Sumó
Umístění : hotel se nachází přímo vedle sportovního centra na okraji Jilemnice.
Ubytování: kapacita 55 lůžek v 19 pokojích. Všechny tj. 1x1, 8x2, 2x3, 8x4, mají vlastní sociální zařízení, TV,
radiopřijímače a ledničky. Jsou k dispozici i přistýlky.
Vybavení : restaurace pro 60 osob, vinárna, posilovna, bazének,zasedací místnost pro 50 osob a společenská
místnost s kulečníkem. Všechny tyto prostory, včetně některých pokojů mají vlastní klimatizaci. Dále jsou k
dispozici 3 solária, digitální rotoped, trenažér pro chůzi, velkorozměrové promítání filmů a také internet wi-fi
včetně 3 počítačů, satelitní příjem a video a DVD přehrávače. U hotelu je velká terasa s pergolou, venkovním
sezením, lávovým grilem a grilem na selata.
Okolí : rozhledna Žalý; Špindlerův Mlýn; Sněžka; Janské Lázně - kabinková lanovka na Černou horu; Dvůr
Králové - ZOO a Safari, zámek Kuks, Braunův přírodní betlém, přehrada Les Království; Vrchlabí - Krkonošské
muzeum; Jilemnice, pojízdný betlém, krytý bazén; Harrachov - Mumlavské vodopády; Český Ráj - hrady a
zámky
Sportovní vyžití : . Přímo u hotelu je krytý bazén 25 m se 4 dráhami, dětským bazénem a saunou. Vedle hotelu
je sokolovna a kuželna a za hotelem je fotbalový stadión s běžeckým oválem a víceúčelovým hřištěm s umělými
povrchy a otevřeným kluzištěm. Dále zde najdete 3 antukové kurty a 2 volejbalové kurty. Ceny za pronájem
sportovišť:




Sportovní hala - velký sportovní sál (40 x 20m) za 270,- Kč/hod.; malý sportovní sál (20 x 14m) za
450,- Kč/hod; tenisový kurt za 270,- Kč/hod; badminton za 135,- Kč/hod.; stolní tenis za 55,- Kč/hod; 3 x
volejbal, 2 x basketbal, házená, floorbal, 6 šaten se sprchami.
Krytý plavecký bazén a sauna - bazén je 25 m dlouhý za 45,- Kč/1 hod., sauna za 140,- Kč/2 hod.
pronájem 4 drah v bazénu za 1430,- Kč, dětský bazén za 660,- Kč
Fotbalový areál – fotbalový stadion za 900,- Kč/hod.; umělá tráva za 270,- Kč/hod.; atletická dráha za
90,- Kč/hod.; tenisové kurty za 90,- Kč/hod.; volejbal za 90,- Kč/hod.

Lyžování : přímo v místě nebo skibusem do středisek Benecko a Vítkovice kde je 10 vleků, 2 lanovky a
sjezdovky od 115 m do 1350 m, různých obtížností, 5 min.od hotelu je lyžařský běžecký areál Hraběnka
Spojení : Nádraží ČSAD – 2 min. Nádraží ČSD – 10 min.
Lékařská služba : Nemocnice Jilemnice – 5 min.
KHS : Liberec, pobočka Semily, Ke Stadionu 204, 513 01, tel.: 481 625 465

