Velikonoce v Moldavě v Krušných horách
18.4. – 22.4.2019 (čtvrtek – pondělí)
Naše milovaná Tokáň, která nám poskytovala útočiště po mnoho let, již nefunguje .
Velká škoda, ale život jde dál! Utřete slzu a přijměte tedy pozvání do turisticky velice
zajímavých, leč bohužel stále trochu opomíjených, Krušných hor!
Již jste někdy bydleli v bývalé policejní služebně – pohraniční strážnici? Ne? Nyní se vám
naskýtá jedinečná příležitost! 😉
Moldavská Šatlava se nachází v obci Moldava v
Krušných horách, téměř na konci světa, kde lišky dávají
dobrou noc a v těsné blízkosti německých hranic (tam zase
lišky dávají „Gute Nacht!“), které jsou hnedka
za kopcem. Ubytování pro nenáročné turisty, sportovce a
rodiny s dětmi, ale i lenochy v rodinném zázemí s možností
použití kuchyně a velké společenské místnosti (jídelny).
Detailní popis ubytování zde: http://moldavskasatlava.cz/ubytovani/
Od jara do podzimu je okolí vhodné pro
cykloturistiku, díky krásné přírodě a nepřebernému
počtu cest, ale i díky četným restauračním zařízením.
To samé platí samozřejmě i pro pěší turistiku.
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K dispozici je zde i venkovní ohniště. Bude-li
přát počasí, opečeme si špekáček nebo cokoliv
jiného špekatého, možno i libového! ☺
Kapacita lůžek je zde poměrně vysoká, ale i
tak neváhejte s přihlášením na velikonoční akci,
jezdí nás každým rokem více a více a kdo zaváhá,
ten nejede!!!
Adresa: Moldava 155, 417 81, okres Teplice
Cena ubytování: 250 Kč/os./noc bez snídaně. Cena za dítě od 3 let – 50 % sleva. Snídaně
je možné doobjednat.
Pokoje: 1 x dvoulůžkový (již rezervován), 2 x třílůžkový, 1 x čtyřlůžkový, 1 x pětilůžkový,
malá půda se třemi lůžky, velká půda s jedenácti postelemi a dalším prostorem. 5 x společné
WC, 2 x koupelna. Tak se pěkně seskupinkujte, ať máte pohodlíčko. Kapacitu pokojů
nemusíme naplnit, ale přednost mají ti, co se umí dohodnout. Singl budou přiřazeni k sobě
do hromadných.
Záloha: 500 Kč/ osobu – zálohu musí být připsána nejpozději do 15.3.2019
na účet : 1321755193 / 0800

Tipy na výlety:
• Vodní nádrž Fláje, Flájský plavební kanál, Puklá skála (výhled) – zhruba 12 km*
• Obec Mikulov (7 km) – štola + různá vyhlídková místa nedaleko Mikulova:
http://www.stolamikulov.cz/
• velká zřícenina hradu Osek (Rýzmburk) – cca 19 km
• Město Krupka (21 km) – zřícenina hradu
Krupka a rozhledna Komáří vížka –
nejstarší a téměř nejdelší lanovka v ČR
• Duchcov (20 km) – zámek, kde působil
jako knihovník a zemřel slavný italský
svůdník Giacomo Casanova

• Moldavská železniční horská dráha – svezeme
se? Web: http://moldavskadraha.cz/ nebo:
http://www.moldavska-zeleznice.cz/
• Ústí nad Labem - hrad Střekov či zoologická
zahrada – již dále (cca 42 km)
• Tiské stěny - skály, Tisá – již dále (cca 43 km)
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* Kilometry - přibližná vzdálenost od Moldavy.
V kraji se nachází mnoho vyhlídek, rozhleden, zřícenin a hlavně krásná příroda!
Jelikož je to do Německa coby kamenem dohodil (a to doslova), tak doporučujeme vzít si
s sebou pár éček. Ohledně výletů do německého pohraničí se lze jen dohadovat, mapy toho
mnoho neprozrazují. Optáme se majitelů ubytování.
Výlety vám případně ještě upřesníme! ☺ Mnohé
dohodneme až na místě.
Přemýšlíme, že si možná vezmeme s sebou i
kola! ;-) A co kola, jedná se o jedno z největrnějších
míst v republice, vezměte každý s sebou draka,
uděláme netradiční soutěž!
Vaření – máme k dispozici velkou kuchyni,
můžeme si dělat hromadné snídaně, obědy či večeře, stačí se domluvit, co dobrého ve velkém
ukuchtíme a odpadne nám tím řada starostí.
Pípa (Roman vlastní královnu všech píp 😊) a tedy i točené pívečko bude jako křen!
Doprava – prakticky pořád po dálnici až do Teplic, z Ostravy 5 hodin, Brňáci 3,5 hodiny,
takže je to podstatně rychlejší, než na Tokáň!
Těšíme se na hojnou účast.
Věrka a Radek
Kontakty: Radek: 725 812 537, radek.minovsky@mountfield.cz
Věrka: 736 259 217, verkat.veverka@seznam.cz
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