
NABÍDKA REKREACE rekreační chata 
ČMOSA v Řevnicích u Prahy 

Rekreační chata se nachází na území města Řevnice, na 
uměle vytvořeném ostrově mezi vlastním tokem řeky 
Berounky a Mlýnským náhonem nad jezem ve velmi 
klidné lokalitě, která je ideální pro rodinnou rekreaci. 
Město Řevnice leží na toku řeky Berounky při severních 
svazích Brdských lesů, 9 km jihozápadně od Prahy.  

Vybavenost chaty. Obývací pokoj s televizí, rádiem, 3 
ložnice, jídelna, 
kuchyň, sociální zařízení, velká 
zastřešená terasa s výhledem na 

řeku. Kuchyně je plně vybavena (nádobí, varná konvice, elektrický vařič, 
mikrovlnná trouba, lednice). K dispozici jsou lůžkoviny pro 6 osob (polštáře, 
přikrývky). Nechybí ani ohniště pro táborák. 
K pobytu je nutné vzít s sebou vlastní povlečení, ručníky, utěrky a toaletní papír. 

Dopravní dostupnost. 
Vlakem z Prahy – trať Praha – Beroun (každých 30 min.) a autobusovou 
příměstskou dopravou Praha – Řevnice linka 311 (viz. orientační plánek).  

Parkování aut je možné cca 200 m od chaty. Přístup k chatě je pěšky přes 
uzamykatelnou lávku.  

Nádraží je od rekreační chaty vzdáleno cca 500 m, centrum 
města je cca 700 m, kde je možnost nákupů, včetně restaurací, 
cukrárny a potravin apod.   

Výlety do blízkého okolí. 
V okolí chaty je krásná příroda s možností turistických výletů a 
cyklostezek. Doporučujeme navštívit turistické cíle jako hrad 
Karlštejn, hrad Karlík, hrad Křivoklát, Koněpruské jeskyně, Sv. 
Jan pod Skalou aj. Je to i ideální místo k rybaření. 

Přidělování poukazů. 
Poukaz na rekreaci bude vystaven na základě písemné žádosti zaslané 
Kanceláři ČMOSA. Zaplacení pobytu je nutné provést nejpozději 15 dnů 
před nástupem pobytu.  

Informace k převzetí a přístupu do chaty obdrží rekreant (člen ČMOSA) 
po zaplacení v zaslaném poukaze. 

Budou upřednostňovány týdenní pobyty před víkendovými. 

Veškeré informace k rekreaci v chatě ČMOSA v Řevnicích podá Kancelář odborového svazu, kontaktní 
osoba Nicole Truhlářová, tel. 222 713 722, 973 210 981, e-mail: truhlarova.nicole@cmkos.cz 
 

Pobyt s pejsky a jinými domácími mazlíčky není povolen. 

V chatě dodržujte zákaz kouření!!!!! 


