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Srub Javorná na Šumavě

Dopřejte si klidnou dovolenou
v přírodě, v apartmánu
horského srubu v Javorné
na Šumavě, na rozhraní tří
velkoplošných chráněných území
NP Šumava, CHKO Šumava a PP Kochánov.
Nechte se unést vůní smrkového dřeva, říčky
Ostružné a květin rozlehlé zahrady s kouzelným
výhledem na vrcholy Královského hvozdu.
Objevte všechna tajemství ukrytá v lesích,
údolích a pláních západní Šumavy.

www.srubjavorna.cz

Srub Javorná – ubytování na Šumavě
Nedaleko klidné vísky Javorné, na území prastaré královácké
rychty šumavských sklářů, nabízíme starým přátelům
Šumavy i jejím novým objevitelům ubytování v horském
srubu. Srub Javorná se nachází na slunném svahu nad údolím
říčky Ostružné v 850 m n. m. Ve srubu jsou vám k dispozici
tři čtyřlůžkové pokoje, plně vybavená kuchyňka, koupelna
a toalety. Část pro hosty je pokryta sítí Wi-Fi, má vlastní vchod
a je oddělena od soukromých prostor. Pokoje lze objednat
zvlášť nebo pronajmout najednou jako jeden apartmán.
Srub je obklopen zahradou (2 ha) s krásnými výhledy na okolní
vrcholy. Na zahradě v horském stylu můžete přivonět k růžím
a bylinkám i k šumavským orchidejím, sbírat borůvky a houby
v březovém háji přecházejícím v les, pozorovat divoká zvířata
nebo si dopřát romantický táborák s výhledem na západ slunce.
Součástí oploceného areálu je i parkoviště pro hosty, louka
s bludištěm a přírodní hřiště se sítí. Děti po celé zahradě
také velmi rády hledají 25 schovaných skřítků. Dobrodružné
povahy ocení naši výletní knihu, která je zavede pěšky, na kole
i na běžkách do míst známých i zapomenutých.

Možnosti objednání:
a) samostatné pokoje (3x 1 až 4 lůžka)
- jednotná cena 245 Kč/osoba/noc
b) nebo jako 1 apartmán (1 až 12 lůžek)
- při plné kapacitě cena 225 Kč/osoba/noc
Děti do 12 měsíců věku zdarma. Ubytování má maximální
kapacitu 12 osob. Podrobný ceník na www.srubjavorna.cz

Kontakt:
Srub Javorná, Javorná na Šumavě
Svinná 9 • 339 01 Čachrov
Telefon: +420 777 704 404 (SMS)
sumava@srubjavorna.cz • www.srubjavorna.cz

Regionální koordinátor značky ŠUMAVA originální produkt®:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., 384 73 Stachy 422
Kateřina Vlášková, tel. 380 120 263, vlaskova@rras.cz

Vydala: © Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. ve spolupráci s Asociací regionálních
značek, o.s. v roce 2018 • Graﬁcký návrh: 2123design s.r.o.

11089–1806

www.regionalni-znacky.cz

