Zoja
Umístění : penzion se nachází na samotě v 1,5 ha oploceném areálu u obce Javorník, mezi Trutnovem a
Janskými Lázněmi, cca 5,5 km pod Černou Horou
Ubytování: : kapacita 53 lůžek + 5 přistýlek na pokojích s vlastním sociálním zařízením
Vybavení: : jídelna s televizí, videem, DVD a SAT, bar s krbem a grilem, dětské hřiště s pískovištěm,
několika průlezkami, houpačkami, kolotočem, venkovní terasa, ohniště s udírnou
Okolí: : Janské Lázně; Pec pod Sněžkou, Dvůr Králové ZOO a Safari ; Adršpašské skalní město a Teplické
skály; Katakomby a pevnosti v Žacléři; Galerie antického umění v Hostinném; zámek v Kuksu, Braunův
přírodní betlém, přehrada Les království, muzeum Podkrkonoší v Trutnově, muzeum ve Vrchlabí;
Sportovní vyžití : stolní tenis , volejbalové hřiště, hřiště na malou kopanou, hřiště na badminton a
nohejbal, basketbalový koš bazén (ovál 6,5 x 3,5 m), místnost na stolní tenis, dva stolní fotbálky,
v blízkosti tenisový kurt, golf, jízda na koních, krytý bazén v Trutnově, lanové centrum Janké Lázně, sjezd
Černé hory na koloběžkách, lezení na skalách v Adršpachu s instruktorem, zážitkový areál Mladé Buky
(bobová dráha, letní tubing, obří jumping, bike park, Baldův vodní svět), geocaching
Lyžování : je zajištěna doprava autobusem do lyžařských areálů s umělým zasněžováním a večerním
lyžováním: Mladé Buky – 3,5 km ( 8 vleků, 10 sjezdovek , 1 sedačková lanovka a 5 km upravených
běžeckých tratí) a Janské Lázně - Černá Hora – 7 km ( 2 lanové dráhy, 15 lyžařských vleků, 50 km
strojově upravovaných běžeckých trait, 3,5 km Černohorská sáňkařská cesta. Doprava ke vlekům je v
ceně pobytu.
Spojení : bus – zastávka přímo u penzionu, Svoboda nad Úpou (5 km ),Trutnov (13 km)
Lékařská služba : dětský lékař Hostinné, MUDr. Kuh-Gaberová tel.: 499 524 154, pohotovost – nemocnice
Trutnov, tel.: 499 866 288, 499 866 111
KHS : Hradec Králové,pobočka Trutnov,Úpická 117,541 17 Trutnov, tel.:499847424

