v areálu hotelu 
(též pro volejbal, nohejbal, basketbal, házenou nebo malou kopanou). Letní posezení v přilehlé 
zahradě (ohniště, gril, dětský koutek). Parkoviště pod uzamčením v areálu hotelu. V létě atraktivní
trasy pro pěší turistiku a cykloturistiku v Lužických horách a v národních parcích České 
Švýcarsko a v sousedním Saském Švýcarsku. 
V zimě upravované běžecké trasy a laciné vleky pro sjezdové lyžování, půjčovna lyží, lyžařská 
škola. Info na: www.polevsko.ski. 
Zajímavosti: parádní lesní divadlo a lesní koupaliště…

Pro sportovní soustředění (aerobik, bojové sporty, jóga, judo, jumping, karate, mažoretky,
spinning, tanec, zdravotně kondiční cvičení aj.) máme malý sál cca 90 m2. Pokud by vám
naše prostory nestačily,  můžete  si  objednat  sál  cca  130 m2 ve  100 m vzdálené  Kytlické
hospodě…

Ceny pro dětské školní a sportovní kolektivy:
350,- Kč nocležné na lůžku s plnou penzí pro mateřské školy  
390,- Kč nocležné na lůžku s plnou penzí pro základní školy         
420,- Kč nocležné na lůžku s plnou penzí pro střední školy
460,- Kč nocležné na lůžku s plnou penzí pro vysoké školy

http://www.hotelkovosrot.cz/


Ceník pobytů:
400,- Kč nocležné na lůžku se snídaní na osobu a den pro dospěláky
500,- Kč nocležné na lůžku s polopenzí na osobu a den pro dospěláky
300,- Kč nocležné na lůžku se snídaní na osobu a den pro děti do 15 let
370,- Kč nocležné na lůžku s polopenzí na osobu a den pro děti do 15 let
420,- Kč nocležné na lůžku s polopenzí na osobu a den pro kolektivy seniorů
500,- Kč nocležné na lůžku s plnou penzí na osobu a den pro kolektivy seniorů
Pro kolektivy jsou ceny smluvní, zvláště při obsazení celé kapacity na týdenní pobyt.      

Ubytování zajišťujeme nejméně na dva noclehy, výhradně na předchozí potvrzenou 
objednávku. Ceníky ubytování jsou platné od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
Platby pobytů jsou výhradně bezhotovostně.

Mimořádné prémie:
U dětských kolektivů na každých 10 dětí jeden dospělý pedagog nebo vedoucí zdarma. 
Pro pedagogy a vedoucí dětských pobytů je čajový a kávový servis zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu, zajímavá místa z našeho okolí vám rádi poradíme a doporučíme.

     
     lesní divadlo Kytlice                                    lesní koupaliště Kytlice

                                                     
     Pravčická brána

Rekreační středisko U Jasanu, Krásné Pole 22, 407 44 Chřibská 
Kapacita 120 lůžek v budovách (čtyřlůžkové pokoje) a 104 lůžek v chatičkách. Rekreační 
středisko v Lužických horách vhodné pro velké školní kolektivy (školy v přírodě, školní výlety, 
jazykové kurzy, adaptační pobyty, sportovní soustředění a letní tábory). Velký oplocený areál 
nabízí posezení u ohniště, louku na minifotbálek, dvě asfaltová hřiště (basketbal, volejbal, 
nohejbal). V letním období je možné využít antukový tenisový kurt, popřípadě koupání v rybníku
(cca 300 m) nebo navštívit koupaliště ve městě. Les pro různé dětské hry je od nás cca 500 m.

www.ujasanu.cz  e-mail: setuza@centrum.cz                           tel.: 724 302 889

http://www.ujasanu.cz/
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