
 

Rekreační zařízení Kořenov č.p. 444 
  akciové společnosti Vodovody a kanalizace Beroun 

 

 

 

 

Nabízíme Vám ubytování v rekreačním zařízení na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, mezi 

Tanvaldem a Harrachovem (Tanvald 7 km, Harrachov 8 km). V blízkém okolí najdete 

krásnou přírodu a spoustu zajímavých míst. Místo je dobře dostupné osobním automobilem 

i hromadnou dopravou. Parkování je možné na pozemku u chaty. V zimním období, při 

vyšší sněhové pokrývce, je vyhrazeno parkoviště poblíž. 

 

Celková kapacita zařízení je 22 lůžek. Pro návštěvníky je k dispozici 7 pokojů (2, 3 a 4 

lůžkové pokoje) umístěných v přízemí a v prvním patře. Chata je vybavena samostatným 

sociálním zařízením se sprchami pro ženy a pro muže. Dále pak společenskou místností s 

TV, jídelnou a kuchyní. Moderně zařízená kuchyň disponuje potřebnými elektrospotřebiči a 

kuchyňským nádobím. Pro úschovu lyží a kol slouží samostatná prostora v suterénu, ve 

které je umístěn ping pongový stůl. Vytápění je elektrickými přímotopy.  V celém objektu 

je připojení k Wifi. 

 

Před rekreačním zařízením je možné posedět (ohniště, lavičky, zahradní nábytek).   

O přípravu pokojů, úklid a pořádek se stará celoročně správce objektu.  
 

   

Poloha a popis 



 

 

 

 

Období Základní cena – lůžko  Snížená cena  - přistýlka 

1.12. - 31.3. 220,- Kč 110,- Kč 

1. 4. – 30.6. 170,- Kč 90,- Kč 

1. 7. - 31. 8. 200,- Kč 110,- Kč 

1. 9 - 30.11. 170,- Kč 90,- Kč 

 

Týdenní rekreace v období letních prázdnin a v zimním období začíná v sobotu od 13.00 do 

15.00 hod. a končí v sobotu v 10.00 hod. Při objednávání ubytování mají přednost týdenní 

pobyty před kratšími. Zaměstnanci společnosti mají v zimním období, tj. prosinec až 

březen, přednost před cizími rekreanty, při rezervaci do konce měsíce září. Mimo hlavní 

sezónu je příjezd a odjezd dohodou. 

 

Při požadavku poskytnutí ubytování v rozsahu celé kapacity chaty je požadována 

obsazenost chaty min. 17 lůžek. V případě obsazení menšího počtu lůžek jsou tato 

doúčtována je  (bez rekreačního poplatku obci). 

 

Platba probíhá formou faktury po ukončení pobytu, k částce je účtován rekreační poplatek 

stanovený obcí Kořenov. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 

 

 

 

 

Okolí poskytuje výborné podmínky pro celoroční rekreaci, především pro pěší turistiku, 

cyklistiku, v blízkosti je začátek trasy Jizerské magistrály. V okolí se nachází upravené 

sjezdovky a snadno dostupná jsou lyžařská střediska. Místní lesy jsou bohaté na borůvky 

a houby. 

 

Pro stravování je možné využít několik místních restaurací s příjemným posezením a 

dostupnými cenami.  Motorest na rozcestí navíc nabízí saunu, menší bazén a posilovnu, 

funguje zde turistické informační centrum a půjčovna kol a koloběžek. V obci je menší ale 

dobře zásobovaný obchod. 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Bližší informace a rezervace 
Gabriela Králová, správa budov 

tel. 311 747 136, mobil 606 666 935, e-mail:gabriela.kralova@vakberoun.cz 

 

Ceník  

Okolí  


