
Ceník turistické ubytovny FRAM ve Filipově Huti 
 

Ceník pro členy LLM a ATOM 

Letní a zimní sezona: 150,- Kč za osobu/noc, děti a mládež od 3 do 26 let: 120 Kč    

Mimo sezonu: 130,- Kč za osobu/noc, mladí od 3 do 26 let: 100 Kč    

Pronájem celé chaty 3000 Kč/noc v sezoně; 2500,- Kč/noc mimo sezonu. 

 

Ceník pro ostatní dětské organizace 

Letní a zimní sezona: 180,- Kč za osobu/noc, děti a mládež od 3 do 26 let: 150 Kč    

Mimo sezonu: 150,- Kč za osobu/noc, mladí od 3 do 26 let: 120 Kč    

Pronájem celé chaty 3600 Kč/noc v sezoně; 3000,- Kč/noc mimo sezonu. 

 

Ceník pro veřejnost 

Letní a zimní sezona: 240,- Kč za osobu/noc, děti a mládež od 3 do 26 let: 180 Kč    

Mimo sezonu: 200,- Kč za osobu/noc, mladí od 3 do 26 let: 150 Kč    

Pronájem celé chaty 4800 Kč/noc v sezoně; 4000,- Kč/noc mimo sezonu. 

 

 

Doplňující informace: 
 Letní sezona: 1.7.-31.8.; zimní sezona 15.12.-31.3.;  

 Děti do nedovršených 3 let zdarma 
 Cena pro mládež od 3 do nedovršených 26 let 
 Poplatek za psa je 50 Kč za noc (nocleh asistenčních a vodících psů zdarma) 
 Cena energie a vody je již zahrnuta v ceně za nocleh 

 
Systém rezervací pro letní a zimní sezónu: 

 Rezervace více než 10 měsíců před pobytem: pouze kolektivy LLM, celá chata, min. 5 

nocí 
 Rezervace 6 až 10 měsíců před pobytem: pouze kolektivy LLM a jiných dětských a 

mládežnických organizací/školní kolektivy, celá chata, minimálně 5 nocí 
 Rezervace 3 až 6 měsíců před termínem pobytu: veřejnost, celá chata, minimálně 5 

nocí 
 Rezervace méně než 3 měsíce před pobytem: libovolný zájemce, libovolně dlouhá doba 

 

Mimo letní a zimní sezónu lze chatu rezervovat volně. V případě zcela prázdné chaty může 
správce z provozních důvodů trvat na objednání minimálně 8 osobo-nocí (záleží na konkrétní 
situaci a dohodě se správcem). 
 
Chata Fram je určena zejména pro pobyty dětských a mládežnických kolektivů, proto tyto 
skupiny mají v době prázdnin přednost při rezervaci chaty. Zájemci z řad veřejnosti mohou 
využít volnou kapacitu v případě nevytíženosti chaty. 
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