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NABÍDKA PRONÁJMU 
CHAT VEBA

Podniková odborová organizace OS TOK VEBA Broumov 
nabízí našim členům pronájem jejich rekreačních objektů. 
Jedná se o 3 plně vybavené chaty v atraktivních turistic-
kých lokalitách s velikým potenciálem k rekreaci.

1 CHATA VEBA „HOFERKA“ – KRKONOŠE
Chata „Hoferka“ stojí v Horní Malé Úpě 86, v oblasti tzv. Ža-
cléřských Bud. Pro svou příznivou a osamocenou polohu 
v horách ve výšce 971 m.n.m. je přímo předurčena k zimní 
i letní rekreaci. Kapacita chaty je 20 lůžek v šesti pokojích.

2 CHATA VEBA JANSKÉ LÁZNĚ – KRKONOŠE
Chata se nachází v Janských Lázních 212, v oblasti Zlaté 
vyhlídky poblíž známé Hoffmanovy boudy a Stezky ko-
runami stromů. Jde o jedno z nejatraktivnějších míst v Kr-
konoších pod Černou Horou. Kapacita chaty je 14 lůžek 
v pěti pokojích.

3 CHATA VEBA JANOVIČKY – JAVOŘÍ HORY
Chata stojí v Janovičkách 35 (8 km od Broumova) v CHKO 
Broumovsko na hřebeni Javořích hor. Kapacita chaty je 
13 lůžek ve čtyřech pokojích.

DALŠÍ INFORMACE
Všechny tři nabízené chaty jsou bez stálé obsluhy. Cha-
ty mají plně vybavené kuchyně včetně nádobí a myčky 
na nádobí. V chatách je elektřina, ústřední topení a teplá 
voda. Minimální počet nocí je 2. Vždy se pronajímá pouze 
celá chata za uvedenou cenu, tzn. bez ohledu na počet 
ubytovaných osob. 
Ceny obsahují pronájem chaty, příspěvek na údržbu, par-
kování a ložní prádlo. K uvedeným cenám za pronájem 
celé chaty je nutné připočítat ubytovací poplatek obci dle 
aktuální vyhlášky obce. Silvestrovský pobyt +20% z ceny!

CHATA
Pronájem celé chaty za jednu noc Pronájem celé chaty za týden (6 nocí)

Zimní sezona (XII.-III.) Letní sezona (IV.-XI.) Zimní sezona (XII.-III.) Letní sezona (IV.-XI.)

CHATA "HOFERKA" - Horní Malá Úpa 5 760 Kč 5 130 Kč 31 140 Kč 27 900 Kč

CHATA VEBA - Janské Lázně 3 600 Kč 2 880 Kč 19 440 Kč 16 200 Kč

CHATA VEBA - Janovičky u Broumova 2 700 Kč 2 250 Kč 14 850Kč 12 150 Kč

Další informace najdete na webu www.odbory-veba.org.
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