
STEZKAŘSKÁ CHATA
Ahoj stezkaři,
Jmenuji se Michal Martina a jsem dlouholetý člen trasy 14 a v současné době pracuji ve společnosti, 
která má ve správě rekreační objekt v Janově nad Nisou, v blízkosti lyžařského střediska Severák. 
Hned, při první technické kontrole objektu, jsem si řekl, to je to pravé pro stezkaře.

VELKÝ SEMERINK
Vlastní chata 
nabízí čisté a prostorné pokoje, vybavenou kuchyň pro individuální i společné vaření. 
Velká společenská místnost s krbem je ideální pro večerní posezení dlouho do rána.
Správce se na chatě nevyskytuje a tak není koho rušit. Chata je právě proto velmi často využívána 
skupinami turistů, sportovců a kamarádů všech věkových kategorií. Už jsme jí vyzkoušeli při oslavě 
narozenin a nemělo to chybu. Velké společenské prostory, čistota a snadná dostupnost z Prahy, to jsou 
hlavní výhody chaty Velký Semerink. Další výhoda je, že je možnost využívat libovolně dlouhé termíny 
pro ubytování, víkendy a prodloužené víkendy. Celotýdenní turnus není povinnost.

Turistika
Jizerky asi nemusím stezkařům představovat, jen ve stručnosti množství výletů směrem na 
Prezidentskou chatu, Šámalovu boudu, přehradu na Černé Nise a následně na hřebeny Jizerských hor, 
nebo směrem opačným přes Černou studnici do Jablonce nad Nisou.  Jizerské hory jsou proslulé velkým 
množstvím rozhleden. V blízkém okolí můžeme jmenovat Slovanku, Špičák, Černou Studnici, Sklad 
dřeva nad Maxovem, Nisanka, Petřín. A to je pouze základní nástřel, neboť turistických zajímavostí je 
zde nespočet, což samozřejmě víte.

Relax
Návštěva Jabloneckého bazénu.  Vířivé vany, masážní proudy, sauna a 25ti metrový bazén je ten pravý 
relax, které tělo potřebuje. A co je důležité, to vše je v rozumných cenových relacích. 

Za kolik
Informace o cenách za ubytování jsou uvedeny na webových stránkách. Nejvýhodněji vychází pronájem 
celé chaty, která nabízí 34 lůžek a prostorné pokoje umožňuji další pokládku karimatek, že?. Ceny 
uvedené v ceníku jsou včetně DPH a jsou konečné. V ceně jsou již zahrnuty poplatky za rekreační pobyt 
15 Kč / osoba a noc a poplatky z ubytovací kapacity 4 Kč / osoba a noc. Děti do 2 let zdarma .

Podrobné informace 
o možnostech pobytu na chatě VELKÝ SEMERINK získáte na internetové adrese www.velkysemerink.cz 
a nebo na telefonním čísle 774440606.
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Poslední důležitá informace:

Jizerské hory jsou v každé roční době nejkrásnější !!!

Hoj a hoj
Michal

http://www.velkysemerink.cz/

