
Pro lyžařské kurzy a zimní pobyty Obchůdek v areálu penzionu

 Každý penzion nabízí vlastní 
zabezpečenou lyžárnu

 Na sjezdovkách od našich dveří 
na vlek i zpět ke SKI areálu Buková 
hora

 Zdarma SKI Busem 5 minut na 
Tanvaldský Špičák nebo Severák; 
v areálech technický sníh - stačí, 
aby mrzlo

 Jizerská magistrála prochází 
místem – běžky nacvaknete 
u penzionu

 Pro běžky udržované stopy 
v areálu Lesana nad Josefovým 
Dolem 10 min.

Hotová bižuterie ▪ Rokail ▪ Komponenty na výrobu
▪ Elanstan ▪ Kleštičky ▪ Knoflíky

Penziony KAMENICE

Mgr. Jan Mečíř
Dolní Maxov 132, 135
468 44 Josefův Důl  
 v Jizerských horách
 +420 602 236 575
www.penzionykamenice.cz
jizerskehory@seznam.cz

Penziony pro školky a školy

Školy v přírodě • Lyžařské kurzy • Tábory • Sportovní soustředění • Pobyty pro děti

největší rovinné plochy - hřiště u penzionu v lokalitě

lyžárna na KAMENICI

tratě Jizerské magistrály

dostatek laviček
u kamenického ohniště

lesy pro dětská dobrodružství 5 min.

sportovní vyžití na Kamenici máme i maliny pro mlsouny

Dýchne na vás atmosféra starých časů našich babiček  
se současnou bižuterií.

www.penzionykamenice.cz/prodej-bizuterie.php
 +420 723 548 865

www.penzionykamenice.cz/prodej-bizuterie.php
 +420 723 548 865





 chlubíme se dvěma největšími soukromými 
hřišti hned u penzionu v lokalitě

 s tradicí od r. 1996 se specializujeme na dět-
ské pobyty - víme, co děti potřebují (majitel 
je pedagog s učitelskou praxí)

 preferujeme vstřícné jednání, vyhovíme indi-
viduálním požadavkům

 profesionální přístup s tradicí a zkušeností
 vaříme česká jídla a hlavně chutně, pitný režim 

je vždy samozřejmostí. Nemáme v  objektu  
hospodu, ale ubytovaným nabízíme mož-
nost zakoupit občerstvení.

 nízké ceny, strava 5× denně, doprovod zdarma
 dopravíte se autobusem až k našim dveřím 

nebo vlakem 5 minut pěšky od našich dveří

 pro Vás k  dispozici bezplatné wifi připojení 
k internetu

 bude u nás jen Vaše skupina
 lékař je v místě (dojde k nemocnému), dále 

také pošta a samoobsluha
 venkovní ohniště, vnitřní krb při nepřízni po-

časí, parkování u penzionu

Výlety
Protržená přehrada – jsme snad nejblíže 
k památce, kde se lze ubytovat
Vodopády Jedlová – na místě z fotografie 
jste pěšky za 45 minut 
Rozhledny Špičák, Bramberk, Slovanka, 
Královka – vše do 1,5 hod.
Aquapark Babylon - v Liberci, bazén 
v Jablonci nad Nisou, Ještěd  
Jizerka - osada v horách

Sportovní vyžití
V areálu stůl na ping-pong
Největší soukromé rovinné plochy v loka-
litě – dvě hřiště (fotbal a přehazovaná)
Školní tělocvična na dohled od penzionu
Velké profi hřiště na fotbal – k pronájmu 
naproti penzionu
Půjčovna kol a lyží
Koupaliště
Sjezdovky, běžky, sáňky ...

Proč vybrat zrovna náš penzion?

Nabízíme ubytování ve dvou penzionech buď samostatně pro 35 a pro 55 hostů nebo celkem až pro 90 hostů. Penziony 
jsou od sebe vzdáleny 100 m na dohled. 
Penziony KAMENICE se nachází v Dolním Maxově, Josefově Dolu v Jizerských horách 100 km od Prahy, 10 km od Jablonce 
nad Nisou, 3 km od Tanvaldského Špičáku a 4 km od SKI Severák.
Pro pedagogický doprovod a dospělé máme připraveny dva jedno až dvoulůžkové pokoje, každý s vlastním komplet-
ním sociálním zařízením.
Stravování v rozsahu plné penze + pitný režim. Lze domluvit alternativní stravu, bezlepkovou i jinou dietu.
Penziony jsou schváleny hygienickou stanicí pro ubytování dětských akcí včetně stravování.
Pomůžeme Vám s autobusovou dopravou. Konečná vlaková stanice je 5 minut od penzionu.


