
ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY ODBOROVÉHO SVAZU NA ROK 

2022 
 

                   
 

         HARRACHOV – HOTEL ŠEDÝ VLK *** KRKONOŠE 
Harrachov 151, 512 46 Harrachov 

www.hotel-sedy-vlk.cz 
 

Hotel Šedý Vlk  se nachází v centru Harrachova (západní Krkonoše) v blízkosti sjezdovek a lanovky na Čertovu horu –  

je rájem pro aktivně strávenou dovolenou.  Okolí Harrachova je protkáno širokou sítí turistických a cyklistických tras. 

V létě si lze užít zábavu na letní bobové dráze nebo v místním lanovém centru. V zimě zde přijdou na své milovníci 

sjezdovek i běžek.  Najdete se zde mnoho příležitostí k odpočinku, sportu a relaxaci.  

 

ÚNOR  od  1.2. - 28. 2. 2022    

 

dospělá osoba/noc/ polopenze … 1.180,- Kč  »» dítě  od 3 -  12 let …600,-Kč/noc/ polopenze 

 

BŘEZEN od 1.3. – 31.3. 2022  

 

dospělá osoba/noc/ polopenze …. 950,- Kč  »»dítě  od 3 -  12 let …600,-Kč/noc/ polopenze 

 

DUBEN - ČERVEN od 1.4. – 30.6. 2022  

 

dospělá osoba/noc/ polopenze …. 830,- Kč  »»dítě  od 3 -  12 let …500,-Kč/noc/ polopenze 

 

ČERVENEC - SRPEN od 1.7. – 31.8. 2022  

 

dospělá osoba/noc/ polopenze …. 950,- Kč  »»dítě  od 3 -  12 let …500,-Kč/noc/ polopenze 

 
BONUSY 

- místní poplatek městu je již zahrnut v ceně pobytu  

- wi-fi zdarma 

- parkování -  zdarma 

- úschova lyží – zdarma 

- stolní tenis, kulečník  -zdarma 

- bazén  -  zdarma 1 hodina denně v hotelovém bazénu 

- sauna  - za poplatek 

 
  

STORNO PODMÍNKY 

13 – 7 dnů před datem nástupu 30% z ceny ubytování 

6 – 3 dny před datem nástupu 40% z ceny ubytování 

2 – 1 den před datem nástupu 60% z ceny ubytování 

V den nástupu nebo při nenastoupení hosta 100% z ceny ubytování   
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 

- snídaně formou švédských stolů 

-  večeře výběr ze 4  jídel  

- příplatek za jednolůžkový pokoj ( jedna osoba na pokoji)   300,-Kč/noc 

http://www.hotel-sedy-vlk.cz/


- DĚTI do 3 let  zdarma – bez nároku na lůžko a stravu 

- domácí  mazlíček 100,-Kč/noc 

- v hotelu lze platit pouze hotově 

- pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 

- bližší informace o hotelu na www.hotel-sedy-vlk.cz 

 
 

REZERVACE POBYTŮ : +420 724 950 149, recepce@hotel-sedy-vlk.cz 

 

Při rezervaci pobytů je důležité nahlásit své členství v OS SOO. Dále se prosím prokazujte průkazem 

člena ZO nebo potvrzení Výboru ZO. U individuálních členů, potvrzením od příslušného 

Informačního poradenského centra OS SOO. 

 

 
 

http://www.hotel-sedy-vlk.cz/
mailto:recepce@hotel-sedy-vlk.cz

