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Rekreační areál Bedřichovka se nachází v Orlických horách, v nadmořské výšce 760 m n.m.

Bedřichovka se nachází na klidném místě, je tedy vhodná pro letní i zimní rekreaci, zvláště má tradici v

pořádání škol v přírodě, školních výletů, soustředění sportovců, letních táborů a v neposlední řadě také pobytů

pro rodiny s dětmi.

Vzhledem k poloze zařízení, která je v podstatě v samém srdci Orlických hor, je zde mnoho tras k turistickým

výletům a túrám.

Zařízení má dva hlavní objekty – chata Bedřichovka a Perla, v celkové kapacitě 90 - 100 osob. Ubytování je

možné ve 2 – 8 lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením (v každém podlaží).

Vlastní sportovní a rekreační vyžití:

Ping pong

Minigolfové hřiště

Antukové hřiště

Hřiště na malou kopanou

Kryté ohniště s kapacitou do 100 osob, udírna

Trampolína

Společenský sál s kapacitou 100 osob (chata Perla)

Bar – vlastní pro každý objekt (stolní fotbálek, kulečník)

V případě zájmu o ubytování v termínu 1. – 3. 6. 2018, speciální cena 250 Kč/lůžko/noc.

Možnost postavení stanu v těsné blízkosti Bedřichovky (s možností využití sprch a sociálního

zařízení) – poplatek za stan 250 Kč/noc – OMEZENÁ KAPACITA!

V případné komunikaci o více informací prosím uvádějte heslo “SVATBA 2018“.

AREÁL BEDŘICHOVKA



PŘÍJEZD A ODJEZD

Ubytování je možné v pátek 1.6. od 16:00, uvolnění pokojů v neděli 3.6. nejpozději do 14:00hod.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je možné ve 2 – 8 lůžkových pokojích, viz. rozpis. Nejdříve se bude obsazovat chata Bedřichovka, 

poté dle nutnosti a kapacity chata Perla (cca 400m docházkovou vzdáleností od Bedřichovky). Každé lůžko je 

povlečené, součástí vybavení však nejsou ručníky. Po chalupě (především v ubytovací části) se pohybujeme 

v domácí obuvi – doporučujeme tedy přezuvky s sebou.

POBYT S DĚTMI

Pro menší děti k dispozici dětské židličky na stravování (3ks). Nedisponujeme malými postýlkami pro miminka 

a batolata, v případě nutnosti je tedy potřeba přivést si vlastní. 

V hlavní jídelně (Bedřichovka) přístup k menší ledničce a mikrovlnce, kde je možné uschovat a případně ohřát 

vlastní dětskou stravu.  

OSTATNÍ

V celém areálu a přilehlém okolí (Orlické Záhoří) není možné platit platební kartou. Nejbližší bankomat 

umístěn v Deštném v Orl. Horách. 

V celém objektu NENÍ možné zakoupit cigarety, kuřákům doporučujeme dostatečné zásoby s sebou 

ČASTÉ DOTAZY



UBYTOVÁNÍ



REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ


