CHATY VEBA
S VA Z

NOV

É O
DB
OR
Y –
POO OS TOK
PA
RT
VEBA Broumov
NE
RST
VÍ, P
Ř ÁT E
LST VÍ
, S O L I D A R I TA

Podniková odborová organizace OS TOK VEBA nabízí našim
členům využití jejich rekreačních objektů se slevou. Jedná se
o 3 plně vybavené chaty v atraktivních turistických lokalitách
s velikým potenciálem k rekreaci.

(2x sporák, myčka nádobí atd.). Společenská místnost je
vybavena televizí s DVB-T příjmem a volným Wi-Fi připojením
internetu. Dvě koupelny se sprchovým koutem a WC, studená
a teplá pitná voda. Auta parkují i v zimě přímo u chaty.

1 CHATA VEBA „HOFERKA“ - KRKONOŠE
Chata VEBA „Hoferka“ stojí v Horní Malé Úpě 86, v oblasti tzv.
Žacléřských Bud. Pro svou příznivou a osamocenou polohu
v horách ve výšce 971 m.n.m. je přímo předurčena k zimní
i letní rekreaci. V létě – možnost překrásných vycházek
a turistických túr (Turistická chata Jelenka, Sněžka, Pomezní
boudy, Malá Úpa). V zimě – možnost lyžování přímo u chaty
(lyžařský vlek). Další vleky na Pomezních boudách a U kostela
je vzdálen cca 4 km (s využitím ski busu).
Celková kapacita chaty je 20 lůžek v 6 pokojích. Jednotlivé
pokoje jsou pod vlastním uzavřením. Složení pokojů:
1x dvoulůžkový, 2x třílůžkový, 3x čtyřlůžkový.
Vytápění chaty je akumulačními kamny. Možnost vaření ve
společné plně vybavené kuchyni (varné desky, multifunkční
trouby, myčka nádobí atd.). Teplá a studená UŽITKOVÁ voda
(voda není pitná). Koupelna se sprchovým koutem, 2x WC.
Společenská místnost je vybavena krbem s krbovou vložkou,
televizí se satelitním příjmem, Hi-Fi audio systémem a volným
Wi-Fi připojením internetu. Auta parkují v létě na parkovišti
cca 250m od chaty. V zimě u hlavní silnice cca 1km od chaty.

CHATA VEBA JANOVIČKY U BROUMOVA – JAVOŘÍ HORY
Chata VEBA stojí v Janovičkách 35 (8 km od Broumova)
v CHKO Broumovsko na hřebeni Javořích hor. Poblíž je
turistický přechod do Polska (pěší, cykloturisté). V místě je
několik atraktivních restaurací (Vyhlídka, Zámeček). U chaty
je ohniště, hřiště na nohejbal a volejbal. V zimním období je
možno vyrazit na běžky, anebo na lyže (vlek je cca 300m).
Celková kapacita chaty je 14 lůžek ve 4 pokojích. Jednotlivé
pokoje jsou pod vlastním uzavřením (mimo průchozí pokoj).
Složení pokojů: 2x 3lůžkový, 1x 4 lůžkový, 1x 4 lůžkový
(průchozí).
Vytápění - kamna na tuhá paliva. Možnost vaření ve společné
vybavené kuchyni. Koupelna se sprchovým koutem, WC,
studená i teplá pitná voda. Auta parkují přímo u chaty, v zimě
na nedalekém parkovišti.

2 CHATA VEBA JANSKÉ LÁZNĚ - KRKONOŠE
Chata VEBA se nachází v Janských Lázních 212, v oblasti Zlaté
vyhlídky poblíž známé Hoffmanovy boudy. Jde o jedno
z nejatraktivnějších míst v Krkonoších po Černou Horou.
Místo je příznivé jak pro zimní i letní rekreaci, tak i odpočinek
na okraji lázní. Velmi vhodná je i pro horskou turistiku či
cykloturistiku. V zimním období je v okolí řada Skiareálů (Černá
Hora je nejdelší v ČR, SKIPARK Černý důl).
Celková kapacita chaty je 14 lůžek v 5 pokojích. Jednotlivé
pokoje jsou pod vlastním uzavřením. Složení pokojů:
3x 2lůžkový, 2 x 4 lůžkový (většinou patrové postele).
Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem + krbová kamna
na dřevo. Možnost vaření ve vybavené společné kuchyni

DALŠÍ INFORMACE
Všechny tři nabízené chaty jsou bez stálé obsluhy. Proto je
potřeba si vždy vyzvednout klíče a povlečení v závodě VEBA
v Broumově na Přadlácké ulici. Na stejné místo je potom
nutné i toto vrátit. Každý účastník si po pobytu provádí úklid
sám. Chaty jsou plně vybaveny, nicméně nejde o penzion ani
hotel, ale o skromné ubytování bez servisu. Uvedené ceny
jsou konečné, stejné jak pro členy, tak i rodinné příslušníky.
Další informace najdete na webu www.odbory-veba.
Přihlašování zájemců je prostřednictvím Odborové organizace.
UBYTOVÁNÍ
Chata VEBA „HOFERKA“
Chata VEBA Janské Lázně
Chata VEBA Janovičky

Cena za osobu/noc (po započítání slevy)
Zima 12 –1
Léto 5 – 9
10 –11
234
198
180
252
216
180
180
162
144

www.noveodbory.cz

