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Nabízíme pro školy a školky jedinečnou možnost prožít školu v přírodě v srdci Krkonošského 

národního parku s ubytováním na jednom z našich tříhvězdičkových hotelů. Všechny hotely se 

nachází do deseti minut od centra Špindlerova mlýna a nabízí kromě kvalitního pravidelného 

stravování i personál s obsluhou a doslova kousek k většině stezek, které jsou ve Špindlerově mlýně 

k dispozici. 

 

*** 

SkiHotel Lenka nabízí ubytování až 

pro 90 osob přímo v údolí Svatého 

Petra. Skiareál Svat. Petr vzdálen 1 

minutu pěšky, Skiareály Medvědín 

a Hromovka vzdáleny 15 minut 

pěšky, zastávka skibusu vzdálena 1 

minutu od hotelu a aquapark 15 

minut pěšky. 

*** 

Hotel Venuše může poskytnout až 

70 míst k přespání. Skiareály Sv.         

Petr a Hromovka vzdáleny 15 min 

pěšky, Skiareál Medvědín vzdálen 

10 minut pěšky, Zastávka skibusu 

vzdálena 5 minut od hotelu a 

aquapark 10 minut pěšky. 

  

***  

Hotel Tři Růže má kapacitu na 

ubytování až pro 60 osob. Skiareál 

Hromovka vzdálen 5 minut pěšky, 

Skiareály Svatý Petr a Medvědín 

vzdáleny 10 min pěšky, Zastávka 

skibusu se nachází 200 metrů od 

hotelu a aquapark 10 minut pěšky.

Stravování poskytujeme formou snídaňového bufetu, teplého oběda, tříchodové večeře a dopolední 

a odpolední svačiny. Zajistíme dětem také pitný režim. V případě zájmu jsme schopni zajistit 

autobusovou dopravu dle přání, jízdu na bobové dráze + vstup do Monkey parku a Vodního ráje, 

jízdu na koloběžce ze Špindlerovy boudy, opékání špekáčků přímo před hotelem, večerní diskotéka 

pro děti s DJ a zároveň také kvalifikovaného průvodce na túry.  

 

 

 



Co tedy balíček pro školy v přírodě obsahuje? 

 

V základu od nás získáte: 

 snídani formou bufetu 

 dopolední a odpolední svačiny pro děti 

 teplé obědy (polévka + hlavní chod) - možno zajistit formou balíčku s sebou na výlet 

 servírované večeře (polévka + hlavní chod + dezert) 

 zajištění pitného režimu 

V případě zájmu lze balíček rozšířit o:  

 autobusovou dopravu dle přání 

 jízdu na bobové dráze + vstup do Monkey parku 

 vstup do Vodního ráje 

 jízdu na koloběžce ze Špindlerovy boudy 

 opékání špekáčků přímo před hotelem 

 večerní diskotéku s DJ 

 kvalifikovaného průvodce na túry 

 

To vše a více od 360,- za dítě/noc!  

Na každých 20 dětí pak 1 dospělá osoba zdarma! 

Jsme otevřeni osobním domluvám. 
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