GFŘ-FŘ v Praze, Žitná 12 Praha 2, 120 00
Pasport rekreačního zařízení v Jizerských horách,
Josefův Důl – Antonínov č. 481
Název rekreačního zařízení:

Josefka

Adresa rekreačního zařízení:

Josefův Důl – Antonínov č. 481

Majitel, spolumajitel: odborová organizace – FŘ v Praze
Adresa: Žitná 12, Praha 2, 120 00
Rekreační zařízení je v provozu:

CELOROČNĚ

Popis rekreačního zařízení:
Budova rekreačního zařízení je zděná, dvoupodlažní s obytným podkrovím. Objekt je po
celkové rekonstrukci. Ubytovací kapacita činí 35 osob. K dispozici je 8 pokojů, z toho jsou 2
třílůžkové, 4 čtyřlůžkové, 1 pětilůžkový a 1 osmilůžkový. Přistýlky v těchto pokojích nejsou.
Lůžkoviny patří k standardům pokojů.
Sociální zařízení (toalety, sprchy) je společné v jednotlivých podlažích, kromě podkroví.
Součástí rekreačního zařízení je samoobslužná, plně vybavená kuchyň s prostornou
jídelnou. V suterénu je možno využít klubovnu s barem v tzv. lyžárně je k dispozici stolní
tenis, před budovou protéká horská říčka, u které je příjemné posezení na terase, možno
využít gril i nedaleké ohniště. Zde je k dispozici další stůl na tenis. Objekt je možno využít i
pro různé společenské akce, školení apod.
Stravování:
Stravování je možné v restauracích a penzionech Josefova Dolu nebo je řešeno individuální
přípravou stravy v kompletně vybavené kuchyni s chladničkami, mrazáky, elektrickými
sporáky, rychlovarnými konvicemi, mikrovlnou troubou apod.
Doprava:
Vlastním automobilem s možností parkování před rekreačním zařízením, vlakem do stanice
Josefův Důl – Antonínov, která je od objektu vzdálena přibližně 200 m nebo kombinací
autobusu a vlaku.
Popis okolí:
Objekt je umístěn v okrajové části Josefova Dolu u říčky Kamenice. Okolní horské lokality
umožňují turistiku, cykloturistiku, koupání (v místě, přehrada na Černé Nise), houbaření,
rybaření v zimním období běžecké i sjezdové lyžování (např. Bedřichov, Tanvaldský Špičák,
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Harrachov). Dále je možná návštěva blízkých kulturních památek (frýdlantský zámek,
hejnický kostel, lázně Libverda, přírodních zajímavostí jablonecka, liberecka
(Ještěd, Josefodolská přehrada, sklářský průmysl v Tanvaldu, Harrachově a další).
Doporučené turistické cíle:
osada Jizerka, hora Jizera, Smrk, Smědava, Tanvaldský Špičák, protržená přehrada na
říčce Desné, přehrada na Černé Nise, Souš, rozhledna Královka, Černá Studnice,
Bramberk, Slovanka, Smrk, Štěpánka a další, vodopády v Jedlovém dole – Josefův Důl,
Mumlavský – Harrachov, možno navštívit i známá místa v nedalekých Krkonoších (Čertova
hora, Dvoračky, Kotel, prameny Labe, Sněžné jámy, Labská bouda, mohyla Hanče a
Vrbaty, Pančavský vodopád a další)
Objednávka a rezervace rekreace:
Rezervace rekreace je možná po domluvě s paní Marií Semlerovou FŘ v Praze, telefon
234 009 350 a následným zasláním objednávky poštou nebo
elektronicky ( marie.semlerova@pr.ds.mfcr.cz ).
Nástup na rekreaci:
sobota, neděle, svátek od 14 – 15 hodin,
pondělí – pátek od 16 – 18 hod.,
ukončení rekreace:
v den odjezdu do 10 hod.,
hodinu nástupu rekreace a její ukončení lze individuálně dohodnout se správcem
rekreačního zařízení (jen výjimečně).
Cena ubytování za noc v období
děti do 15 let, studující
dospělí

1.4. – 31.5.
1.10 – 20.12
68,- Kč
114.-Kč

1.6. – 30.9.
21.12. – 31.3.
80,-Kč
182,-Kč

Školení: 230,- Kč za osobu a noc
K výše uvedeným cenám se dále započítává místní rekreační poplatek a DPH, dle aktuální
výše. Platné ceny lze ověřit e-mailem ( marie.semlerová@pr.ds.mfcr.cz ) nebo telefonicky
na čísle 234 009 350 (Marie Semlerová – FŘ v Praze).
Způsob úhrady nákladů na rekreaci:
Náklady na rekreaci je nutno uhradit předem na účet provozovatele na základě vystavené
faktury. Následně rekreant obdrží poukaz, který při nástupu předloží správci rekreačního
zařízení, spolu s dokladem o úhradě pobytu.
Další podmínky rekreace:
Na rekreaci je zakázáno brát drobné domácí zvířectvo (psy, kočky apod.).
Další podmínky jsou uvedeny v Zásadách pro provoz a Domovním řádu rekreačního
zařízení. Zaslání těchto dokumentů je možno vyžádat e-mailem na výše uvedené adrese
a jsou k dispozici na každém pokoji.

