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mała, urocza miejscowość turystyczna położona w zachodniej części Kar-
konoszy, u podnóża Lysej Hory (Łysa Góra), ok. 5 km od Harrachova. Dosko-
nałe miejsce sprzyjające rodzinnemu, aktywnemu wypoczynkowi zarówno 
w zimie jak i w sezonie letnim. Wieczorem można przyjemnie spędzić czas w 
kawiarniach, pubach, winiarniach, music clubie lub dyskotece.
ZIMA: doskonale rozwijający się ośrodek narciarski, 29 wyciągów narciar-
skich, jedna z najdłuższych tras (ok. 3,2 km). Ośrodki narciarskie (z parkinga-
mi, bufetami, serwisem) to: Sachrovka - 4 wyciągi, najdłuższy 657 m, różnica 
poziomów 95 m; Modra Hvezda-Bahynka - 4 wyciągi, 814 m/114 m; Stude-
nov - 4 trasy zjazdowe (niebieska, czerwona) o długości 3,5 km, 2 wyciągi 
talerzykowe, 2 wyciągi orczykowe, ośrodek jest idealny dla rodzin z  dziećmi, 
narciarzy średniozaawansowanych i snowboardzistów; Horni Domky - po-
łożony na południowych zboczach Łysej Góry, dysponuje 10 szerokimi trasa-
mi zjazdowymi, o całkowitej długości 11,4 km, 2 wyciągami krzesełkowymi 
4-os. i 6 wyciągami talerzykowymi, ośrodek cieszy się wielką popularnością 
wśród narciarzy i snowboardzistów o różnym stopniu zaawansowania; Pa-
seky nad Jizerou - 7 wyciągów, 1162 m/240 m. Szkółki narciarskie, wypoży-
czalnie sprzętu, skipark dla początkujących z wyciągiem ‚chodnikowym’. 
LATO: wyciąg na Łysa Górę z dolnej stacji HORNI DOMKY - czynny w se-
zonie letnim codziennie (lipiec, sierpień) oraz weekendowo w pozostałych 
miesiącach (wiosna, jesień), turystyka rowerowa - liczne trasy, turystyka pie-
sza - doskonale oznakowane szlaki, ścieżki dydaktyczne, jazda konna, tenis 
ziemny, spacery, zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych, przejażdż-
ka kolejką zębatą z Korenova do Harrachova, aktywny wypoczynek (kręgle, 
gokarty, narty na trawie, hujalnogi górskie, korty tenisowe, boisko do siat-
kówki, hala sportowa, sauna, centrum fitness). 

ROKYTNICE NAD JIZEROU 



CZECH
Y

312

Zobacz
oferty z:

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SK

CZ

PL

Pensjonat „BOBES” 
ROKYTNICE nad Jizerou 

COVID INFO!: wszystkie atrakcje na miejscu oraz udogodnienia w 
obiekcie i skorzystanie z nich jest uzależnione od aktualnych obo-
strzeń pandemicznych i przepisów dotyczacych Covid-19 - sprawdź 
aktualne wymogi w biurze lub u Agenta 

Komfortowy pensjonat położony w pobliżu centrum  miejscowości, z 
pensjonatu rozciąga się widok na Łysą Górę i Studenov (ok. 400 m do 
wyciągów narciarskich). 
Zakwaterowanie:  pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami, TV sat, telefonem.
Do dyspozycji gości: restauracja, w której serwowane są smaczne 
dania domowej kuchni, sauna, tenis stołowy, garaże dla gości pen-
sjonatu, parking przy pensjonacie, boisko do gier zespołowych, 
trampolina, letni taras, zewnętrzny kominek z możliwością grillowa-
nia, miejsce na ognisko, zadaszony i podgrzewany basen dostępny w 
sezonie letnim, przechowalnia i wypożyczalnia sprzętu sportowego 
(rowery; narty, snowboard w sezonie zimowym).
Informacje dodatkowe: W CAŁYM BUDYNKU OBOWIĄZUJE ZA-
KAZ PALENIA PAPIEROSÓW. W przypadku braku zastosowania się 
do zakazu - właściciel ma prawo pobrać opłatę 1000,-czk. 
Dzieci do 2 lat gratis bez osobnego miejsca do spania – spanie 
wspólne z rodzicami. Śniadania w formie bufetu. Możliwość dopła-
ty do obiadokolacji (3-daniowe, serwowane) 30,-zł/os./dzień. Pobyty 
min. 3 noce.
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http://www.karpatia.pl/rokytnice-nad-jizerou/bobes-pensjonat.html

