
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  další základní organizace OS KOVO nabízí kolegům odborářům z 
odborových svazů sdružených v ČMKOS možnost využití jejich rekreační objekt. Naše ZO OSD Motol, 
jako člen ČMKOS, tedy využívá této nabídky a zprostředkovává tuto rekreaci členům. 
 

Chata Říp se nachází v obci Jetřichovice 15 km od České Kamenice v 
malebné části Národního parku České Švýcarsko. Okolí vybízí 
návštěvníky k pěší nebo cyklo turistice. Je to ráj pro houbaře, horolezce a 
milovníky přírody. Více informací najdete na www.chata-rip.cz.  

 Budeme rádi, když tuto nabídku budete distribuovat do svých odborových organizací. Případné dotazy k nabídce 
Vám je připravena odpovědět:  
paní Irena Bartošová ,  Jetřichovice 96 , Telef.: 728920013 , Mail: bartosova.irena@meva.eu 

Více info na:    www.chata-rip.cz 
 

 

Ceník ubytování:  Dítě do 1 roku zdarma , 1 osoba 260,- Kč/noc , - úhrada  dopředu 

- vrácení peněz pouze na základě lékařské zprávy , - chata je nekuřácká , - zákaz zvířat 

Období ubytování : květen-říjen,    víkendový pobyt: pátek až neděle , týdenní pobyt : od soboty do 
soboty .  Pronajímáme volné pokoje :  - dvoulůžkový pokoj: 2x , - třílůžkový pokoj: 1x , - čtyřlůžkový 
pokoj: 2x , - čtyřlůžkový pokoj /palanda, 2 samostaná lůžka/ , - pětilůžkový pokoj: 2x 

4 velké pokoje  jsou vybaveny vlastním WC a koupelnou, ostatní  mají  vždy 2 pokoje společné WC a 
koupelnu.  Do velkých pokojů je možné přidat postýlku pro dítě od 0-3 let. 

Dále je zde plně zařízena společná kuchyň, kde si mohou rekreanti vařit.  
Každý pokoj v ní má k dispozici vlastní vybavenou skříňku, ledničku.  
K dispozici je mikrovlnná trouba a varné konvice .  
Další součástí chaty je velká jídelna , společenská místnost s TV. Všechny prostory jsou vytápěny aku 
kamny. V chatě je WIFI.   Přímo u chaty je možnost parkování, zastřešená pergola, dětské pískoviště, 
houpačka pro děti a dospělé, otevřené ohniště, gril na dřevěné uhlí /možné u správce zapůjčit/, 
pinpongový stůl, prostor pro míčové hry,  uzamykatelný prostor pro kola. 
Koupání: 
- přírodní koupaliště 1 km  
- bazén 25 m a brouzdaliště u hotelu Belevue asi 500 m od chaty 


