Doprava k penzionu

Pro zájemce zajišťujeme dopravu k penzionu v letním období hotelovým
automobilem či čtyřkolkou, v zimě pásovou čtyřkolkou nebo skútrem. U vybraných
pobytů zajišťujeme dopravu ve stanovený čas zdarma.
Naším dopravním prostředkem absolvujete cca 800 m dlouhý úsek a překonáte stoupání
450 m během pár minut.
Doprava je zajišťována od parkoviště Starý Mlýn, po dohodě případně z autobusové
konečné zastávky v Horní Rokytnici .
Kde je parkoviště Starý Mlýn ?
Z centra města Rokytnice nad Jizerou jedete nahoru po hlavní silnici směrem na Horní
Rokytnice a dále bez odbočení vjedete do Rokytno, kde minete po pravé straně konečnou
zastávku a točnu . Po zhruba 100 m míjíte po levé straně fotbalové hřiště za kterým hned
odbočíte do užší příjezdové cesty vlevo směrem na parkoviště Starý Mlýn a dle
směrových ukazatelů i na chatu Pod Lipami ( Dvoračky) .

Veškerou případnou dopravu zvláště v zimním období je nezbytné si před
příjezdem zarezervovat na telefonním čísle +420 774 732 156 nebo na
+420 775 555 044, kde vám potvrdí i možný čas přepravy.

Pobyty s dopravou ZDARMA

Ke skupinovým pobytům 30 a více osob zajišťujeme DOPRAVU ZDARMA , avšak toto je
nutné vždy objednat předem . Ostatní hosté mají zajištěnou dopravu zdarma pouze v zimních
měsících od 11:00 – 16:30 hod Při odjezdu je zajištěno všem hostům (v zimních měsících ) odvoz
zavazadel na parkoviště Starý Mlýn zdarma již od 9:30 hod !!!

Ceník individuální a hromadné dopravy
Nástup : parkoviště Starý Mlýn
Výstup : chata Pod Lipami
Letní provoz (cca duben - listopad)1
individuální jízda automobilem - max. 4 osoby

300,-Kč / jízdu

individuální jízda automobilem - max 6 osob

600,-Kč / jízdu

hromadný svoz ve stanovený čas

100,-Kč / jízdu /osobu
(zdarma pro vybrané pobyty)

Zimní provoz (cca prosinec - březen)1
individuální jízda sněžným skútrem/čtyřkolkou - max. 2 osoby

300,-Kč / jízdu

individuální jízda sněžným skútrem/čtyřkolkou - max. 6 osob

600,-Kč / jízdu

hromadný svoz ve stanovený čas

300,-Kč / jízdu / osobu
(zdarma pro vybrané pobyty)

1

Za zimní provoz je považováno období, kdy je pro přepravu, byť jen na část cesty, nezbytné použít sněžné vozidlo
(rolba, sněžný skútr, pásová čtyřkolka, atd.)

Orientační ceník individuální max 4 osoby po celý rok
( platí od 8:00 – 20:00 hod )
Nástup : parkoviště Starý Mlýn

Výstup : chata Pod Lipami

cena : 300,-Kč

Nástup : parkoviště Starý Mlýn

Výstup : chata Světlanka

cena : 350,-Kč

Nástup : parkoviště Starý Mlýn

Výstup : chata Švadlenka

cena : 400,-Kč

Nástup : parkoviště Starý Mlýn

Výstup : chata Dvoračky

cena : 500,-Kč

Nástup : chata Pod Lipami

Výstup : chata Světlanka

cena : 300,-Kč

Nástup : chata Pod Lipami

Výstup : chata Švadlenka

cena : 400,-Kč

Nástup : chata Pod Lipami

Výstup : chata Dvoračky

cena : 500,-Kč

Nástup : chata Pod Lipami

Výstup : chata Rezek

cena : 800,-Kč

Ostatní přeprava z jiných míst jsou vždy nutné dohodnout smluvně předem při
rezervaci a objednání !!!!
V případě požadavku o přepravu mimo provozní dobu je účtován příplatek min
ve výši 300,-Kč !!!

