
 
 

Ostružná – Jeseníky 2011 
HORSKÉ CHATY JONÁŠKA, U VELRYBY, 

 

Horská obec Ostružná (700 - 950 m) leží 1 km západně od Ramzovského sedla. Je největším střediskem cestovního ruchu 
na Jesenicku. V zimě je lyžařským rájem, v létě oblíbeným turistickým místem. 

Vhodné pro rodiny s dětmi, rodinné oslavy, skupiny. Zajistíme opékání jehněte. 
Nabízíme ubytování ve dvou chatách a penzionu na okraji obce u lesa přímo v lyžařském areálu. V chatách i 

penzionu je vybavená kuchyně, jídelna s krbem, společenská místnost, terasa. V penzionu Stará pošta jsou pokoje s příslušenstvím, 
v chatě Jonáška a U velryby je soc. zařízení na každém ze tří podlaží. Venkovní posezení s krbem a ohništěm, hřiště na míčové hry, 
pískoviště… Pobyt se psem je možný na Staré poště. 
 
 

LÉTO : Ideální podmínky pro horskou turistiku, cykloturistiku, houbaření, sběr borůvek. 
Koupání 

Krytý bazén - Ostružná, Ramzová, Česká ves, Bělá pod Pradědem. Wellnes – Branná. Termální koupaliště - Velké Losiny, koupaliště 
- Jeseník,  zatopené lomy - Vápenná a Žulová,  

Sport 
Ostružná - tenisové kurty, bowling, jízda na koních -, Ramzová - horské minikáry, Petříkov -  letní bobová dráha 

Česká Ves - lanové centrum, adrenalin park, 
Jeseník - squash, střelnice, minigolf  

Oslavy 
Rožnění jehňat pro skupiny 15 - 25 osob o víkendech v září a říjnu 

 
ZIMA:  Skiareál Ostružná (700 - 835 m) má na severních svazích šest upravovaných sjezdovek s délkou více jak 2 km a 4 

vleky s kapacitou 2000 osob/h. Přijdou si zde na své zdatní lyžaři, začátečníci, snowboardisté, ale hlavně rodiny s dětmi . V areálu je 
dětský park s vlekem,  kolotočem pro nejmenší lyžaře a s gumovými čluny – jediný v Jeseníkách. Lyžařská škola a školička, 
snowpark, půjčovna, servis, občerstvení, bezdotykové turnikety. Parkování je zdarma přímo v areálu. Zajišťujeme odvoz skibusem 
od vlaku. 

Ostružná je výchozí místo mnoha běžeckých tratí: Paprsek, Kralický Sněžník, Šerák, Keprník, Červenohorské sedlo až 
k Pradědu. 

 
Počet pokoj ů, lůžek na pokojích, p říslušenství 

U VELRYBY JONÁŠKA 

7 pokojů , max. 26 osob: 8 pokojů , max. 30 osob 

č. 1 2 lůžka                      1. patro č. 11 3+1 lůžka                  1. patro 

č. 2 3 č. 12 4 

č. 3 2 č. 13 2+1  

č. 4 4                                2. patro č. 14 2                                2. patro 

č. 5 4 +1 č. 15 3+1 

č. 6 5 č. 16 3+1 

č. 7 5 č. 17 4+1 

Pokoje mají 2 místnosti - mezonet č. 18 3+1 

5x WC, 4x sprchový kout 5 x WC, 3 x sprchový kout 

+ 1 jsou přistýlky 
 
 
 
 
CENÍK UBYTOVÁNÍ 
 
Slevy: (nelze sčítat ) 
1. 100 Kč os/týden pro naše stálé hosty (týdenní pobyt v předcházejícím roce, neplatí u silvestrovského termínu) 
2. cena 200 Kč os/den a doprovod zdarma – školy v přírodě, skupiny dětí, výlety (měsíce 4, 5, 6, 9, 10, 11) 
3. zdarma 1 dítě do 3 let (při nástupu) bez nároku na lůžko, ubytované v pokoji společně se dvěma osobami platícími základní 

cenu 
4. zdarma 1 osoba, která zajistí 20 platících osob ve stejném termínu 
5. zdarma 3 osoby při obsazení celé chaty U Velryby: max. ubytovaných 26 osob, platba 23 x základní cena  

zdarma 5 osob při obsazení celé chaty Jonáška: max. ubytovaných 30 osob, platba 25 x základní cena  
zdarma 4 osoby při obsazení celého penzionu Stará pošta: max. ubytovaných 22 osob, platba 18 x základní cena, 

 
Příplatky:  
Při ubytování pouze na jednu noc příplatek 60 Kč. Za neobsazené lůžko (25.12. – 20.3.)  50% ze základní ceny (neplatí při obsazení 
celé chaty podle slevy bodu č. 5). Poplatek za pobyt se psem 70 Kč/noc. 
 
Cena za osobu zahrnuje: 
7x (1x) ubytování, (neděle - neděle), rekreační poplatek, povlečení, závěrečný úklid, používání kuchyně, spotřeba el. energie a vody, 
parkování u chaty. V zimě 10% sleva ve Skiareálu Ostružná na časové jízdenky, v létě sleva 10 % do bazénu v Ostružné 
 
Zkrácené (víkendové) pobyty jsou možné od 20.3. do 25.12., nebo po domluvě. 



 
 

 Termín 2011 nocí základní cena dítě do 10 let přistýlka 

 27.11. - 25.12. 1 300 280 240 

Silvestr 25.12. - 01.01. 7 3220 3080 2800 

 
 
 
 
 
 


