Doprava
Do hotelu si hosté zajišťují dopravu individuálně. Jelikož se nacházíme v samotné CHKO Jeseníky
doprava zde je vedena kyvadlově, nahoru pouští v každou celou hodinu a dolů vždy o půl. V den
vašeho příjezdu hlásíme dole na bráně (Hvězda) Vaše jméno a na základě toho Vás pak bezplatně
pustí k našemu hotelu. Výjezd je jinak hrazen. Parkovat můžete přímo u našeho hotelu za poplatek
50 Kč/den (pouze v letní sezoně). V zimě není možno parkovat u našeho hotelu. Auto můžete
ponechat na parkovišti Hvězda za poplatek 70 Kč/den nebo parkovišti točna Ovčárna za poplatek
350 Kč/den.
Adresa, kterou máme na našich internetových stránkách, nám byla přidělena úřady, není však
přesná. Použijte prosím raději souřadnice GPS nebo níže uvedený odkaz na mapu.
GPS: 50°4'33.31"N,17°13'30.2"E

Z Jeseníku (Polska…)
 po silnici I/44 do Bělé pod Pradědem, na křižovatce doleva na silnici II/450
(směr Bruntál-Ostrava), v osadě Vidly doprava na Karlovu Studánku.
Pokračujte rovně po II/445 (směr Malá Morávka) na sedlo Hvězda.
V zimě se úsek silnice Vidly-Karlova Studánka neudržuje, proto doporučujeme
v této osadě odbočit na křižovatce vlevo na silnici II/451 (směr Vrbno pod
Pradědem), na začátku Vrbna odbočit doprava na silnici II/445 a pokračovat
do Karlovy Studánky. Projeďte celou obci, na konci odbočte doleva a
pokračujte asi 400m na sedlo Hvězda.
Od Hvězdy pak přes závoru pokračovat vzhůru, míjíte VZ Ovčárnu a pojedete
stále nahoru, první odbočka vlevo je náš hotel.

Ze Šumperka (Východ Čech, Vysočiny…)
 po silnici I/II směr Rýmařov, do města Rýmařov neodbočovat, pokračovat
dál směr Bruntál a na křižovatce před obcí Malá Štíhle odbočit vlevo a
pokračovat po silnici II/452 Přes Malou Morávku na sedlo Hvězda.
Od Hvězdy pak přes závoru pokračovat vzhůru, míjíte VZ Ovčárnu a pojedete
stále nahoru, první odbočka vlevo je náš hotel.

Z Bruntálu (Olomouce, Brna, Ostravy…)
 po silnici II/452 směr Vrbno pod Pradědem a Jeseník, v obci Staré Město
odbočit na silnici II/450, v obci Rudná pod Pradědem doleva směr Malá
Morávka, na křižovatce v Malé Morávce doprava směr Karlova Studánka po
silnici II/445.
Od Hvězdy pak přes závoru pokračovat vzhůru, míjíte VZ Ovčárnu a pojedete
stále nahoru, první odbočka vlevo je náš hotel.

Autobusové spojení
Karlova Studánka - Hvězda, odtud kyvadlovou dopravou na parkoviště pod Ovčárnou. Od Ovčárny
je to pak k našemu hotelu 15 min. chůzí směrem na Praděd, první odbočka vlevo.

Vlakové spojení
Železniční stanice Bruntál, Jeseník nebo Vrbno pod Pradědem, dále autobusem do Karlovy
Studánky na rozcestí Hvězda, odtud kyvadlovou dopravou na parkoviště pod Ovčárnou. Od
Ovčárny je to pak k našemu hotelu 15 min. chůzí směrem na Praděd, první odbočka vlevo.
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