
Vybrali jste si ?
Máme rádi svoje hosty a vynasnažíme 
se, aby Vám bylo u nás dobře. Preferuje-
me osobní přístup.

1. Rezervace ubytování
- kontaktuje nás telefonicky nebo 

mailem pro zjištění volného termínu na 
objekt, který jste si vybrali

2. Příjezd a odjezd
- nástup na pobyt je možný v domluve-

ném termínu od 15.00, pokoje je nutno 
vyklidit poslední den ubytování do 10.00

3. Psi a ostatní domácí mazlíčci
- nutno dohodnout předem

4. Strava
- na všech objektech možnost vlastního 

vaření, po domluvě jsme schopni 
zajistit dovoz stravy, případně catering 
pro větší akce

5. Půjčovna, servis, lyžařská škola, školka
- vše ve skiareálu pro naše hosty se 

slevou 10%

6. Skipasy
- naši hosté mají možnost využít slevy 

na skipasy v partnerském areálu 
Skifamily Dolní Dvůr, případně zajistíme 
dopravu i do okolních areálů
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- 10 kompletně vybavených apartmánů 
(2- 9 lůžek)

- celková kapacita 48 osob
- koupelna s WC, kuchyňka, TV, wi-fi
- ideální pro rodiny s malými dětmi 
- objekt je uprostřed rozlehlého oploce-

ného areálu s možností parkování
- velké oplocené dětské hřiště s herními 

prvky 20 m od objektu
- ceny již od 260 Kč za osobu a den
- 1 kompletně bezbariérový apartmán

Janova bouda

- původní krkonošská roubenka
- ideální pro skupiny turistů a sportov-

ně založené rodiny
- celková kapacita 17 lůžek
- společenská místnost s TV, jídelna, 

kompletně vybavená kuchyň
- velká oplocená zahrada s posezením 

a ohništěm 
- parkoviště
- wi-fi připojení
- ceny již od 160 Kč za osobu a den

- zděná rekreační chata v klidném 
prostředí, vhodná pro rodiny s dětmi

- kapacita 25 lůžek
- společenská místnost s TV, jídelna, 

kompletně vybavená kuchyň
- terasa s posezením, velká oplocená 

zahrada s ohništěm
- parkoviště
- wi-fi připojení
- ceny již od 160 Kč za osobu a den

Baronova bouda Chata Baronka

Pro bližší informace navštivte náš web nebo nás kontaktujte.

Dolní Dvůr je malebná horská obec s rodinnou atmosférou, ležící v srdci 
Krkonoš. Dva skiareály přímo v obci nabízejí spoustu příležitostí pro prožití 
aktivní rodinné dovolené. Stejně tak je Dolní Dvůr ideálním místem pro 
výlety a běžkách.

Baronovy boudy nabízejí ve svých třech objektech řadu možností ubyto-
vání podle Vašich představ.




