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REKREAČNÍ AREÁL A KEMP OSTRUŽNO U JIČÍNA

Aquapark Jičín 8 km

Ubytování: pro firemní akce, dětské kolektivy a tábory nabízíme ubytování v jednoduše zařízených chatkách typ 
Standard. Bližší informace včetně cen najdete na www.sklar-ostruzno.cz/pro-skupiny. 
Rodinám a individuálním klientům nabízíme ubytování v rekonstruovaných chatkách typ Standard Plus nebo 
ve zcela nově postavených chatkách typ Exclusive. Tyto chatky jsou většinou 2-5 lůžkové s palandami. Chatky 
dvou a třílůžkové jsou koncipovány jako polovina chatky se samostatným vchodem. Chatky nemají vlastní sprchu 
a WC, ty jsou umístěny ve 3 společných zděných budovách, účelně rozmístěných po celém areálu.
Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze formou jednotného menu v hlavní jídelně v areálu Ostružno.

V těsné blízkosti areálu Ostružno a nedaleko rybníku Jíkavec nabízíme exkluzivní zážitek ve formě dřevěného 
domku umístěného přímo na stromě.
DŮM NA STROMĚ - max. obsazení 4 osoby. Velikost 25 m2. Jedinečný zážitek pro milovníky dobrodružství a ro-
mantiky. Domek má malou terasu, ze které je dechberoucí výhled na rybník a okolní lesy. Na terase je možnost 
posezení a dokonalé relaxace. Domek se skládá z obytné místnosti s manželskou postelí a palandou (šířka lůžek 
0,8 m), celý je koncipován jednoduše s ohledem na okolní přírodu. Součástí obytné místnosti je i odkládací stolek 
a poličky. Vzhledem k ekologickému principu stavby je k dispozici suchá toaleta. V objektu není k dispozici voda, 
elektřina je za poplatek. 
Stravování: donáška formou kempinkového koše, pouze snídaně, za poplatek 200 Kč/os. Další stravování formou 
jednotného menu je možno zajistit za poplatek v hlavní jídelně areálu Ostružno.

Rekreační areál je situovaný 8 km od města Jičína, v nádherné přírodě Českého ráje, který je vy-
hledávaným místem milovníků přírody, obdivovatelů české historie a také turistů a horolezců.

Za návštěvu stojí pískovcové skalní město Prachovské skály, které se tyčí cca 4 km od areálu, nebo pískovcová skalní 
plošina s čedičovým povrchem Mužský, známé Drábské světničky a romantické skalní hrádky u Mnichova Hradiště. 
Nesmíme opomenout hrad Trosky, jehož dominantou jsou dvě věže s vyhlídkami (Baba a Panna), ze kterých je nádher-
ný výhled do širokého okolí. Také návštěva Jičína, města pohádek, potěší děti i dospělé. A když jsme u světa pohádek, 
tak zavítejte i do skalního hradu Frýdštejn, který sloužil jako doupě zlých čarodějnic v pohádkovém fi lmu O princezně 
Jasněnce a létajícím ševci. Kluky (malé i velké) určitě potěší vyhlášené muzeum aut v Mladé Boleslavi.
Rekreační areál se nachází uprostřed lesů, v nádherné zeleni, na velmi prostorném travnatém pozemku. Je ideálním 
místem nejen pro rekreaci rodin s dětmi, ale i ideálním cílem školních výletů či místem pro báječné prázdninové 
tábory a sportovní soustředění. Kolem areálu vedou vyznačené turistické a cyklistické stezky, která Vás dovedou 
na nejkrásnější místa Českého ráje.

dům na stromě 

lanový park

BAZÉN
SPORTOVNÍ 
RYBAŘENÍ

PLÁŽOVÝ 
VOLEJBAL

maringotka aquaskipperchatka Standard Plus chatka Exklusive chatka Exklusive rybník Jíkavec

PŘÍRODNÍ
NÁDRŽ

A proč zavítat právě sem? Neboť zde naleznete ideální podmínky pro spokojenou letní dovolenou - výbornou stravu, 
dobré ubytování, sportovní zázemí, nádhernou okolní přírodu. Hostům jsou k dispozici vlastní přírodní nádrž (60 x 100 m, 
pro ubytované zdarma), bazén 8 x 4 x 1,5 m, 3 antuková hřiště, travnaté hřiště na malou kopanou, hřiště  na plážový 
volejbal, stolní tenis, půjčovna sportovních potřeb. Součástí areálu je i nově vybudovaný lanový park s 10 překážkami 
a 3 lanovkami. V areálu lanového parku je možno provozovat lukostřelbu a řadu dalších aktivit jako Bumperball, 
paddleboard, šerm na kladině, střelbu ze vzduchové pistole ad. Více informací vč. ceníku na www.sklar-ostruzno.cz. 
Areál je napojen přímo na turistické trasy a je ideálním místem na rodinné výlety na kolech nerušených silniční dopra-
vou. V těsném sousedství areálu je pak rybník Jíkavec s rozlohou 2,8 ha, na kterém je možnost sportovního rybaření. 
Voda je bohatě zarybněna kapry a amury o hmotnosti od 3 do 6 kg i více. Své štěstí při rybolovu může vyzkoušet každý 
zájemce o rybolov, neboť k zakoupení pověření k lovu není nutné vlastnit rybářský lístek. Pověření k lovu ryb (denní, 
týdenní, čtrnáctidenní) je možné zakoupit přímo u správce areálu. Ubytovaným jsou rovněž k dispozici 2 klubovny, 
ohniště, bistro a stánek s občerstvením. Wifi  připojení je v celém areálu zdarma.

Více informací 

www.sklar-ostruzno.cz

Cena zahrnuje: pronájem objektu na 1 noc pobytu. Cena nezahrnuje: místní poplatek za lázeňský či rekreační 
pobyt, který se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 obce Ostružno. Kauce 3 000 Kč.

DŮM NA STROMĚ

max. 4 os., bez stravy 4 800Cena zahrnuje: ubytování v chatce za 1 osobu a noc včetně stravování. Cena platí při min. pobytu na 2 noci. Po-
byty na 1 noc za příplatek 50 Kč. Vegetariánská nebo bezlepková strava za příplatek 70 Kč/noc. Cena nezahrnuje: 
místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 obce Ostružno.

do 27.6. a od 22.8. 27.6.-22.8.

chatka 
Standard Plus

chatka 
Exklusive

chatka 
Standard  Plus

chatka 
Exklusive

ubytování se snídaní 320 350 330 360

ubytování s polopenzí 345 370 355 380

ubytování s plnou penzí 365 390 375 400

ubytování s rozšířenou plnou penzí 385 420 395 430
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REKREAČNÍ AREÁL PECKA

Oblíbený rekreační areál leží v nádherné a členité krajině, v romantické přírodě nedaleko měs-
tečka Pecka (1,5 km). Městečko je situováno v oblíbeném Podkrkonoší, mezi známými městy 

Nová Paka a Dvůr Králové nad Labem.

Hlavní dominantou tohoto krásného místa je hrad ze 14. století, jehož majitelem byl Kryštof Harant z Polžic a Bez-
družic. Zdejší pestrá příroda a čisté, lesem provoněné ovzduší je ideální k procházkám nebo vyjížďkám na kole. 
Blízké okolí skýtá pestrou nabídku výletů (ve Dvoře Králové n. L. můžete navštívit vyhlášenou ZOO, v Kumburku 
hrad, v Hradci Králové aquapark a sladkovodní akvárium, ve Zvičině kopec s úžasnou vyhlídkou na celé Krkonoše 
a Miletínskou kotlinu, zámek Kuks známý i díky Braunovým sochám), Lázně Bělohrad, Hořice v Podkrkonoší, které 
jsou proslulé díky úžasným trubičkám a také pískovcovým sochám. V dosahu je také Český ráj a Krkonoše.

PROSTORNÝ
POZEMEK 

Rekreační areál se rozprostírá na velmi prostorném pozemku s pečlivě udržovaným trávníkem a je obklopen bohatými 
lesy. Součástí areálu jsou 4 antukové kurty a 2 travnatá hřiště na malou kopanou, hřiště na plážový volejbal, dětské 
hřiště s pískovištěm, klubovna, půjčovna sportovních potřeb, centrální budova s restaurací, barem, letní terasou a stol-
ním tenisem. Velkou předností je také zdejší vyhlášená výborná strava. Velice pěkné koupaliště a 3 tenisové kurty jsou 
vzdáleny 300 m od areálu, fotbalové hřiště 3 km (vše za poplatek na místě). V celém areálu je připojení Wifi  zdarma.

hřiště na plážový volejbal chatky antukový kurtbungalov SUN - ilustrační foto

KOUPALIŠTĚ 
300 m

PLÁŽOVÝ  VOLEJBAL
4  ANTUKOVÉ  KURTY

Více informací na 

www.ubytovani-pecka.cz

Ubytování: dvou až pětilůžkové pokoje rozmístěné ve 4 pavilonech situovaných podél lesa 50-200 m od hlavní 
budovy. V každém pavilonu je celkem 6 pokojů. Pokoje mají vlastní koupelnu se sprchou a WC. Další možností 
ubytování jsou jednoduše vybavené čtyřlůžkové chatky se 2 palandami. Chatky nemají vlastní sprchu a WC, ty jsou 
umístěny v hlavní budově. 
Stravování: snídaně servírovaná, oběd i večeře jednotné menu.

NOVINKOU pro rok 2020 je možnost ubytování v bungalovech SUN pro max. 4 osoby. Velikost bungalovu 11 m2, 
k dispozici je ložnice s manželským lůžkem a ložnice s patrovým lůžkem. Bungalov má vlastní koupelnu se sprchou 
a WC. Na vnější verandě (přístřešku před bungalovem, 12 m2) je kuchyňský kout s 2 plotýnkovým vařičem, lednicí 
a mikrovlnnou troubou. Možnost venkovního posezení se zahradním nábytkem.
Stravování: vlastní, nebo za poplatek možnost stravování formou jednotného menu v hlavní jídelně areálu Pecka.

Cena zahrnuje: ubytování za 1 osobu a noc včetně stravování. Cena platí při min. pobytu na 2 noci. Pobyt 
na 1 noc za příplatek 50 Kč. Vegetariánská nebo bezlepková strava za příplatek 70 Kč/noc. Vytápění pokoje za pří-
platek 150 Kč/pokoj/noc. Cena nezahrnuje: místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně 
závaznou vyhláškou č. 8/2011 Městystu Pecka. 

do 27.6. a od 22.8. 27.6.-22.8.

chatka pokoj chatka pokoj

ubytování se snídaní 295 325 315 365

ubytování s polopenzí 315 365 345 390

ubytování s plnou penzí 345 395 375 415

ubytování s rozšířenou plnou penzí 390 415 399 430

Cena zahrnuje: pronájem bungalovu na uvedený počet nocí, spotřebu energií, ložní prádlo. Cena nezahrnuje: 
místní poplatek za lázeňský či rekreační pobyt, který se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 8/2011 Městystu Pecka. 
Kauce 2 000 Kč.

Bungalov SUN

do 27.6. a od 22.8. 27.6.-22.8.

2 noci 2 990 - - -

3 noci 3 790 - - -

4 noci 4 490 - - -

7 nocí (1 týden) 6 490 7 990

zděné domky - pokoje


