Jizerské hory - hotel MONTANIE – Desná – Souš
Historie :Nový hotel montanie a restaurace montanie 777 mají svou historii. Areál byl dříve před
renovací provozován jako účelové lázeňsko – rehabilitační resortní středisko, které tak bylo do
značné míry uzavřeno veřejnosti. 1.12.2008 se po renovaci celý areál otvírá bez omezení nejširší
veřejnosti.
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory poskytuje ideální prostředí pro zdravý životní styl.
Montanie přispívá tím, že je zcela nekuřáckým areálem. Všechny pokoje, restaurace a společenské
prostory s výjimkou baru jsou nekuřácké. Hotel se nachází v 777 m.n.m. u chráněného pásma
vodního zdroje III.stupně, které je zárukou dlouhodobě kvalitního ovzduší, které je podloženo
kontrolní hydrometeologickou stanicí ležící 300m od hotelu.
Eko sport hotel Montanie nabízí nekuřácké prostředí a mimo ubytování, restauraci, bar i saunu pro 5
– 6 osob, respirium, grilování v přírodě či uspořádání táborového ohně s opékáním buřtů. Součástí
areálu je také dětské hřiště a plážový volejbal.Vlastní areál hotelu se rozkládá na ploše několika
hektarů z podstatné části zalesněného území s možností individuálně pořádaných aktivit ve volné
přírodě – orientační závod, poznávání rostlin, stromů či pozorování drobných živočichů.
Přímo před hotelem je 2,5 km dlouhá asfaltová komunikace využívaná po celou letní sezónu jako
známá trať pro in line bruslaře. Před hotelem začíná řada turistických tras různé délky a náročnosti, z
nichž nejoblíbenější je okruh na Jizerskou louku s návštěvou tamního muzea, rašelinišť a řady míst s
kouzelnými výhledy na horskou krajinu.
Ubytování: Obnovený eko/sport hotel montanie (původně Darré), má zcela renovované pokoje ve
třech oddělených objektech. Každý pokoj má svou zcela zrenovovanou koupelnu a WC. Od našich
ubytovacích kapacit můžete očekávat nenáročné, jednoduché, čisté a s citem pro pořádek udržované
pokoje od dvoulůžkových pokojů s vlastním příslušenstvím do čtyřlůžkových apartmánů (dva
dvoulůžkové pokoje) s vlastním příslušenstvím. Ubytování je ve třech budovách. Z toho budova A je
hlavní, kde v přízemí je restaurace s barem a recepce. Budovy C a D jsou od hlavní budovy vzdáleny
cca 100 metrů.
Stravování: Plná penze: snídaně, teplý oběd, teplá večeře a dvě studené svačiny, nápojový servis v
rozsahu minerální vody perlivé a neperlivé a čaje budou po dobu 24 hodin volně přístupné na každém
patře hotelu. Po domluvě a dle počasí se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům, např. přípravou
svačinových balíčků. Dle domluvy je možné zajistit také polopenzi.V prostorách recepce je zajištěn
prodej občerstvení.
Fotogalerie: www.montanie.cz
Hotelové služby Montanie: půjčovna horkých kol, půjčovna běžek,beach volejbalové hřiště,finská
saunu, karambol či stolní tenis, dětské a společenské hry, dětské hřiště. Restaurace je součástí
komplexu Montanie eko/sport hotel ve výšce 777mnm, pár metrů nad hladinou vodní nádrže Souš,
na kterou je výhled ze všech oken. Vsázíme na vynikající kuchyni hotelové restaurace Montanie 777,
která je otevřena jak hotelovým hostům tak denním návštěvníkům od snídaně až po večeři. Již při
první návštěvě si vás prostředí moderně zařízeného interiéru restaurace získá svou přívětivou tváří,
nekuřáckým prostředím, pozorným personálem. A vždy se budete chtít vracet z krásných cest po

Jizerských horách k plápolajícímu krbu, u kterého vám nabídneme některou z našich nápojových
specialit, před tím než zasednete k dobrému obědu či večeři. Náš jídelníček je sestavený šéfkuchařem
s mnohaletou praxí v zahraničí tak, aby vyšel vstříc každé chuti a energetickým potřebám a při tom
zůstal věrný našemu krédu : eko/sport.
Sport: Jizerské hory jsou již vyhlášeným rájem pro pěší turistiku, jízdní kola, běžky (přímo před
hotelem jedno z nástupišť na Jizerskou magistrálu, fotografování přírody, ale i pozorování zvěře
včetně jelenů. I sjezdovému lyžování se můžete věnovat přímo v Desné, či nedalekém Harrachově.
Přímo před hotelem je kvalitní v délce více než dvou km zcela hladká a Soušskou vodní nádrž
obkreslující asfaltová komunikace využívaná in line bruslaři.
Příjezd:
Z Prahy pojedete na Mladou Boleslav, Jablonec/Nisou, Tanvald, Desnou a odbočíte podle ukazatelů
na Souš, za přehradní hrází lesem oddělený areál hotelu Montanie nemůžete minout… a budete u
nás za podmínky zcela předpisové jízdy za hodinu a půl.
Z frýdlantského výběžku – Frýdlantu pojedete na Raspenavu, Hejnice, Bílý potok a pak horskými
serpentinami přes Smědavu jediným možným směrem až k nám. (Cesta z frýdlantského výběžku je
otevřena od 1.5 do 31.10 rsp do prvního sněhu…mimo toto období pojedete z frýdlantského výběžku
na Liberec, Jablonec/Nisou a pak stejně jako z Prahy).
Adresa : MONTANIE Sport hotel, Soušská 791
Nejbližší železniční zastávka je Dolní Polubný nebo Kořenov. Nejbližší autobusová zastávka je Horní
Polubný. Na základě požadavku Vám ARCUS – ONKO CENTRUM zajistí dopravu z těchto míst do
hotelu a pak při odjezdu zpět na domluvené spoje.
Odborný program: ARCUS – ONKO CENTRUM zajišťuje odborný program za účasti zdravotního
doprovodu po celou dobu pobytu. Přihlášky zasílejte na e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz .

