Velikonoce – letos trošku nově 
29. 3. – 2 . 4. 2018
řátelé, Tokáň už je prostě pro nás tradicí, tak jaképak mazání medu tamní přírodě
a atmosféře, lepší už to být nemůže. Máte-li zájem o „sladké řeči“, chutě si přečtěte
pozvánky z předchozích ročníků . Letos chceme Velikonoce pojmout odlišně,
především co se týče výletů. Vynecháme tradiční místa, jako jsou Soutěsky Hřenska,
Pravčickou bránu, Dolský mlýn, Trpasličí jeskyni, hrad Šaunštejn a dejme šanci novým.
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Praktické informace ale vynechat nelze, třebas pro nováčky, najdou-li se. Hájovna
Na Tokání – památkově chráněný objekt se nachází v samém srdci národního parku 7 km po
silnici od nejbližší vesnice. Tou je buď Doubice anebo Chřibská, záleží, ze které strany pro
vás bude nejvýhodnější přijet. Odbočka k Tokání je zhruba v polovině cesty mezi oběma
obcemi, v údolí za budovou informačního centra národního parku Saula. Závora bývá
zpravidla otevřená, projeďte jí, a čeká vás zhruba čtyřkilometrové stoupání úzkou lesní
asfaltkou. Hájovna s popisným číslem 127 je za ostatními sruby na samém konci cesty.
Jediná má zvoničku. Parkoviště je přímo před chatou.
Naše hájenka nabízí opravdu stylové a romantické ubytování v devíti pokojích (další
informace naleznete na www.natokani127.cz). Součástí těch větších je stejně krásná pec jako
v hospůdce. Ubytovací kapacita je zhruba 34 míst, ale pro zachování pohodlí nás bude tak
30. Sociální zařízení a sprchy jsou v přízemí a 1. patře.
Teď uveďme informaci z nejpodstatnějších,
cena ubytování s opravdu bohatou snídaní (lze s ní
vydržet v břiše až do večera ) je pouze pro nás
za individuální cenu 380,- Kč /osoba/noc. Za dítě
do 10-ti let se hradí 280,- Kč. Ujišťuji Vás, že cena
plně odpovídá atraktivní lokalitě a neskutečné
pohodě, která ze zdejšího místa vyzařuje. Večeře
(kvalitní, pouze domácí kuchyně!) je, tuším,
za jednotnou cenu 120 - 160,- Kč. Poloviční porci lze dohodnout. Je zde široký výběr piva a
lima. Kořalky rovněž.

Vzhledem k malé ubytovací kapacitě a zájmu o ubytování Vás žádáme o závazné
přihlášení nejpozději do 10. února 2018, déle místa držet nemůžeme. Přednost dostanou ti,
kteří pojedou na celý termín, nikolik „jednodenňáci“.
Do uvedeného data Vás žádáme o uhrazení zálohy ve výši 1000,- Kč / osoba na účet
č. 1321755193 / 0800. Jakékoliv doplňující otázky budu v rozumném termínu (pokud možno
obratem) zodpovídat prostřednictvím e-mailové adresy: radek.minovsky@mountfield.cz,
o víkendech radek.zadek@seznam.cz.
Každopádně máme v plánu vás opět provést
zajímavými místy, ale jak jsem uvedl, tradiční již
vynecháme, v případě zájmu je však možné si udělat
individuální výlet, doporučeních vám dáme fůru. Rádi
bychom vám tentokrát představili Kyjovské údolí,
Brtníky a okolní skalní hrádky. Dalším tipem je
německá strana, tedy Sasské Švýcarsko,
podívejme se z hraničního městečka Bad
Schandau tamní tramvají Kirnitzschtalbahn
do středu skalního města, navštivme unikátní
kamenný most Basteibrücke a další zajímavosti.
Není jich málo.

Těšíme se na vás!!!
Věrka & Radek

