Pronájem turistické chaty Dr. Hrstky
Úterý, 03 Leden 2012 19:56

Nabízíme vám možnost pronájmu naší turistické chaty Dr. Hrstky a to jak celé chaty včetně
restauračního zázemí (vhodné na soukromé akce, oslavy nebo svatby) tak i samostatného
zázemí „klubovny" ve spodním patře chaty (vhodné pro turistické oddíly, či akce menších
skupin lidí).
Pronájem celé chaty zahrnuje:
-

využití prostoru „restaurace" i včetně zázemí kuchyně
personál, který tam s vámi bude
spodní klubovna jako stvořená pro jednání, nebo k odpočinku
možnost zapůjčení plátna a dataprojektoru nebo ozvučovacího zařízení
možnost zapůjčení grilu
k dispozici jsou i naše hudební nástroje
sociální zařízení se sprchou

Cena za tuto variantu je vždy individuální – neváhejte nás kontaktovat!

Pronájem spodní klubovny nabízí:
- společenskou místnost s dřevěnou vestavbou (vhodné k uložení věcí či odpočinku)
- kuchyňku se základním vybavením (talíře, příbory, hrnky, skleničky, hrnce, el. troubu se
sporákem, rychlovarnou konvici...) rovněž s dřevěnou vestavbou vhodnou k uložení věcí či
odpočinku
- 1x WC, 1x sprcha
- možnost zapůjčení deskových her nebo hudebních nástrojů
- za příplatek možnost zapůjčení plátna a dataprojektoru, audio ozvučení nebo třeba i grilu
-

prostory jsou vytápěné
oba pokoje jsou samostatně uzamykatelné
provoz celoročně
možnost využití restauračního provozu chaty v otevírací době jen o patro výše

Cena této varianty je:
- 150,- Kč/osoba/den
- 200,- Kč/osoba/den se zapůjčením prostěradla a přikrývky
- nebo 1000,- Kč/skupina 7 a více osob/den
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Výhody:
- zázemí přímo na hradě, který je zároveň 4. nejkrásnější památkou v ČR
- celý Štramberk jako na dlani
- příjemné turistické zázemí, nízká cena a vstřícný přístup

Okolí:
- Štramberská Trúba – jen pár kroků výš
- štramberské náměstí (restaurace, hotely, suvenýry, muzea....) – jen co bys kamenem
dohodil
- autobusová zastávka (pod náměstím) – jen co bys dvakrát kamenem dohodil
- Rozhledna Bílá hora – 1km
- přírodní arboretum a Kamenárka – necelý 1km
- jeskyně Šipka a hora Kotouč – 500m
- tělocvična 500m
- koupaliště Libotín – 2km

...a vůbec, Štramberk skýtá mnoho nejmenovaných krás. I proto o něm Leoš Janáček hovořil
jako o nejkrásnějším místě republiky. Tento „Moravský Betlém", jak se Štramberku přezdívá,
tvoří vstup do Lašské Brány Beskyd, která Vám může nabídnout mnoho dalších rozmanitých
zážitků a poznání v našem regionu.

V případě zájmu o pronájem naší turistické chaty Dr.Hrstky nás neváhejte kontaktovat na níže
uvedeném kontaktu:

Správce chaty Eva Lorencová, tel: 777663474 nebo chatahrstka2@valasske-kralovstvi.cz
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