
REKREAČNÍ CHATA – PÁLAVA 
 

Chata se nachází uprostřed chráněné krajinné oblasti Pálava na okraji Mušovských jezer 
kde se vlévají řeky Dyje, Jihlava, Svratka. V těsné blízkosti se rozprostírá Lednicko-
Valtický areál s městem Mikulov. Samotná chata je ve vinařské uličce, kde se také tento 
lahodný mok dá zakoupit. Po pěti minutách chůze od chaty se dostaneme do kempu 
Merkur. Tento kemp nabízí veškeré možnosti zábavy včetně sportovního vyžití. Je zde 
kvalitní p řírodní koupaliště s velkým tobogánem, minigolf, tenisové kurty, škola pro 
surfování, hřiště pro vodní kopanou, půjčovna kol, skákací hrad, nově otevřený areál 
s bowlingem a termálním bazénem, kulečníková herna, letní kino, projížďky parníkem po 
jezeře, kolotoče, velká nabídka diskoték. Nedílnou součástí kempu je nepřeberné množství 
restaurací a jiných druhů občerstvení. Samostatnou kapitolou pro využití volného času je 
zde rybaření. Chytat můžou i nečlenové rybářského svazu po zakoupení povolenky. 
Rovinatý reliéf krajiny je velmi vhodný pro rekreační cykloturistiku s možností zapůjčení 
kol. Většina cyklotras vede malebným prostředím vinných sklípků s možností ochutnávky 
vína. 

          Tipy na další výlety: Lednice, Valtice, Břeclav, Mikulov, Dolní Věstonice –       
muzeum, Pavlov, Sirotčí hrádek, Kozí hrádek…….. 

         Popis chaty: Jedná se o třípodlažní objekt. V přízemí je společenská místnost 
s krbem a plně vybavenou kuchyní. Dále je zde koupelna s vanou a WC. Z přízemí vedou 
schody do sklepa kde je možnost posezení. V prvním patře jsou dva pokoje po třech 
postelích. Dále je zde koupelna se sprchovým koutem a WC. Z tohoto patra je vstup na 
zastřešenou venkovní terasu s krbem a velkým posezením pro dlouhé a bujaré letní večery. 
Ve druhém patře jsou opět dva pokoje po třech postelích. Tyto pokoje mají vstup na 
balkon s výhledem na jezera a  vápencové vrchy Pálavy. V tomto patře je opět 
koupelna s WC. Z tohoto patra je možný ještě vstup do podkroví. Tento prostor si oblíbily 
děti na spaní a různé hry. Celková kapacita chaty je 12 osob + podkroví. 

         Fotodokumentace na:  www.levne-ubytovani-palava.cz 
Termíny pobytu: Pobyt začíná vždy v sobotu ve 12:00 a končí další sobotu  

v 10:00. 

           Cena: Pronajímá se celá chata a cena za týden je 15 000 Kč. 
 
                                  

 Těšíme se na vaši návštěvu a věříme že budete odjíždět spokojeni!      
 
                                                                   S pozdravem: Ing. J. Hrkalík 
                                                                                                                  Helštýn 99 
                                                                                                                  687 08 Buchlovice 
                                                                                                                  tel. 608 100 474    
                                                                                                     Email: jhrkalik@centrum.cz 


