
                       Chata Jitka 
             Nabídka pro skupinové pobyty , jako jsou lyžařské výcviky, 

           školní výlety nebo školení. 

         Chata Jitka se nachází ve vesničce Dolní Dvůr, která leží mezi Pecí 
        pod Sněžkou a Špindlerovým Mlýnem, proto je právem nazývána 
        srdcem Krkonoš. Dolní Dvůr nabízí mnoho turistických i cyklistických 
        tras. Jednou z mnoha je i trasa k chatě Apalucha (S tebou mě baví svět), 
        která vede přez naši náves, kde vždy v 10°° a 17°°hod. hraje zvonkohra. 
        Kolem chaty je velký travnatý prostor vhodný pro různé typy her. 
        K dispozici je také volejbalové hřiště, ohniště a venkovní sezení. 
        V zimním období je výhodou blízkost dvou lyžařských vleků 
        (kotva 500 metrů, poma 300 metrů), které jsou od chaty vzdáleny 
        cca 250 metrů. Také je zde velký výběr běžeckých tras. 

        Kapacita chaty je32 lůžek po 10 pokojích 

         Restaurace 

        Společenská místnost    
        Dětský koutek 

  www.chatajitka.cz 
Cena pro skupinové pobyty

Dospělí Děti do 12 let

Polopenze 290,- 250,-

Plná penze 330,-        310,-  
+ svačinky 



 Tipy na výlet 
Dolní Dvůr 

  kratší trasy: 
      Dolní Dvůr - Hanapetrova paseka - Rudolfov 

                Dolní Dvůr - Rudolfov – Apalucha 
                                     ( S tebou mě baví svět) 
                Dolní Dvůr - náměstí zvonkohra 
                Dolní Dvůr - Luisino údolí - Hříběcí boudy 
                Dolní Dvůr - Kamenný mlýn - lom - Frantova bouda - Luisino údol 
  delší trasy: 
                Dolní Dvůr - Zimní stráň - Vrchlabí 
                Dolní Dvůr - Luisino údolí - Lahrovy boudy - Přední Renerovky 
                Dolní Dvůr - Rudolfov - Tetřeví boudy 
                Dolní Dvůr - Kamenný mlýn - lom - přední pláň - zadní pláň 
                Pec pod Sněžkou - Sněžka - Dolní Dvůr 
                Rozhledna Žalý 1019 m.n.m. 
                Švédský kříž 

Vrchlabí
               Zámek Vrchlabí, zámecký park
               Krkonošské muzeum

      kostel Sv. Augustina

Jilemnice
               Barokní kostel Sv. Vavřince
               Zámek
               Empírová kašna z r.1836
               Roubené chalupy v malebné Zvídavé uličce

Špindlerův mlýn
              Pramen Labe 1386 m.n.m
              Sedačková lanovka Medvědín
              Špindlerova bouda
              Sedačková lanovka Svatý Petr

Pec pod Sněžkou
              Sedačková lanovka na Sněžku 1602m.n.m

Lyžařsky vleky
                       500m červená
                       300m modrá 

www.levnevleky.cz


