Háčko - ubytování
Oblastní charita Červený Kostelec
Manž. Burdychových 245
tel. 491 610 310, 731 598 827
www.ochck.cz/hacko
e-mail: recep.hacko@hospic.cz

Nabízíme celoroční ubytování v podkrovní ubytovně našeho střediska Háčko. Vhodné pro
individuální i skupinové pobyty. Ubytujeme Vás ve dvou dvoulůžkových nebo v jednom jednolůžkovém, třílůžkovém a šestilůžkovém pokoji. Součástí vybavení každého pokoje je koupelna
se sprchovým koutem a WC, kuchyňkou, televizí, telefonem a připojením na internet. V podkroví je dále k dispozici společenská místnost. Středisko Háčko Vám může nabídnout i sportovní
a regenerační vyžití – mateřské centrum, společenskou místnost, edukační centrum s kuchyňkou
pro 50 lidí, petanque, dětské hřiště a bar s občerstvením. Můžete si objednat teplé jídlo dovážené
z kuchyně Hospice Anežky České.
Nacházíme se v centru Podkrkonoší – malebné turisticky atraktivní oblasti. Kraj Boženy Němcové,
bratří Čapků a Aloise Jiráska. Nedaleké Krkonoše jsou vzdáleny 50 km a Orlické hory 40 km.
Kam na výlet:
Červený Kostelec (okres Náchod) – domek Boženy Němcové, kde žila spisovatelka s manželem první rok po svatbě.
Za domkem v zahradě je Viktorčin hrob. Nejoblíbenější vycházková místa jsou k rekreačním rybníkům Brodský nebo
Špinka (kempy). Nejvýznamnější každoroční akcí je mezinárodní pětidenní folklorní festival (srpen).
Náchodsko a Jestřebí hory:
V okolí Červeného Kostelce najdete mnoho zajímavých turistických a cyklistických tras s řadou kulturních a přírodních
památek – Babiččino údolí a zámek v Ratibořicích, muzeum Boženy Němcové v České Skalici (městě známých Jiřinkových slavností), “východočeské moře” Rozkoš, renesanční zámky v Náchodě a Novém Městě nad Metují, vojenské
pevnosti Dobrošov a Josefov, památná místa bojů roku 1866, Jiráskův rodný domek v Hronově, rodiště Karla Čapka
s Mariánským poutním místem v Malých Svatoňovicích. Milovníci přírody ocení nádhernou krajinu Jestřebích hor
a CHKO Broumovsko s Adršpašskými a Teplickými skalami...
Královédvorsko a Trutnovsko:
Další možností kam vycestovat z ubytovny v Háčku je okolí našeho střediska Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové
nad Labem. Toto zařízení pro pacienty s roztroušenou mozkomíšní sklerózou je v památkově chráněném objektu
bývalého zámku. V okolí je rozprostřena mírně zvlněná krajina s povodím Labe a mnoha turisticky ojedinělými cíli.
Těmi je především „perla barokního umění“ hospitál Kuks, unikátní galerie v přírodě barokních soch od M. B. Brauna,
ZOO a Safari ve Dvoře Králové nad Labem, architektonicky ojedinělá přehrada Les Království, krásné výhledy do kraje
a na Krkonoše ze Zvičinské rozhledny a další.

