a tipy na výlety po Českém ráji
Plánujete dovolenou v Českém ráji nebo chcete jen přenocovat?
Dovolte, abychom Vám nabídli celoroční ubytování v Městském rekreačním
středisku „PALDA“. Leží u městečka Rovensko pod Troskami na hezkém
a klidném místě s výhledem na hrad Trosky. Je ideálním výchozím místem pro
milovníky cyklo i pěší turistiky. Poskytuje ubytování pro rodiny s dětmi, školní
výlety, pobytové zájezdy, sportovní soustředění, semináře, školení.
Nabízíme ubytování v apartmánech, zděných budovách, chatkách, možnost
kempování i stravování.
Apartmány – budovy hotelového typu s moderním vybavením. K dispozici je
8 apartmánů pro 48 osob. Každý apartmán má 2 ložnice, obývací pokoj s pohovkou, televizor, vybavenou kuchyňku (lednice, vařič, varná konvice, nádobí),
vlastní sociální zařízení, terasu, balkón. Každá ložnice má 2 lůžka s možností jedné až dvou přistýlek. 2 apartmány jsou přizpůsobeny pro bezbariérový přístup.
2 zděné budovy pro 37 osob – 1 až 6 lůžkové pokoje vybavené lůžkovinami,
společné sociální zařízení (sprchy, umyvadla, WC).
30 čtyřlůžkových chatek pro 120 osob – 2 patrové postele vybavené spacími
pytli s vyměnitelnou vložkou, dekou a polštářem. 12 chatek vybaveno klasickými lůžkovinami. Sociální zařízení je v oddělené budově pod chatkami. V této
budově jsou k dispozici sprchy s teplou vodou, toalety, kuchyňka s vařiči a kuchyňskými pracovními stoly pro možnost samostatného vaření.

Stravování přímo v areálu - formou polopenze, plné penze. Pro školní výlety
zajistíme pitný režim po celý den a svačinky.
Je zde velká jídelna s terasou, kde lze zakoupit cukrovinky, zmrzlinu či nápoje,
společenská místnost s krbem, ohniště, hřiště na malou kopanou a volejbal,
stolní tenis, biliár, šipky. Pro další sportovní vyžití a aktivní sportovce zajistíme
sportoviště v Rovensku pod Troskami vzdálené 2 km od zařízení. Přímo v místě je parkoviště a možnost uložení kol.
Koupání, kulturní památky, hrady, zámky, lesy, skalní města, rybníky, romantická údolí, turistické a cyklistické stezky, půjčovny a opravny kol, jízdy na koních
jsou v místě a v blízkém okolí.
Přímo u střediska je zastávka letních turistických autobusů s přepravou kol.
Zimní lyžařská střediska Krkonoš a Jizerských hor jsou vzdálena do 40 km. Je
zde možno využít i menších lyžařských vleků na Kozákově (9 km) a v Turnově
(15 km).
Jak se k nám dostanete:
Rovensko pod Troskami leží mezi městy Turnovem a Jičínem. Z rovenského
náměstí projedete kolem radnice, pošty a nádraží ČD. Po 1,5 km uvidíte po levé
straně oplocený areál rekreačního střediska. Cesta je dobře značená orientačními tabulemi. Od nádraží ČD je středisko vzdáleno 1 km.
Sportoviště v Rovensku pod Troskami: fotbalové hřiště, volejbalový a tenisový
kurt s antukou a umělým trávníkem, atletické sportoviště včetně běžecké dráhy
s umělým povrchem, zimní stadion s přírodním ledem, víceúčelová sportovní
hala.
Pravidelné kulturní a sportovní akce: Pohádkový les (květen), Svatováclavská
pouť (září).
Objednávky na ubytování:
Městské rekreační středisko Palda
Liščí Kotce 10, Rovensko p. Tr., tel. 481 381 180, mob. 724 195 959,
fax 481 382 236, e-mail: palda@rovensko.cz
Městské informační středisko Rovensko pod Troskami:
Komenského 107, 512 63 Rovensko p. Tr., tel. 481 381 050
mob. 606 882 057, e-mail: inforovensko@tiscali.cz
• tipy na výlety • informace o ubytování • mapy, brožury • pohlednice
• turistické známky •internet •WC, sprchy •občerstvení, venkovní posezení.
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Další informace o městě a okolí najdete také na internetu: www.rovensko.cz

