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check in, check out
V den příjezdu vás ubytujeme po 14.00. V den odjezdu vás poprosíme
o vyklizení pokoje nejpozději do 10.00. Samozřejmě, plánujete-li taky
na poslední den ještě nějaký výlet, zavazadla vám na boudě bezpečně
uschováme.

n a s n ě ž k u ? o d n á s t o m át e n e j b l í ž
Po modré turistické značce můžete na vrchol Sněžky stoupat, ať je léto
nebo zima.
V pohorkách, na skialpech, sněžnicích, s nesmeky. Až na vrchol jsou
to necelé 4 km. A Obřím dolem vede i oficiální skialpová trasa. Zpátky na
boudu se pak vraťte třeba po žluté značce přes Růžohorky. Nebo se můžete
kochat panoramaty z lanovky.
Samozřejmě nejen Sněžkou je u nás horal živ. Z boudy se vydejte pěšky,
na kole, běžkách nebo skialpech do všech možných koutů Krkonoš. Rádi vám
poradíme.

uvolněte se, rel a xujte
Výkonů už bylo dost? Odpočněte si v HOT TUB vířivé kádi u lesa nebo v  
sauně s originálním chladícím bazénkem - jezírkem přímo v řece Úpě. Hodina
saunování vás vyjde na 200 Kč za osobu (když budete alespoň dva), HOT TUB
vířivá káď pak na 1.000,-Kč za hodinu (ať už pro dva anebo pro 5 osob). A
pak tu únavu spláchněte pivem značky Konrad. Sladké sny.

a dobré ráno
Den na horách je energeticky náročný, proto se pořádně nasnídejte. Upejpat
se nemusíte, snídani podáváme čistě severskou - bohaté švédské stoly.
A pokud se chystáte přivítat nový den na vrcholu Sněžky, nachystáme vám
snídaňový balíček.

Napadá vás ještě něco? Můžeme s něčím pomoct? Zavolejte nám na
+420 491 617 077 nebo napište na info@boudapodsnezkou.cz.

Těšíme se na vás,
Vaši Boudopodsněžkáři

P.S. WiFi máme. Abyste klidem pod Sněžkou mohli
hned za čerstva nakazit i své přátele.

