
Horská chata Karolinka

Horská chata Karolinka
Horská chata KAROLINKA, Bzové je umístněna v  malebném zákoutí Valašska –  
oblasti Vsetínských vrchů, na polosamotě, na konci údolí, 5 km od Velkých Karlovic 
v nadmořské výšce 650 m n.m.

V  zimě jsme lyžařským rájem, v  létě centrem aktivního odpočinku a oblíbeným  
turistickým cílem.

Budova horské chaty má kapacitu 85 míst. Ubytování nabízíme ve 2–7 lůžkových 
pokojích se sociálním zařízením na chodbě nebo ve 4–8 lůžkovém rodinném 
apartmánu s  vybavenou kuchyňkou a vlastním sociálním zařízením. V  interiéru 
budovy se nachází jídelna, bar, selská jizba, sauna, ošetřovna, sušárna, botárna  
a lyžárna, dále 2 klubovny, televize s videem a satelitem.

Kromě toho je možné využívat: volejbalové hřiště, slunečnou terasu, gril, badminton, 
stolní tenis, prolézačky (venkovní), bazén 9,5 m x 4,5 m (k dispozici v 7. –8. měsíci)  
a skibufet na svahu.

Co u nás můžete dělat v létě?
•  toulat se po horách – pěšky nebo na kole (v okolí se nachází významné cyklistické 

stezky)
• koupat se v bazénu, na koupališti nebo v místním „Balatonu“
•  v hrozenkovském či karlovském muzeu zhlédnout jak se žilo na Valašsku
•  ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm navštívit bohatý  

folklórní a kulturní program
•  možnost návštěvy skláren v Karolince
• sbírat houby, jahody a borůvky
  
Co u nás můžete dělat v zimě?
•  lyžovat až do roztrhání těla
•  poznávat krásy hor na běžkách
•  sáňkovat, bobovat, stavět sněhuláky a koulovat se

Chata Favorit
Vybavení: 4 lůžková chata s možností 2 přistýlek, 
koupelna + WC, zařízená kuchyňka s  varnou kon-
vicí, lednice, elektrický dvouplotýnkový vařič, obý-
vací místnost se satelitní TV a balkónem (možnost 
2 přistýlek), ložnice v 1. patře  pro 4 osoby, tope-
ní, venkovní dětský koutek, gril, zahradní nábytek. 
Ložní prádlo v ceně pronájmu chaty. Možnost par-
kování přímo u objektu. V  blízkosti chaty je k  dis-
pozici antukové hřiště, stůl na stolní tenis. Možnost 
uskladnění kol zdarma.

Cena za osobu v pokoji/noc – nástup libovolný

Dospělý Dítě 4–15 let 1 dítě do 4 let

s plnou penzí s polopenzí s plnou penzí s polopenzí bez nároku na služby

380 Kč 320 Kč 340 Kč 300 Kč ZDARMA

Cena zahrnuje: ubytování na pokoji vč. lůžkovin s polopenzí nebo plnou penzí dle ceníku.
Cena nezahrnuje: rekreační a ubytovací poplatek ve výši 19 Kč os./noc, dítě do 18 let 4 Kč/noc, 
pojištění léčebných výloh. Cena ubytování/noc – nástup libovolný

Chata FAVoRit 4–6 osob Apartmán 4–8 osob

1 100 Kč 1 100 Kč

Cena zahrnuje: ubytování v apartmánu nebo chatě včet-
ně lůžkovin.
Cena nezahrnuje: rekreační a ubytovací poplatek ve výši 
19 Kč os./noc, dítě do 18 let 4 Kč/noc, pojištění léčebných 
výloh, možnost dokoupení polopenze nebo plné penze 
dle ceníku.

Dále pro Vás ZDARMA: parkování přímo u objektu, úschova vlastních kol  
a používání venkovního soukromého bazénu.

Možnost pobytu vašeho pejska nebo kočičky za poplatek 40 Kč/den. 
K dispozici sauna za 200 Kč/hod. pro 4–6 osob.



Dítě do 4 let ubytované  
se dvěma dospělými má pobyt

ZDARMA

Horská chata Karolinka

Školy a školky v přírodě
Ubytování: ve 2–7 lůžkových pokojích se sociálním zařízením na chodbě. 
Stravování: je zajištěno formou plné penze = 5x denně včetně pitného režimu. 
Možnosti volno-časových aktivit: v areálu je antukové volejbalové hřiště, prolé-
začky pro menší děti, velká zahrada a venkovní ohniště.

Lyžařské kurzy
Ubytování: ve 2–7 lůžkových pokojích se sociálním zařízením na chodbě. 
Stravování: je zajištěno formou plné penze = 5x denně vč. pitného režimu. 
Lyžování: 300 m od horské chaty se nachází lyžařský areál Soláň-Bzové (400 m  
a 200 m dlouhé pomy). V případě sněhové absence je celý areál uměle zasněžován. 
Sjezdovka je pravidelně upravována rolbou a je zde možnost večerního lyžování.  
V okolí jsou i běžecké tratě. Skipas: celodenní skipas cca 140 Kč, polodenní skipas 
cca 80 Kč. Vedoucí každého družstva mají celý pobyt i skipas zdarma (na 10 dětí  
1 vedoucí).

Cena za osobu v pokoji/noc – nástup libovolný

Dospělý Dítě 4–15 let 1 dítě do 4 let

ubytování plná penze polopenze ubytování plná penze polopenze bez nároku na služby

180 Kč 200 Kč 140 Kč 180 Kč 160 Kč 120 Kč ZDARMA

Cena nezahrnuje: rekreační a ubytovací poplatek ve výši 19 Kč os./noc, dítě do 18 let 4 Kč/noc, 
pojištění léčebných výloh.

Na vyžádání zajistíme autobusovou dopravu.

Cena za pobyt

5 dnů 6 dnů 7 dnů 8 dnů

1 200 Kč 1 500 Kč 1 800 Kč 2 100 Kč

Cena nezahrnuje: rekreační a ubytovací poplatek ve výši 19 Kč os./noc, dítě do 18 let 4 Kč/noc, 
pojištění léčebných výloh. Slevy: pedagogický dozor (1 os./10 dětí) má celý pobyt vč. stravy 
zdarma.

Cena za pobyt v termínech leden–březen

5 dnů 6 dnů 7 dnů 8 dnů

1 200 Kč 1 500 Kč 1 800 Kč 2 100 Kč

Cena nezahrnuje: rekreační a ubytovací poplatek ve výši 19 Kč os./noc, dítě do 18 let 4 Kč/noc, 
pojištění léčebných výloh.
Slevy: pedagogický dozor (1 os./10 dětí) má celý pobyt vč. stravy zdarma.

Pobyty pro kolektivy
Horská chata Karolinka je vhodná pro jakékoliv pobyty kolektivů. Vzhledem  
k atraktivní lokalitě a vybavení horské chaty je pobyt vhodný pro školení, kurzy, 
semináře, pobyty s cvičením, teambuilding, outdoorové aktivity a pod. Podmínky 
akce je možné dohodnout individuálně. Favorit a.s. 

Nádražní 33, 702 00 Ostrava 1
tel.: 596 113 017, fax: 596 126 822 

e-mail: info@favorit.as

www.favorit.as


