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VARIANTA I.
Pokud je počet osob uveden jako 6+2, znamená to, že k dispozici 
je 6 řádných lůžek + 2 přistýlky nebo dětská lůžka navíc (viz. text 
u objektu). V tomto případě jsou ale vždy zdarma, bez doplatku.

VARIANTA II.
Pokud je počet osob uveden jako 6-8 znamená to, že k dispozici 
je 6 řádných lůžek a 2 přistýlky (viz. text u objektu). Cena v ta-
bulce je uvedena pro obsazení max. 6 os. Při obsazení větším 
počtem osob platí ceny v poznámce pod tabulkou (za přistýlky 
se doplácí).

VARIANTA III.
Pokud je počet osob uveden jako 6/8, jsou stanoveny 2 ceny, jed-
na za max. počet 6 osob a druhá při obsazení 7 a více osobami.

lokalita

DUBOVICE: počet osob č. 3718

kód objektu
1)  ................................  * možnost koupání
2)  .................................  * nejbližší obchod
3)  ............................  * nejbližší restaurace
4)  ..................  v objektu k dispozici bazén
5)  .........................  domácí zvíře povoleno
6)  .....................................  k dispozici WiFi
7)  .............................  možnost klimatizace
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NÁŠ DOJEM

- nižší standard

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

10 % 
SLEVA

CENA ZAHRNUJE: Pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
u objektu uvedeno jinak). * Ložní prádlo (pokud není v textu u objektu uvedeno jinak).

CENA NEZAHRNUJE: Místní poplatek obecnímu úřadu (platí se na místě pronajímateli, jeho výši určuje konkrétní 
obecní úřad). * Závěrečný úklid (hosté musí provést sami).

UPOZORNĚNÍ: Hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn 
pobyt stornovat nebo požadovat doplatek na místě). Do kapacity objektu se počítají všichni účastníci (i děti do 2 let). 
* Pobyty se prodávají vždy v týdenních cyklech, minimální doba pobytu je jeden týden. * Nástupní dny jsou vždy v so-
botu mezi 14-16 hod. (pokud není na voucheru uvedeno jinak). V den odjezdu pak musíte objekt opustit do 10 hod. * 
Při příjezdu je nutné složit u pronajímatele kauci 2 000 Kč - 10 000 Kč (výši kauce k Vámi vybranému objektu naleznete 
na www.bktour.cz nebo Vám ji na požádání sdělíme). Výše kauce bude součástí nájezdových pokynů. Kauce slouží jako 
záloha na úhradu případných škod způsobených klienty během pobytu. Pokud bude objekt předán v pořádku, bude kau-
ce při odjezdu vrácena. * Domácí zvíře je dovoleno za příplatek 300 Kč/1 týden (pokud není v textu u objektu uvedeno 
jinak) pouze u objektů, kde je to výslovně uvedeno a pouze jedno domácí zvíře. Další na vyžádání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, můžeme se tedy zaručit za korektnost popisů 
jednotlivých objektů. Pro Vaši maximální orientaci při výběru vhodného objektu právě pro „Vaši dovolenou“ jsme doplni-
li popisy jednotlivých objektů o konkrétní a přesné rozlohy všech místností a pozemku, který máte k dispozici. * Všechny 
námi nabízené chaty a chalupy jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem na rekreační účel objektu. * 
Pokud je uvedeno, že se jedná o ubytování v apartmánu, studiu či části domu, tak to znamená, že v objektu bydlí ještě 
majitel či další hosté (tzn. klienti mají k dispozici část objektu a společné venkovní prostory). * Pokud je uvedeno, že se 
jedná o ubytování ve studiu, tak to znamená, že postele, kuchyňský kout, jídelní kout atd. jsou v jedné místnosti. Pouze 
koupelna a WC jsou oddělené. * Nábytek je zpravidla účelný, ale vždy praktický a vyhovující rekreačním potřebám. Ložni-
ce mohou být menší a lůžka nebo přistýlky mohou být umístěna za sebou. Lůžka mohou být užší, než máte ve „své domá-
cí ložnici“. * Kuchyně a kuchyňské kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře apod. pro max. kapacitu objektu) 
k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde nenaleznete úplně všechno kuchyňské náčiní (např. tlakový hrnec, formu 
na bábovku, steakové nože apod.) a spotřebiče (např. mixér), které máte ve Vaší „domácí kuchyni“. * Objekty s více 
poschodími mohou mít příkré a úzké schody (ve výjimečných případech i bez zábradlí). Pokud je tato informace pro Vás 
důležitá (např. máte malé děti), kontaktujte prosím naši CK a my Vám sdělíme, zda se to týká i Vámi vybraného objektu. * 
Podkrovní místnosti mívají zpravidla zkosené stropy. * V některých objektech je voda pouze užitková a není vhodná k pití 
(v některých případech je vhodná k pití pouze po převaření). Doporučujeme tedy používat vodu balenou. Zda se to týká 
i Vámi vybraného objektu Vám můžeme předem ověřit u majitele objektu. * Objekty se většinou nacházejí v chatových 
osadách, na samotě, v horách atd. a z toho vyplývá, že příjezdová cesta zpravidla bývá přírodního rázu (lesní cesta, polní 
cesta, štěrková cesta atd.). * Informace o vzdálenostech k nejbližší restauraci, obchodu atd. jsou pouze informativní 
a platné v termínu vydání katalogu. Jejich provoz může být v mimosezónních termínech omezen. * Upozorňujeme, že 
většina objektů se nachází v rekreačních zónách, které nemusí mít Váš telefonní operátor plně pokryt, tzn. nemusí být zde 
signál pro Váš mobilní telefon. Je-li to pro Vás (např. ze zdravotních důvodů) důležité, můžeme Vám tuto informaci ověřit 
u majitele objektu. * Bazény jsou k dispozici v termínech od 13.6. do 5.9. 2020. Klienti jsou povinni dodržovat pokyny 
a instrukce týkající se péče o bazén. Upozorňujeme, že v období sucha či na základě vyhlášky příslušné obce nemusí být 
bazény k dispozici. CK Vám v případě stížnosti nemůže poskytnout slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. * Je možné, 
že v blízkosti Vámi vybraného ubytování bude probíhat stavební činnost, oprava silnice atd. CK Vám v případě stížnosti 
nemůže poskytnout slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. O přidělení stavebních a dalších povolení nejsme předem 
informováni a není v našich silách a ani kompetenci nově zahájenou stavební činnost přerušit.

5 % SLEVA*  .................  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 1x za posledních 5 let (2015 - 2019)
5 % SLEVA*  ..................... 14 denní a více týdenní pobyty
5 % SLEVA*  ...................................  pro držitele karet ISIC
5 % SLEVA*  ...............................................  pro členy AŠSK
10 % SLEVA**  .............  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 2x za posledních 5 let (2015 - 2019)

* Výše slevy je omezena max. částkou 400 Kč/1 týden. ** Výše slevy je omezena max. částkou 800 Kč/1 týden. Slevy 
mezi sebou nelze kombinovat. Slevy lze uplatnit na všech prodejních místech. Slevy pro držitele karet ISIC a členy 
AŠSK lze uplatnit pouze přímo v cestovní kanceláři B&K Tour. Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování a nelze je 
uplatnit se zpětnou platností. Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši.
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5 % 
SLEVA

* vzdálenost v kilometrech 
(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)
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Cena zahrnuje: …
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* U objektu č. 3751 platí uvedené ceny pro max. 6 os., každá další os. platí 630 Kč/týden.

odkaz na poznámku 
v cenové tabulce

VARIANTA II.VARIANTA I. VARIANTA III.

poznámka

0,05 3 2,5

1 2 3 4 5 6 7
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Kód 2707 3751* 2382

Počet osob 6+2 6-8 6 8

do 20.6. a od 29.8. 8 190 8 190 8 700 9 190

20.6.-27.6. 10 570 10 570 9 330 9 820

22.8.-29.8. 10 570 10 570 9 330 9 820

27.6.-22.8. 12 810 12 810 11 990 12 990
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VARIANTA I.
Pokud je počet osob uveden jako 6+2, znamená to, že k dispozici 
je 6 řádných lůžek + 2 přistýlky nebo dětská lůžka navíc (viz. text 
u objektu). V tomto případě jsou ale vždy zdarma, bez doplatku.

VARIANTA II.
Pokud je počet osob uveden jako 6-8 znamená to, že k dispozici 
je 6 řádných lůžek a 2 přistýlky (viz. text u objektu). Cena v ta-
bulce je uvedena pro obsazení max. 6 os. Při obsazení větším 
počtem osob platí ceny v poznámce pod tabulkou (za přistýlky 
se doplácí).

VARIANTA III.
Pokud je počet osob uveden jako 6/8, jsou stanoveny 2 ceny, jed-
na za max. počet 6 osob a druhá při obsazení 7 a více osobami.

lokalita

DUBOVICE: počet osob č. 3718

kód objektu
1)  ................................  * možnost koupání
2)  .................................  * nejbližší obchod
3)  ............................  * nejbližší restaurace
4)  ..................  v objektu k dispozici bazén
5)  .........................  domácí zvíře povoleno
6)  .....................................  k dispozici WiFi
7)  .............................  možnost klimatizace
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NÁŠ DOJEM

- nižší standard

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

10 % 
SLEVA

CENA ZAHRNUJE: Pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
u objektu uvedeno jinak). * Ložní prádlo (pokud není v textu u objektu uvedeno jinak).

CENA NEZAHRNUJE: Místní poplatek obecnímu úřadu (platí se na místě pronajímateli, jeho výši určuje konkrétní 
obecní úřad). * Závěrečný úklid (hosté musí provést sami).

UPOZORNĚNÍ: Hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn 
pobyt stornovat nebo požadovat doplatek na místě). Do kapacity objektu se počítají všichni účastníci (i děti do 2 let). 
* Pobyty se prodávají vždy v týdenních cyklech, minimální doba pobytu je jeden týden. * Nástupní dny jsou vždy v so-
botu mezi 14-16 hod. (pokud není na voucheru uvedeno jinak). V den odjezdu pak musíte objekt opustit do 10 hod. * 
Při příjezdu je nutné složit u pronajímatele kauci 2 000 Kč - 10 000 Kč (výši kauce k Vámi vybranému objektu naleznete 
na www.bktour.cz nebo Vám ji na požádání sdělíme). Výše kauce bude součástí nájezdových pokynů. Kauce slouží jako 
záloha na úhradu případných škod způsobených klienty během pobytu. Pokud bude objekt předán v pořádku, bude kau-
ce při odjezdu vrácena. * Domácí zvíře je dovoleno za příplatek 300 Kč/1 týden (pokud není v textu u objektu uvedeno 
jinak) pouze u objektů, kde je to výslovně uvedeno a pouze jedno domácí zvíře. Další na vyžádání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, můžeme se tedy zaručit za korektnost popisů 
jednotlivých objektů. Pro Vaši maximální orientaci při výběru vhodného objektu právě pro „Vaši dovolenou“ jsme doplni-
li popisy jednotlivých objektů o konkrétní a přesné rozlohy všech místností a pozemku, který máte k dispozici. * Všechny 
námi nabízené chaty a chalupy jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem na rekreační účel objektu. * 
Pokud je uvedeno, že se jedná o ubytování v apartmánu, studiu či části domu, tak to znamená, že v objektu bydlí ještě 
majitel či další hosté (tzn. klienti mají k dispozici část objektu a společné venkovní prostory). * Pokud je uvedeno, že se 
jedná o ubytování ve studiu, tak to znamená, že postele, kuchyňský kout, jídelní kout atd. jsou v jedné místnosti. Pouze 
koupelna a WC jsou oddělené. * Nábytek je zpravidla účelný, ale vždy praktický a vyhovující rekreačním potřebám. Ložni-
ce mohou být menší a lůžka nebo přistýlky mohou být umístěna za sebou. Lůžka mohou být užší, než máte ve „své domá-
cí ložnici“. * Kuchyně a kuchyňské kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře apod. pro max. kapacitu objektu) 
k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde nenaleznete úplně všechno kuchyňské náčiní (např. tlakový hrnec, formu 
na bábovku, steakové nože apod.) a spotřebiče (např. mixér), které máte ve Vaší „domácí kuchyni“. * Objekty s více 
poschodími mohou mít příkré a úzké schody (ve výjimečných případech i bez zábradlí). Pokud je tato informace pro Vás 
důležitá (např. máte malé děti), kontaktujte prosím naši CK a my Vám sdělíme, zda se to týká i Vámi vybraného objektu. * 
Podkrovní místnosti mívají zpravidla zkosené stropy. * V některých objektech je voda pouze užitková a není vhodná k pití 
(v některých případech je vhodná k pití pouze po převaření). Doporučujeme tedy používat vodu balenou. Zda se to týká 
i Vámi vybraného objektu Vám můžeme předem ověřit u majitele objektu. * Objekty se většinou nacházejí v chatových 
osadách, na samotě, v horách atd. a z toho vyplývá, že příjezdová cesta zpravidla bývá přírodního rázu (lesní cesta, polní 
cesta, štěrková cesta atd.). * Informace o vzdálenostech k nejbližší restauraci, obchodu atd. jsou pouze informativní 
a platné v termínu vydání katalogu. Jejich provoz může být v mimosezónních termínech omezen. * Upozorňujeme, že 
většina objektů se nachází v rekreačních zónách, které nemusí mít Váš telefonní operátor plně pokryt, tzn. nemusí být zde 
signál pro Váš mobilní telefon. Je-li to pro Vás (např. ze zdravotních důvodů) důležité, můžeme Vám tuto informaci ověřit 
u majitele objektu. * Bazény jsou k dispozici v termínech od 13.6. do 5.9. 2020. Klienti jsou povinni dodržovat pokyny 
a instrukce týkající se péče o bazén. Upozorňujeme, že v období sucha či na základě vyhlášky příslušné obce nemusí být 
bazény k dispozici. CK Vám v případě stížnosti nemůže poskytnout slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. * Je možné, 
že v blízkosti Vámi vybraného ubytování bude probíhat stavební činnost, oprava silnice atd. CK Vám v případě stížnosti 
nemůže poskytnout slevu ani žádné jiné fi nanční zvýhodnění. O přidělení stavebních a dalších povolení nejsme předem 
informováni a není v našich silách a ani kompetenci nově zahájenou stavební činnost přerušit.

5 % SLEVA*  .................  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 1x za posledních 5 let (2015 - 2019)
5 % SLEVA*  ..................... 14 denní a více týdenní pobyty
5 % SLEVA*  ...................................  pro držitele karet ISIC
5 % SLEVA*  ...............................................  pro členy AŠSK
10 % SLEVA**  .............  pro věrné zákazníky, kteří využili 
našich služeb alespoň 2x za posledních 5 let (2015 - 2019)

* Výše slevy je omezena max. částkou 400 Kč/1 týden. ** Výše slevy je omezena max. částkou 800 Kč/1 týden. Slevy 
mezi sebou nelze kombinovat. Slevy lze uplatnit na všech prodejních místech. Slevy pro držitele karet ISIC a členy 
AŠSK lze uplatnit pouze přímo v cestovní kanceláři B&K Tour. Slevy se poskytují pouze z ceny za ubytování a nelze je 
uplatnit se zpětnou platností. Podmínkou uplatnění slevy je okamžité složení zálohy v předepsané výši.
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* vzdálenost v kilometrech 
(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)
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Cena zahrnuje: …
Cena nezahrnuje: …
Upozornění: …
* U objektu č. 3751 platí uvedené ceny pro max. 6 os., každá další os. platí 630 Kč/týden.

odkaz na poznámku 
v cenové tabulce

VARIANTA II.VARIANTA I. VARIANTA III.

poznámka

0,05 3 2,5

1 2 3 4 5 6 7

12

Kód 2707 3751* 2382

Počet osob 6+2 6-8 6 8

do 20.6. a od 29.8. 8 190 8 190 8 700 9 190

20.6.-27.6. 10 570 10 570 9 330 9 820

22.8.-29.8. 10 570 10 570 9 330 9 820

27.6.-22.8. 12 810 12 810 11 990 12 990

DOUBÍ: 5 os.  č. 1313 
Velice pěkná a dobře vybavená chata s vnitřním krbem 
situovaná na břehu řeky Lužnice v nádherné a pečlivě 
udržované zahradě s houpačkou a zahradním nábytkem. 
Přízemí: ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko, obytná 
místnost 24 m2 1x manželské lůžko (počet křesel: 2), kou-
pelna 5 m2 (WC, sprchový kout), veranda 14 m2. El sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(150 l), mrazicí box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
satelit, rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Otevřený poze-
mek (příroda) 1100 m2, parkoviště na pozemku otevře-
né (počet míst: 3). Terasa 28 m2, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, 
zahradní houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 2,5 km, vlak 1 km. Voda v objektu je užitková.
Tipy pro volný čas: přehrada 35 km (Orlík), přírodní 
koupaliště 3 km, řeka 50 m (Lužnice)-  možnost rybolo-
vu. Les 50 m, muzeum 14 km (Tábor), přírodní zvláštnost 
10 km (Chýnov), vyhlídka 14 km (Tábor), zámek 13 km 
(Červená Lhota).

0,05 3 2,5

TŘEŠŤ: 6 os.  č. 3099
Dobře zařízená chata s prostornou obývací místností 
situovaná na uzavřeném pozemku s pěkným venkovním 
posezením. 
Přízemí: ložnice 13 m2 1x manžel. lůžko, WC. 1. patro: 
obytná místnost 44 m2 (kuchyňský kout, jídelní kout), kou-
pelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
42 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko. Plyn. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička 
(120 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 1088 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 3). Terasa 18 m2, zahradní sprcha, krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), gril přenosný, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník. Autobus 
1 km (Třešť), vlak 1 km (Třešť).  Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě. V objektu je pouze užitková voda.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km (Třešť), 
rybník 13 km (Řásná). Hrad 5 km (Roštejn), les 2 km, tu-
ristické stezky 100 m, zámek 13 km (Telč).

1 1 1
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TŘEBOŇ: 2 os./3 os.  č. 3841
Velmi pěkné ubytování na klidném místě u lesa, 400 m od lázeňského komplexu Aurora. Třeboň, se svými památka-
mi, lázněmi a okolím je oblíbeným místem nejen cykloturistů. 
3. patro: obytná místnost 27 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka (kuchyňský kout, jídelní kout, balkón 4 m2, koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, LCD TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (80 l). Parkoviště na ulici 
vyhrazené (počet míst: 1). Klimatizace v ceně, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus a vlak 1,5 km.
Tipy pro volný čas: aquapark 500 m (pláž rybníka Svět), krytý bazén 500 m (lázeňský dům), přírodní koupaliště 
3 km (Ostende). Zámek 1,5 km (Třeboň), 40 km (Hluboká n. V.), 50 km (Červená Lhota), 30 km (Jindřichův Hradec).

0,5 0,5 0,5

NOVINKA

CHLUM U TŘEBONĚ: 8-12 os.  č. 3709 
Účelně zařízená chalupa v klidné části obce vhodná pro 
pobyt početnější rodiny.  Chlum u Třeboně s rybníkem 
Hejtman s pěkným koupalištěm (300 m od objektu) je 
ideální lokalitou pro letní dovolenou. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko 1x patrové lůžko (počet křesel: 1), ložnice 
19 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (po-
čet pohovek: 1), ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko (počet křesel: 1), kuchyň 15 m2 (jí-
delní kout), 2x WC, hala 24 m2, 2x koupelna (sprchový 
kout, umyvadlo). El. trouba, sklokeramická varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí 
box (20 l), varná konvice. LCD TV, satelit, DVD přehrá-
vač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (180 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště u objektu uza-
vřené (počet míst: 3). Terasa 25 m2, gril přenosný, po-
sezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, zahradní 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
stolní tenis. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
300 m, vlak 5 km (Majdaléna). Platba spotřeby el. ener-
gie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Jindřichův Hra-
dec), plavecký bazén 18 km (Třeboň), přírodní koupali-
ště 300 m (rybník Hejtman). Hrad 25 km (Nové Hrady), 
muzeum 40 km (České Budějovice), zámek 18 km (Tře-
boň), zámek 25 km (Jindřichův Hradec).

0,3 0,1 0,15

ROUDNÁ: 4 os.  č. 2722
Dobře zařízená chata s pěkným travnatým pozemkem, 
zahradním krbem a houpačkou situovaná na klidném 
místě 500 m od řeky Lužnice (možnost rybaření). Ubyto-
vání vhodné především pro milovníky výletů za poznáním 
(Jindřichův Hradec, Hluboká nad Vltavou). 
Přízemí: obytná kuchyň 37 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). Podkroví: ložnice 12 m2 (průchozí) 1x man-
želské lůžko, ložnice 6 m2 2x samostatné lůžko. El sporák 
s el. troubou (4 plot.), chladnička (120 l), varná konvice. 
TV, rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el bojler (80 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 6 m2, krb zahrad-
ní, gril přenosný, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, zahradní houpačka. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malá plemena. Autobus a vlak 1 km (Roud-
ná). Ložnice jsou oddělené pouze závěsem.
Tipy pro volný čas: rybník 15 km (Jordán), řeka 500 m, 
les 300 m, přírodní zvláštnost 18 km (Chýnovské jeskyně), 
zámek 12 km (Červená Lhota), 30 km (Jindřichův Hradec), 
30 km (Hluboká nad Vltavou).

0,5 0,5 0,1

ROUDNÁ: 4 os.  č. 2356
Velmi dobře zařízená chata situovaná v obci nedaleko 
řeky Lužnice. Doporučujeme udělat si výlet do Chýnov-
ských jeskyní (2 km) či do města Tábor (15 km). 
Přízemí: 2x ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 24 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyň-
ský kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umy-
vadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), chladnička (125 l), 
překapávač, varná konvice. TV, satelit, radiomagnetofon. 
Ohřev vody: el bojler (50 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
360 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). 
Terasa 6 m2, krbová kamna (obývací pokoj), gril přenos-
ný, plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malá plemena. Autobus a vlak 1 km. Jedna 
z ložnic je přístupná pouze z venku.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Roudná), 
rybník 15 km (Tábor). Hrad 34 km (Kámen), les 300 m, mu-
zeum 15 km (Tábor), přírodní zvláštnost 2 km (Chýnovské 
jeskyně), vyhlídka 4 km (Soběslav).

2 0,7 1

HORNÍ LHOTA: 6 os.  č. 3211
Velice útulná chalupa s dřevem obloženým podkrovím 
láká k příjemnému odpočinku. Upravená oplocená 
zahrada s altánkem a krbem se nachází 50 m od řeky 
Nežárky, kde můžete relaxovat při rybaření a pozorovat 
černého čápa. V okolní jedinečné památky: jediný zá-
mek na vodě v Evropě, Červená Lhota, historický betlém 
v Jindřichově Hradci. Nezapomenutelný je také výlet 
úzkokolejkou parní lokomotivou z Jindřichova Hradce 
do Nové Bystřice. 
Přízemí: obytná místnost 32 m2 (počet křesel: 2, po-
čet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
26 m2 2x samostatné lůžko (počet křesel: 2), ložnice 
30 m2 4x samostatné lůžko. Elektrická trouba, elektrický 
sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), 
mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, tousto-
vač, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 18 m2, ven-
kovní bazén (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), krb zahradní, gril 
zahradní, udírna, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km, vlak 6 km (Jindřichův 
Hradec). Platba spotřeby elektrické energie nad 50 kWh 
na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 6 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 15 km (Ratmírovský), řeka 100 m (Nežárka). Les 
500 m, muzeum 6 km (Jindřichův Hradec), zámek 23 km 
(Třeboň),25 km (Červená Lhota), 6 km (Jindřichův Hradec).

0,1 2 0,1

NEZAMYSLICE: 8 os.  č. 2845
Stylově zařízená chalupa s bazénem a s posezením pod 
pergolou situovaná v klidné části obce v pěkné krajině 
15 km od města Sušice. Milovníkům aktivně strávené do-
volené jsou v okolí k dispozici turistické trasy a cyklotrasy, 
milovníkům poznávání pak hrad Rábí či muzeum v Sušici.
Přízemí: ložnice 10 m2 (průchozí) 1x manž. lůžko, ložnice 
18 m2 2x samost. lůžko, ložnice 24 m2 4x samost. lůžko, 
obytná místnost 24 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (počet 
křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 16 m2, WC, koupel-
na (sprchový kout), veranda 4 m2. El vařič, plyn. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (180 l), 
překapávač, varná konvice. TV, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, WiFi za poplatek 100 Kč/týden, platba na místě. 
Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
500 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), 
garáž na pozemku (počet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem 
(2,8 x 5,8 m, hl. 1,2 m), ohniště s grilem, posezení pod pergo-
lou, dřevěný zahr. nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 10 m (Nezamyslice), vlak 6 km (Žichovice). 
Tipy pro volný čas:  přehrada 5 km (Mačice), přírodní 
koupaliště 150 m (Nezamyslice), rybník 1 km (Nezamysli-
ce). Hrad 6 km (Rábí), les 150 m, turistické stezky 10 m.

0,15 0,02 0,03

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

SPOLÍ  
Ubytování v jednom z 5 moderně zařízených apartmá-
nů ve zrekonstruované části statku. Na společné kryté 
terase je možnost posezení a grilování, odtud je rovněž 
možno pozorovat zvířata a práci na dvoře farmy. Vzhle-
dem k lokalitě - CHKO Třeboňsko, oblíbené především 
cykloturisty, je objekt vhodný pro všechny, kteří chtějí 
poznávat tuto krásnou část jižních Čech. 
4 os.  č. 3710_1
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko 1x patrové 
lůžko, kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. LCD 
TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
4+2 os.  č. 3710_2 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko 1x patrové 
lůžko, obytná místnost 28 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), varná kon-
vice. LCD TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
5 os.  č. 3710_3
Podkroví: ložnice 9 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 9 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 12 m2 
(jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (20 l), varná konvice. LCD TV, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
3+2 os.  č. 3710_4 
Podkroví: ložnice 10 m2 1x samost. lůžko 1x manželské 
lůžko, obytná místnost 15 m2 (průchozí) 1x přistýlka - roz-
kládací gauč, kuchyň 7 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), varná kon-
vice. LCD TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
5 os.  č. 3710_5 
Podkroví: ložnice 11 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 12 m2 
(jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (20 l), varná konvice. LCD TV, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (100 l). Oplocený pozemek (dvůr) 
200 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 5). 
Terasa 30 m2, gril přenosný, posezení, dřevěný a plasto-
vý zahradní nábytek. Autobus 300 m (Spolí), vlak 7 km 
(Třeboň). Vchod do domu a venkovní prostory vč. bazénu 
jsou společné pro všechny apartmány dohromady. Dům 
je oddělen plotem od hospodářského dvora statku.
Tipy pro volný čas: aquapark 7 km (Třeboň), přírodní 
koupaliště 300 m (Spolský rybník), rybník 7 km (Svět), 12 km 
(Rožmberk). Zámek 7 km (Třeboň), 35 km (Červená Lhota).

0,3 0,3 0,3

UBYTOVÁNÍ
NA STATKU

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených 
na místě (místní poplatek, el. energie) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet 
osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3211 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 
11 060 Kč. U objektu č. 3709 platí uvedené ceny pro max. 8 os., každá další os. platí 1 330 Kč/týden v termínech do 20.6. a od 29.8., 1 470 Kč/týden v ter-
mínech 20.6.-27.6. a 22.8.-29.8., 1 540 Kč/týden ve všech ostatních termínech. U objektu č. 3710_1 platí v termínech od 29.8. cena 8 820 Kč, u objektu 
č. 3710_2, 3710_3, 3710_4, 3710_5 cena 9 800 Kč. U objektu č. 3841 platí v termínech 30.5.-20.6. cena 7 980 Kč pro 2 os., 9 800 Kč pro 3 os.

Kód 1313 2356 2722 2845 3099 3211* 3709* 3710_1* 3710_2* 3710_3* 3710_4* 3710_5* 3841*

Počet osob 5 4 4 8 6 6 8-12 4 4+2 5 3+2 5 2 3

do 20.6. a od 29.8. 8 120 7 490 7 490 8 680 7 700 9 450 12 250 9 030 10 010 10 010 10 500 10 500 7 210 8 750

20.6.-27.6. 8 680 8 610 8 610 9 590 8 820 12 460 13 720 10 570 12 600 10 570 11 270 11 270 8 610 10 430

22.8.-29.8. 8 680 8 610 8 610 9 590 8 820 12 040 13 720 10 570 10 570 12 110 10 430 10 570 8 610 10 430

27.6.-22.8. 10 500 9 590 9 590 11 830 10 570 13 650 15 190 11 410 13 090 13 090 13 090 13 090 9 100 10 920

ŘEKA
50 m



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní 
poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši 
poplatků placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 3537 platí v termínech od 29.8. cena 7 490 Kč.

Kód 596 1720 2206 3053 3183 3439 3521 3537* 3835

Počet osob 4 5 8 6 8 9 8 4 6

do 20.6. a od 29.8. 6 300 - - - 8 190 5 530 19 810 8 890 9 170 7 000 9 380

20.6.-27.6. 6 720 - - - 11 970 5 880 23 660 10 570 11 830 7 910 13 930

22.8.-29.8. 6 720 11 130 14 070 5 880 23 660 12 190 9 800 8 890 15 260

27.6.-22.8. 8 120 11 620 14 770 7 280 29 470 15 990 12 390 9 520 15 890
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SEDLOVICE: 9 os.  č. 3439
Nově zrekonstruovaná chalupa se nachází v malebné 
klidné vesničce Sedlovice poblíž obce Němčice u Ne-
tolic. Hostům je k dispozici relaxační místnost s in-
frasaunou, LCD televizí, varnou konvicí a koupelnou. 
U objektu je uzavřený dvorek s udržovaným travnatým 
porostem. Pergola s krbem a vnější bazén o průměru 
3,6 m. Je zde klid a soukromí. U objektu se také nachází 
soukromý rybník majitele, který je možno využívat k od-
počinku a rybaření. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 16 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko, 
ložnice 7 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 
8 m2, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Sklo-
keramický sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (160 l), mrazicí box (45 l), překapávač, 3x varná 
konvice, toustovač, myčka na nádobí. Vysavač, žehlič-
ka, 2x LCD TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem (2x), WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(100+25 l). Oplocený pozemek (dvůr) 120 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 15 m2, 
infrasauna pro 4 os., venkovní bazén s filtrem (prům. 
3,9 m, hl. 1,1 m), dětský bazének  zahradní sprcha, kr-
bová kamna (obývací pokoj), plynový gril, posezení pod 
pergolou, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
6x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, prolézačka, skluzavka. Domá-
cí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 2 km (Němčice), 
vlak 14 km (Vodňany). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 6 km (Neto-
lice), rybník 6 km (Dehtař) zámek 8 km (Kratochvíle), 
30 km (Český Krumlov), zámek 15 km (Hluboká nad 
Vltavou), ZOO 15 km (Hluboká nad Vltavou).
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DOLNÍ LHOTA: 5 os.  č. 1720 
Velmi pěkně zařízená rekreační chata nacházející se 
v chatové osadě Dvorce leží nedaleko krásného jihočes-
kého města Jindřichův Hradec. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 4), kuchyň 
6 m2, WC, koupelna (sprchový kout). Podkroví: ložnice 
10 m2 2x samost. lůžko, ložnice 15 m2 1x samostatné lůž-
ko 1x manžel. lůžko (balkón). El sporák (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (120 l), překapávač, varná kon-
vice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el bojler (80 l). Otevřený 
pozemek (příroda) 360 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené, garáž na pozemku. Krb v obývacím pokoji, ohniště, 
plastový zahradní nábytek, zahradní houpačka. Autobus 
6 km (Stráž nad Nežárkou), vlak 12 km (Jindřichův Hra-
dec). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Jindřichův Hra-
dec), rybník 20 m. Les 50 m, vyhlídka 12 km (Jindřichův 
Hradec), zámek 20 km (Třeboň), 12 km (Jindřichův Hradec).0,02 6 6

HOLUBOVSKÁ BAŠTA: 4 os.  č. 596
Dobře zařízená rekreační chata s prostornou upravenou 
zahradou, pěkným venkovním posezením a krbem situo-
vaná v klidném prostředí 200 m od lesa (možnost sběru 
lesních plodů). V okolí objektu známé hrady a zámky 
(Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Kratochvíle). 
Přízemí: obytná místnost 13 m2 (počet křesel: 4), kuchyň 
6 m2, koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 20 m2 4x samost. lůžko. El. varná deska (4 plot.), 
kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná trouba, 
chladnička (100 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 2). Terasa 8 m2, krb: zahradní, gril, udírna, po-
sezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, 
zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Do-
mácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km, vlak 15 km 
(České Budějovice). Voda v objektu je pouze užitková. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Hluboká nad 
Vltavou) rybník 2 km (Dehtář), les 200 m, muzeum 15 km 
(České  Budějovice), přírodní zvláštnost 5 km (CHKO 
Blanský les), turistické stezky 1 km, zámek 15 km (Kra-
tochvíle, Hluboká nad Vltavou), 25 km (Český Krumlov).
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NOVÁ VES U HOSLOVIC: 8 os.  č. 3521 
Pěkná a prostorná chalupa ideální pro pobyt početnější 
skupiny aktivně založených klientů (okolí ideální pro cyk-
loturistiku). Na velké oplocené zahradě mohou hosté vy-
užít stoly na stolní tenis či tenisový kurt (kurt za poplatek 
1000 Kč/1 týden, nutná rezervace předem). Po sportu pak 
hosté mohou posedět pod pergolou a připravit si oběd či 
večeři v zahradním krbu či udírně. Okolní lesy jsou rovněž 
vhodné pro sběr hub. 
Přízemí: 2x ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, jídelna 22 m2 
(kuchyňský kout, bar), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), kou-
pelna (WC, vana, umyvadlo), předsíň (částečně zastřeše-
ná terasa 17 m2). El sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (70 l), překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oploce-
ný pozemek (zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Terasa 17 m2, zahradní sprcha, 
krb zahradní, kachlová kamna, gril zahradní, udírna, 
posezení pod pergolou, litinový a dřevěný zahradní ná-
bytek, slunečník, zahradní houpačka, možnost zapůjč. 
2 jízdních kol, uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, 
elektronické šipky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pou-
ze malé plemeno. Autobus 100 m, vlak 12 km (Volyně). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Horažďovice), 
koupaliště 3 km (Hodějov), přehrada 9 km (Mačice), 
přírodní koupaliště 1 km (Strašice), rybník 1 km (Víska). 
Hrad 20 km (Rabí, Kašperk), les 300 m, zámek 100 km 
(Český Krumlov).
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ÚSTRAŠICE: 8 os.  č. 3183
Renovovaná hájovna s bazénem situovaná na samotě 
na okraji lesa, 200 m od řeky Lužnice. Malé návštěvníky 
jistě potěší pískoviště a dětská houpačka. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - 
rozkl. gauč (počet křesel: 2), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, vana, umyvadlo), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 1x manžel. 
lůžko, obytná místnost 90 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, sklokeramická var-
ná deska (2 plot.), sklokeramická varná deska (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (80+60 l), mrazicí 
box (30 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická se sušičkou), vysavač, žehlička, 
TV, satelit, rádio s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 
(200 Kč/týden). Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oploce-
ný pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Venkovní krytý bazén s filtrem (6 x 3 m, hl. 
1,4 m, se slanou vodou), zahradní sprcha, krbová kamna 
(v obývacím pokoji), kachlová kamna (obytná místnost), 
gril přenosný, zahradní altán, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 6x, pískoviště, dětská houpačka, stolní 
tenis, kroket, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 420 Kč, 
pouze malé plemeno. Autobus a vlak 4 km (Planá n. L.). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Planá n. L.), krytý 
bazén 8 km (Tábor), řeka 200 m (Lužnice). Muzeum 8 km 
(Tábor) zámek 53 km (Zvíkov), 20 km (Bechyně), 24 km 
(Červená Lhota), 50 km (Hluboká nad Vltavou).
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LIPÍ: 4 os.  č. 3537
Útulně zařízená pěkná menší chata s bazénem v krásné 
velké zahradě s parkovou úpravou stojí na klidném místě 
na okraji obce s výhledem na Blanský les. Vhodné ubyto-
vání pro dvojici či menší rodinu toužící po klidu v krásné 
okolní přírodě. 
Přízemí: ložnice 8 m2 2x patrové lůžko, obytná místnost 
12 m2 (počet křesel: 3, kuchyňský kout, jídelní kout), 
koupelna 4 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), předsíň 
(zastřešená terasa 5 m2). El vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná kon-
vice, topinkovač, remoska. LCD TV, rádio. Ohřev vody: el 
bojler (15 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem 
(zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 5 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 
3,6 m, hl. 0,90 m, solární ohřev), ohniště, gril přenosný, 
posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
5x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, petang, prolézačka, skluzavka, 
trampolína. Autobus 500 m (Lipí), vlak 3 km (Hradce). 
Na stejném pozemku je i dům pronajímatele. Platba spo-
třeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Hluboká nad 
Vltavou), přírodní koupaliště 800 m (Lipí), rybník 10 km 
(Dehtář), 15 km (Bezdrev), řeka 8 km (Vltava). Hrad 25 km 
(Český Krumlov), zámek 15 km (Hluboká nad Vltavou).
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JINDŘICHŮV HRADEC: 6 os.  č. 3053
Dobře zařízený prostorný apartmán v 1. patře rodinného 
domku s upravenou zahradou a posezením. Objekt se 
nachází ve známém jihočeském městě Jindřichův Hradec, 
nezapomeňte proto navštívit zdejší historické památky. 
1. patro: ložnice 3x samostatné lůžko, ložnice 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 27 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2), kuchyň 12 m2, WC, koupelna. 
el sporák (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mra-
zicí box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el bojler (150 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, uzamykatelný pro-
stor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
a vlak 1 km (Jindřichův Hradec).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 1 km (Jindřichův 
Hradec), přírodní koupaliště 2 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 50 m (Jindřichův Hradec). Hrad 500 m (Jindřichův 
Hradec), les 2 km, muzeum 500 m (Jindřichův Hradec), 
turistické stezky 2 km, zámek 500 m (Jindřichův Hradec).
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BUK: 8 os.  č. 2206
Velmi dobře zařízená chalupa s bazénem, dětským ba-
zénkem a pískovištěm je ideální pro pobyt rodiny s dětmi. 
Chalupa se nachází v klidné jihočeské vesničce mezi ryb-
níky a hlubokými lesy. 
Přízemí: ložnice 24 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 
1x manžel. lůžko, ložnice 22 m2 4x samost. lůžko, obytná 
místnost 72 m2 (počet křesel: 6, počet pohovek: 1), obyt-
ná místnost 22 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), ku-
chyň 42 m2 (terasa), WC, koupelna (vana, sprchový kout, 
umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (110 l), mrazicí box (60 l), 
překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
350 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). 
Terasa 35 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m), dět-
ský bazének, krbová kamna, gril, posezení pod pergolou, 
plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, stolní 
tenis. Vlak 3 km (Jindřichův Hradec). Paušál za spotřebu 
energií 650 Kč/týden na místě. Povinný poplatek za pro-
vedení závěrečného úklidu 500 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 3 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 3 km (Vajgar), rybník 12 km (Ratmírovský). Les 2 km, 
muzeum 25 km (Třeboň), 3 km (Jindřichův Hradec), zámek 
25 km (Červená Lhota), 3 km (Jindřichův Hradec).

3 3 3

BUK: 6 os.  č. 3835 
Moderně zařízený menší prázdninový dům stojí v zahra-
dě s bazénem, dvěma pergolami a zahradním grilem. 
Klidné místo na okraji obce Buk (okrajová část Jindři-
chova Hradce). Okolní krajina s lesy a rybníky je vhodná 
pro turistiku i cykloturistiku. V Jindřichově Hradci najdete 
mnoho historických památek. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 11 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, 
koupelna 5 m2 (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo), 
obývací pokoj 43 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, 
kuchyňský kout, jídelní kout). El. horkovzdušná trouba, 
sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (40 l), varná konvice, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, TV, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el 
bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 220 m2, parko-
viště na pozemku uzavřené (počet míst: 4). Venkovní ba-
zén (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), gril přenosný, posezení pod 
pergolou, proutěný zahradní nábytek, lehátka 8x, uzamy-
katelný prostor pro kola, stolní tenis. Autobus 150 m 
(Buk), vlak 3 km (Jindřichův Hradec). Paušál za spotřebu 
energií 650 Kč/týden na místě. Povinný poplatek za pro-
vedení závěrečného úklidu 500 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 3 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 12 km (Ratmírovský), 15 km (Komorník u Kunža-
ku),3 km (Vajgar - Jindřichův Hradec). Les 2 km, muzeum 
25 km (Třeboň), turistické stezky 2 km, zámek 33 km (Telč), 
25 km (Červená Lhota), 3 km (Jindřichův Hradec).
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VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz
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SAUNA



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní 
poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši 
poplatků placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 3537 platí v termínech od 29.8. cena 7 490 Kč.

Kód 596 1720 2206 3053 3183 3439 3521 3537* 3835

Počet osob 4 5 8 6 8 9 8 4 6

do 20.6. a od 29.8. 6 300 - - - 8 190 5 530 19 810 8 890 9 170 7 000 9 380

20.6.-27.6. 6 720 - - - 11 970 5 880 23 660 10 570 11 830 7 910 13 930

22.8.-29.8. 6 720 11 130 14 070 5 880 23 660 12 190 9 800 8 890 15 260

27.6.-22.8. 8 120 11 620 14 770 7 280 29 470 15 990 12 390 9 520 15 890
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SEDLOVICE: 9 os.  č. 3439
Nově zrekonstruovaná chalupa se nachází v malebné 
klidné vesničce Sedlovice poblíž obce Němčice u Ne-
tolic. Hostům je k dispozici relaxační místnost s in-
frasaunou, LCD televizí, varnou konvicí a koupelnou. 
U objektu je uzavřený dvorek s udržovaným travnatým 
porostem. Pergola s krbem a vnější bazén o průměru 
3,6 m. Je zde klid a soukromí. U objektu se také nachází 
soukromý rybník majitele, který je možno využívat k od-
počinku a rybaření. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 16 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko, 
ložnice 7 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 
8 m2, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Sklo-
keramický sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (160 l), mrazicí box (45 l), překapávač, 3x varná 
konvice, toustovač, myčka na nádobí. Vysavač, žehlič-
ka, 2x LCD TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem (2x), WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(100+25 l). Oplocený pozemek (dvůr) 120 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 15 m2, 
infrasauna pro 4 os., venkovní bazén s filtrem (prům. 
3,9 m, hl. 1,1 m), dětský bazének  zahradní sprcha, kr-
bová kamna (obývací pokoj), plynový gril, posezení pod 
pergolou, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
6x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, prolézačka, skluzavka. Domá-
cí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 2 km (Němčice), 
vlak 14 km (Vodňany). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 6 km (Neto-
lice), rybník 6 km (Dehtař) zámek 8 km (Kratochvíle), 
30 km (Český Krumlov), zámek 15 km (Hluboká nad 
Vltavou), ZOO 15 km (Hluboká nad Vltavou).
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DOLNÍ LHOTA: 5 os.  č. 1720 
Velmi pěkně zařízená rekreační chata nacházející se 
v chatové osadě Dvorce leží nedaleko krásného jihočes-
kého města Jindřichův Hradec. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 4), kuchyň 
6 m2, WC, koupelna (sprchový kout). Podkroví: ložnice 
10 m2 2x samost. lůžko, ložnice 15 m2 1x samostatné lůž-
ko 1x manžel. lůžko (balkón). El sporák (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (120 l), překapávač, varná kon-
vice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el bojler (80 l). Otevřený 
pozemek (příroda) 360 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené, garáž na pozemku. Krb v obývacím pokoji, ohniště, 
plastový zahradní nábytek, zahradní houpačka. Autobus 
6 km (Stráž nad Nežárkou), vlak 12 km (Jindřichův Hra-
dec). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Jindřichův Hra-
dec), rybník 20 m. Les 50 m, vyhlídka 12 km (Jindřichův 
Hradec), zámek 20 km (Třeboň), 12 km (Jindřichův Hradec).0,02 6 6

HOLUBOVSKÁ BAŠTA: 4 os.  č. 596
Dobře zařízená rekreační chata s prostornou upravenou 
zahradou, pěkným venkovním posezením a krbem situo-
vaná v klidném prostředí 200 m od lesa (možnost sběru 
lesních plodů). V okolí objektu známé hrady a zámky 
(Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Kratochvíle). 
Přízemí: obytná místnost 13 m2 (počet křesel: 4), kuchyň 
6 m2, koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 20 m2 4x samost. lůžko. El. varná deska (4 plot.), 
kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná trouba, 
chladnička (100 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 2). Terasa 8 m2, krb: zahradní, gril, udírna, po-
sezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, 
zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Do-
mácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km, vlak 15 km 
(České Budějovice). Voda v objektu je pouze užitková. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Hluboká nad 
Vltavou) rybník 2 km (Dehtář), les 200 m, muzeum 15 km 
(České  Budějovice), přírodní zvláštnost 5 km (CHKO 
Blanský les), turistické stezky 1 km, zámek 15 km (Kra-
tochvíle, Hluboká nad Vltavou), 25 km (Český Krumlov).
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NOVÁ VES U HOSLOVIC: 8 os.  č. 3521 
Pěkná a prostorná chalupa ideální pro pobyt početnější 
skupiny aktivně založených klientů (okolí ideální pro cyk-
loturistiku). Na velké oplocené zahradě mohou hosté vy-
užít stoly na stolní tenis či tenisový kurt (kurt za poplatek 
1000 Kč/1 týden, nutná rezervace předem). Po sportu pak 
hosté mohou posedět pod pergolou a připravit si oběd či 
večeři v zahradním krbu či udírně. Okolní lesy jsou rovněž 
vhodné pro sběr hub. 
Přízemí: 2x ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, jídelna 22 m2 
(kuchyňský kout, bar), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), kou-
pelna (WC, vana, umyvadlo), předsíň (částečně zastřeše-
ná terasa 17 m2). El sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (70 l), překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oploce-
ný pozemek (zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Terasa 17 m2, zahradní sprcha, 
krb zahradní, kachlová kamna, gril zahradní, udírna, 
posezení pod pergolou, litinový a dřevěný zahradní ná-
bytek, slunečník, zahradní houpačka, možnost zapůjč. 
2 jízdních kol, uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, 
elektronické šipky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pou-
ze malé plemeno. Autobus 100 m, vlak 12 km (Volyně). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Horažďovice), 
koupaliště 3 km (Hodějov), přehrada 9 km (Mačice), 
přírodní koupaliště 1 km (Strašice), rybník 1 km (Víska). 
Hrad 20 km (Rabí, Kašperk), les 300 m, zámek 100 km 
(Český Krumlov).
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ÚSTRAŠICE: 8 os.  č. 3183
Renovovaná hájovna s bazénem situovaná na samotě 
na okraji lesa, 200 m od řeky Lužnice. Malé návštěvníky 
jistě potěší pískoviště a dětská houpačka. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - 
rozkl. gauč (počet křesel: 2), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, vana, umyvadlo), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 1x manžel. 
lůžko, obytná místnost 90 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, sklokeramická var-
ná deska (2 plot.), sklokeramická varná deska (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (80+60 l), mrazicí 
box (30 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická se sušičkou), vysavač, žehlička, 
TV, satelit, rádio s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 
(200 Kč/týden). Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oploce-
ný pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Venkovní krytý bazén s filtrem (6 x 3 m, hl. 
1,4 m, se slanou vodou), zahradní sprcha, krbová kamna 
(v obývacím pokoji), kachlová kamna (obytná místnost), 
gril přenosný, zahradní altán, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 6x, pískoviště, dětská houpačka, stolní 
tenis, kroket, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 420 Kč, 
pouze malé plemeno. Autobus a vlak 4 km (Planá n. L.). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Planá n. L.), krytý 
bazén 8 km (Tábor), řeka 200 m (Lužnice). Muzeum 8 km 
(Tábor) zámek 53 km (Zvíkov), 20 km (Bechyně), 24 km 
(Červená Lhota), 50 km (Hluboká nad Vltavou).
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LIPÍ: 4 os.  č. 3537
Útulně zařízená pěkná menší chata s bazénem v krásné 
velké zahradě s parkovou úpravou stojí na klidném místě 
na okraji obce s výhledem na Blanský les. Vhodné ubyto-
vání pro dvojici či menší rodinu toužící po klidu v krásné 
okolní přírodě. 
Přízemí: ložnice 8 m2 2x patrové lůžko, obytná místnost 
12 m2 (počet křesel: 3, kuchyňský kout, jídelní kout), 
koupelna 4 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), předsíň 
(zastřešená terasa 5 m2). El vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná kon-
vice, topinkovač, remoska. LCD TV, rádio. Ohřev vody: el 
bojler (15 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem 
(zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 5 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 
3,6 m, hl. 0,90 m, solární ohřev), ohniště, gril přenosný, 
posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
5x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, petang, prolézačka, skluzavka, 
trampolína. Autobus 500 m (Lipí), vlak 3 km (Hradce). 
Na stejném pozemku je i dům pronajímatele. Platba spo-
třeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Hluboká nad 
Vltavou), přírodní koupaliště 800 m (Lipí), rybník 10 km 
(Dehtář), 15 km (Bezdrev), řeka 8 km (Vltava). Hrad 25 km 
(Český Krumlov), zámek 15 km (Hluboká nad Vltavou).
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JINDŘICHŮV HRADEC: 6 os.  č. 3053
Dobře zařízený prostorný apartmán v 1. patře rodinného 
domku s upravenou zahradou a posezením. Objekt se 
nachází ve známém jihočeském městě Jindřichův Hradec, 
nezapomeňte proto navštívit zdejší historické památky. 
1. patro: ložnice 3x samostatné lůžko, ložnice 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 27 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2), kuchyň 12 m2, WC, koupelna. 
el sporák (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mra-
zicí box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el bojler (150 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, uzamykatelný pro-
stor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
a vlak 1 km (Jindřichův Hradec).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 1 km (Jindřichův 
Hradec), přírodní koupaliště 2 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 50 m (Jindřichův Hradec). Hrad 500 m (Jindřichův 
Hradec), les 2 km, muzeum 500 m (Jindřichův Hradec), 
turistické stezky 2 km, zámek 500 m (Jindřichův Hradec).
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BUK: 8 os.  č. 2206
Velmi dobře zařízená chalupa s bazénem, dětským ba-
zénkem a pískovištěm je ideální pro pobyt rodiny s dětmi. 
Chalupa se nachází v klidné jihočeské vesničce mezi ryb-
níky a hlubokými lesy. 
Přízemí: ložnice 24 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 
1x manžel. lůžko, ložnice 22 m2 4x samost. lůžko, obytná 
místnost 72 m2 (počet křesel: 6, počet pohovek: 1), obyt-
ná místnost 22 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), ku-
chyň 42 m2 (terasa), WC, koupelna (vana, sprchový kout, 
umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (110 l), mrazicí box (60 l), 
překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
350 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). 
Terasa 35 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m), dět-
ský bazének, krbová kamna, gril, posezení pod pergolou, 
plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, stolní 
tenis. Vlak 3 km (Jindřichův Hradec). Paušál za spotřebu 
energií 650 Kč/týden na místě. Povinný poplatek za pro-
vedení závěrečného úklidu 500 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 3 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 3 km (Vajgar), rybník 12 km (Ratmírovský). Les 2 km, 
muzeum 25 km (Třeboň), 3 km (Jindřichův Hradec), zámek 
25 km (Červená Lhota), 3 km (Jindřichův Hradec).
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BUK: 6 os.  č. 3835 
Moderně zařízený menší prázdninový dům stojí v zahra-
dě s bazénem, dvěma pergolami a zahradním grilem. 
Klidné místo na okraji obce Buk (okrajová část Jindři-
chova Hradce). Okolní krajina s lesy a rybníky je vhodná 
pro turistiku i cykloturistiku. V Jindřichově Hradci najdete 
mnoho historických památek. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 11 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, 
koupelna 5 m2 (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo), 
obývací pokoj 43 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, 
kuchyňský kout, jídelní kout). El. horkovzdušná trouba, 
sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (40 l), varná konvice, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, TV, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el 
bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 220 m2, parko-
viště na pozemku uzavřené (počet míst: 4). Venkovní ba-
zén (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), gril přenosný, posezení pod 
pergolou, proutěný zahradní nábytek, lehátka 8x, uzamy-
katelný prostor pro kola, stolní tenis. Autobus 150 m 
(Buk), vlak 3 km (Jindřichův Hradec). Paušál za spotřebu 
energií 650 Kč/týden na místě. Povinný poplatek za pro-
vedení závěrečného úklidu 500 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 3 km (Jindřichův Hradec), 
rybník 12 km (Ratmírovský), 15 km (Komorník u Kunža-
ku),3 km (Vajgar - Jindřichův Hradec). Les 2 km, muzeum 
25 km (Třeboň), turistické stezky 2 km, zámek 33 km (Telč), 
25 km (Červená Lhota), 3 km (Jindřichův Hradec).
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VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

NOVINKA

RYBNÍK
20 m

SAUNA

LEDENICE: 5 os.  č. 3669 
Prostorná dobře zařízená chalupa s terasou a grilem 
vhodná pro rodinnou dovolenou spojenou s cykloturis-
tikou a poznáváním jižních Čech.
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), jídelna 16 m2, kuchyň 15 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, vana, umyvadlo), předsíň 7 m2 (terasa 
20 m2). Podkroví: ložnice 18 m2 3x samostatné lůžko, 
obývací ložnice 12 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (ku-
chyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (60 l), mrazicí box (15 l), varná kon-
vice, toustovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x LCD TV, video, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: el 
bojler (80+120 l). Částečně oplocený pozemek (zahrada) 
400 m2, parkoviště u objektu otevřené (počet míst: 2). 
Terasa 20 m2, gril přenosný, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, lehátka 1x, uzamykatelný prostor pro 
kola.  Autobus 500 m (Ledenice), vlak 5 km (Borovany). 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 5 km (Borovany), 
rybník 300 m (Ledenice - Lazna) - možnost rybolovu, 
rybník 12 km (Svět a Rožmberk). Pamětihodnosti 6 km 
(Trocnov), zámek 12 km (Třeboň).

5 0,5 0,5

11

 JIŽNÍ ČECHY

DRAHENIČKY: 8 os.  č. 2346
Typická venkovská chalupa s dobře zařízeným inte-
riérem a bazénem. Ideální pobyt pro rodinu s dětmi - 
na prostorné zahradě jsou dětem k dispozici pískoviště 
a zahradní houpačka, pro dospělé pak možnost poseze-
ní u ohniště či krbu. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 20 m2, koupel-
na 12 m2 (WC, vana, umyvadlo). Podkroví: 2x ložnice 
12 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, obytná místnost 1x přistýlka 
- rozkládací gauč (kuchyňský kout, jídelní kout), koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). El sporák s el. trou-
bou (4 plot.), el vařič (2 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (170 l), 2x mrazicí box (20 l), 2x překapá-
vač, 2x varná konvice, 2x topinkovač, remoska. Pračka 
(automatická), 2x vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Částečně 
oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště mimo 
pozemek otevřené (počet míst: 4). Terasa 16 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,92 m), dětský 
bazének, zahradní sprcha, krb zahradní, ohniště, pose-
zení, plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, 
dětská houpačka, petang, skluzavka. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 300 m, vlak 5 km (Miro-
vice). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 18 km (Orlík), rybník 
2 km (Drahenice), les 500 m, muzeum 7 km (Březnice), 
zámek 15 km (Blatná), 25 km (Příbram), 10 km (Březnice).
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SEDLEC - PLÁSTOVICE: 5+1 os.  č. 2400 
Stylově a vkusně zařízená nově zrenovovaná část bývalé selské usedlosti. Na uzavřeném dvoře je hostům k dispozici 
bazén, posezení pod pergolou a zahradní krb s udírnou. Nezapomeňte navštívit zámek Hluboká nad Vltavou (6 km 
od objektu). 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), samostatné WC. 
1. patro: ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 1x manželské lůžko (počet poho-
vek: 1), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El sporák s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(175 l), mrazicí box (30 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, 
rádio s CD přehrávačem, internet - pevné připojení v ceně. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahra-
da) 1000 m2, parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Venkovní krytý bazén s filtrem (6x3 m, protiproud 
za příplatek 300 Kč/1 týden), krb zahradní i v domě (obývací pokokj), ohniště s grilem, udírna, posezení pod pergolou, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 5x, stolní tenis. Autobus 300 m (Plástovice), vlak 3 km (Zbudov). Max. 
obsazení 5 dospělých + 1 dítě do 10 let, v 2. části objektu bydlí pronajímatel. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 6 km (Hluboká n. Vlt.), přírodní koupaliště 100 m, rybník 6 km (Mydlák, Křivonoska, 
Bezdrev), les 1 km, muzeum 17 km (České Budějovice), 6 km (Hluboká n. Vlt.), zámek a ZOO 6 km (Hluboká n. Vlt.).

TRHOVÉ SVINY: 6 os.  č. 3415
Velmi pěkně zařízený prázdninový domek s posezením 
pod pergolou s grilem, tenisovým stolem a solární spr-
chou. Doporučujeme návštěvu solných lázní v rakouském 
Gmündu (30 km od objektu). 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 28 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana, sprchový kout, 
umyvadlo). Podkroví: 2x ložnice 20 m2 1x manželské lůž-
ko, WC. Sklokeramický sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí 
box (60 l), varná konvice, myčka na nádobí. Vysavač, LCD 
TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplo-
cený pozemek (dvůr) 150 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, dětský bazének (prům. 
1,5 m), zahradní sprcha, krbová kamna (obývací pokoj), 
gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola, stolní 
tenis. Autobus 500 m (Trhové Sviny), vlak 8 km (Borovany). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 14 km (Horní 
Stropnice, Borovany), přírodní koupaliště s 200 m. Hrad 
13 km (Nové Hrady), muzeum 300 m (Trhové Sviny), zámek 
8 km (Borovany), 29 km (Č. Krumlov), 33 km (Hluboká n. Vlt.).

0,2 0,5 0,5

ZÁLUŽÍ: 7 os.  č. 3606 
Chalupa situovaná v krásné krajině u malého lesíka v ji-
hočeské vesničce Záluží. Na pěkné oplocené zahradě je 
pro děti k dispozici dětské hřiště, pískoviště a zahradní 
houpačka, pro dospělé pak pergola s krbem a posezením. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samost. lůžko 1x manž. lůžko, 
obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), 
kuchyň 20 m2 (jídelní kout, bar), koupelna (WC, sprch. kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, 
ložnice 12 m2 2x samost. lůžko. El. trouba, sklokeramic-
ká varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice, tous-
tovač, topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlič-
ka, 2x TV, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 4), garáž na pozemku (počet míst: 1). Zahradní 
sprcha, krb zahradní, kachlová kamna (kuchyň), posezení 
pod pergolou, dřevěný a plast. zahr. nábytek, slunečník, 
pískoviště, zahradní a dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola, elektronické šipky, skluzavka. Domácí zví-
ře za poplatek 500 Kč. Autobus 200 m (Záluží), vlak 15 km 
(Borovany). Strmé schody do podkroví. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 18 km (Římov), rybník 
1 km (Dobrkovská Lhotka). Hrad 20 km (Nové Hrady), zá-
mek 30 km (Český Krumlov), 40 km (Hluboká nad Vltavou).
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RADVÁNOV U KOVÁŘOVA: 10+2 os.  č. 3808
Zrekonstruovaný statek s velkým travnatým dvorem, 
pískovištěm a přilehlou loukou stojí na okraji malé obce 
10 km od přehrady Orlík. Ideální místo pro pobyt větší 
skupiny - k dispozici pergola se stolním tenisem, sauna 
s odpočívárnou a krbem, herna s kulečníkovým stolem. 
Přízemí: kuchyň 18 m2 (jídelní kout), společenská míst-
nost 50 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, jídelní kout), 
koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), obývací pokoj 
20 m2 (počet pohovek: 1). Podkroví: ložnice 22 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 1x samost. 
lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 1x manželské 
lůžko, hala 16 m2 2x přistýlka, koupelna 10 m2 (WC, vana, 
sprch. kout, umyvadlo). Sam.objekt (vchod venkem): 
sportovní místnost 50 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. horkovzdušná trouba, el. varná deska (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (240 l), mrazicí box (120 l), varná 
konvice, toustovač, topinkovač, remoska, myčka na ná-
dobí. Pračka (automatická), vysavač, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el bojler (100 l). Oplocený pozemek (dvůr) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Veranda 
10 m2, sauna, dětský bazének, zahradní sprcha, krbová 
kamna, ohniště s grilem, gril, posezení pod pergolou, 
dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, dětská houpačka, 
uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, kulečník: pool 
(s děrami). Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 30 m 
(Radvánov), vlak 12 km (Milevsko).V ložnici v podkroví 
(14 m2) uváděné jednolůžko je široké 140 cm, vhodné i pro 
dvě děti a tam uváděné dvojlůžko je standardní rozkládací 
lůžko, po rozložení pro dvě dospělé osoby. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Milevsko), pře-
hrada 10 km (Orlík). Hrad 21 km (Zvíkov), muzeum 12 km 
(Milevsko), zámek 13 km (Orlík).
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MAŽICE: 4+2 os.  č. 2770
Pěkně zařízená chalupa s bazénem situovaná v maleb-
né jihočeské vesnici. Z oken chalupy je nádherný výhled 
na pěknou náves se zátiším rybníka a blatského kostelí-
ka. Během letních měsíců je v okolních lesech možnost 
sběru lesních plodů. Za návštěvu jistě stojí zámky Tře-
boň, Červená Lhota a Hluboká nad Vltavou, vzdálené 
do 35 km od chalupy. 
Přízemí: ložnice 30 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - roz-
kl. gauč (počet křesel: 2), ložnice 15 m2 1x přistýlka - rozkl. 
gauč, obytná místnost 25 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (po-
čet křesel: 2), kuchyň 10 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, 
koupelna (WC, vana). El sporák s el. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (125 l), varná konvice. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon,Wi-
Fi zdarma. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, hl. 0,9 m), 
kachlová kamna (kuchyň), gril přenosný, dřevěný a plas-
tový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 7 km (Veselí nad Lužnicí), vlak 7 km (Soběslav). 
Max. obsazení objektu  4 dospělí a 2 děti. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Borko-
vice), přírodní koupaliště 7 km (Veselí nad Lužnicí). Les 
200 m, turistické stezky 200 m, zámek 25 km (Třeboň), 
26 km (Červená Lhota), 35 km (Hluboká nad Vltavou).

2 0,05 0,05

ZÁLUŽÍ: 6 os./8 os.  č. 2382
Velmi dobře zařízená rekreační chalupa s vnitřním 
i venkovním krbem situovaná u soukromého rybníka 
s možností rybolovu. Chalupa je obklopená krásnou 
přírodou a je jak stvořená pro ideální dovolenou. Pro 
děti je k dispozici dětská houpačka a pískoviště, pro do-
spělé pak posezení, ohniště, přenosný gril a za poplatek 
300 Kč stolní tenis.
Přízemí: ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 20 m2 (počet křesel: 8), kuchyň 22 m2 (jídelní 
kout), koupelna (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 20 m2 1x manželské lůžko (bal-
kón), ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, WC. El sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(210 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice. 
LCD TV, satelit, DVD přehrávač, radiomagnetofon, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Otevřený pozemek 
(zahrada) 1800 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Tera-
sa 16 m2, krb zahradní i v domě (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, posezení, plastový zahradní nábytek, slu-
nečník, pískoviště, dětská houpačka, stolní tenis. Auto-
bus 400 m, vlak 16 km (Borovany). Nutné vlastní povle-
čení. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 1 km (Dobrkovská Lhot-
ka), rybník 100 m. Hrad 21 km (Nové Hrady), les 200 m, 
muzeum 28 km (Č. Budějovice) přírodní zvláštnost 
30 km (Žofínský prales v Novohradských horách).
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Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní 
poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši 
poplatků placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě).

Kód 2346 2382 2400 2770 3415 3606 3669 3712 3808

Počet osob 8 6 8 5+1 4+2 6 7 5 5 10+2

do 20.6. a od 29.8. 10 570 8 700 9 190 10 010 10 500 6 580 10 500 7 490 7 420 9 870

20.6.-27.6. 11 480 9 330 9 820 10 920 11 410 7 630 12 110 9 100 8 820 17 780

22.8.-29.8. 11 480 9 330 9 820 10 920 11 410 7 630 11 130 9 100 8 820 19 320

27.6.-22.8. 14 210 11 990 12 990 11 970 13 790 9 590 12 600 10 570 9 940 19 880

0,1 1,5 1,5

HLAVATCE: 5 os.  č. 3712
Dobře zařízená chata s venkovním bazénem a pergolou 
s krbem situovaná v pečlivě udržované zahradě na okraji 
lesa a chovného rybníka. Ideální místo pro rodinnou do-
volenou spojenou s poznáváním jižních Čech. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manž. lůžko, obytná místnost 
26 m2 (počet křesel: 4, počet pohovek: 1, jídelní kout, čás-
tečně zastřešená terasa 14 m2), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 9 m2 1x samost. lůžko 
1x manž. lůžko. Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (171 l), mrazicí box (41 l), 
varná konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el bojler (120 l). Pozemek oplocený živým plotem (za-
hrada) 350 m2, parkoviště u objektu uzavřené (počet míst: 
2). Terasa 14 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,66 m, 
hl. 0,90 m), krb zahradní i v domě (obývací pokoj), plynový 
gril, posezení, dřevěný zahr. nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1,5 km (Hlavatce), vlak 6 km (Sudoměřice). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 12 km (Soběslav), 
řeka 12 km (Soběslav). Hrad 16 km (Tábor), zámek 40 km 
(Hluboká n. V.), 40 km (Červená Lhota), ZOO 15 km (Vět-
rovy u Tábora).

12 1,5 6
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BLATNÁ: 9 os.  č. 3848
Velmi pěkná nově zrekonstruovaná typická jihočeská chalupa v historickém centru města Blatná, nedaleko zámku a krás-
ného zámeckého parku. Okolí Blatné je známé svými rybníky s možností rybaření a množstvím cyklostezek. Doporuču-
jeme všem nadšeným cykloturistům. Nezapomeňte navštívit ani známá jihočeská historická města Strakonice a Písek. 
Přízemí: WC, koupelna (WC, sprch. kout), obývací pokoj 50 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, kuchyň. kout, jídelní 
kout). Podkroví: ložnice 16 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko, 2x ložnice 17 m2 
1x manžel. lůžko, koupelna (WC, vana). El. horkovzdušná trouba, el sporák (4 plot.), el vařič (1 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), mrazicí box (45 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), vysavač, žehlička, LCD TV (SMART TV), magnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (dvůr) 200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Klimatizace v ceně, veranda 
15 m2, terasa 20 m2, krbová kamna (obývací pokoj), gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný a proutěný zahr. náby-
tek, možnost zapůjč. 2 jízdních kol, uzamykatelný prostor pro kola, elektronické šipky. Domácí zvíře v ceně (nesmí na ča-
louněné povrchy a klienti ručí za to, že po něm nezůstane na objektu žádné znečištění). Autobus a vlak 1,3 km (Blatná).
Tipy pro volný čas: koupaliště 800 m (Blatná), přehrada 28 km (Orlík nad Vltavou), rybník 1 km, rybolov 100 m 
(Blatná). Hrad 25 km (Písek), 25 km (Strakonice), les 1,1 km, muzeum 200 m (Blatná), pamětihodnosti 25 km (Písek), 
22 km (Strakonice), zámek 400 m (Blatná), Sedlice 8 km, Březnice 20 km.

NĚMČICE: 12 os.  č. 1297 
Velice pěkně vybavená chalupa s krbem, udírnou, infrasaunou a vnitřním vyhřívaným bazénem v altánu Dále je 
k dispozici ohniště, zahradní houpačka, kolotoč, malé pískoviště a domeček pro děti. Objekt je ideálním místem 
pro pobyt početnější rodiny s dětmi i aktivně založených klientů, pro milovníky cykloturistiky, houbaření a rybaře-
ní. Nezapomeňte navštívit světoznámý zámek Hluboká nad Vltavou (15 km), hrad Kratochvíle (6 km) nebo Český 
Krumlov (35 km).
Přízemí: ložnice 21 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůž-
ko, obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2(jídelní kout), WC, koupelna (WC, vana, 
umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 (průchozí) 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 20 m2 3x samo-
statné lůžko, obytná místnost 34 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). 2x el. horkovzdušná trouba, 2x sklokeramický sporák s el. troubou (8 plot.), 2x mikrovln-
ná trouba, 3x chladnička (80+100+80 l), 3x mrazicí box (20+20+20 l), 2x překapávač, 2x varná konvice, 2x tousto-
vač, topinkovač, 2x myčka na nádobí. Pračka (automatická se sušičkou), 2x vysavač, 2x žehlička, 2x plazmový TV, 
satelit, video, 2x DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (300 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 280 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Terasa 18 m2, infrasauna 
pro 2 osoby, vnitřní bazén s filtrem (6,1 x 4,3 m x 1,30 m, vyhřívaný tepelným čerpadlem), zahradní sprcha, krb 
zahradní, krbová kamna, gril zahradní, udírna, posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 2x, pískoviště, zahradní 
houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (4 treková kola za poplatek 150 Kč/ks/den). Autobus 100 m, vlak 20 km.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Olšovice), rybník 4 km (Dehtař), rybník 1 km (možnost rybolovu). 
Hrad 20 km (Helfenbugg), les 500 m, muzeum 6 km (Netolice), přírodní zvláštnost 45 km (Boubínský prales), zámek 
15 km (Hluboká nad Vltavou), ZOO 10 km (Hluboká nad Vltavou).
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HOSLOVICE: 4 os.  č. 1285 
Útulně zařízená chalupa s bazénem a velkým travnatým po-
zemkem se nachází na okraji menší jihočeské obce, 12 km 
od městečka Volyně a 20 km od Strakonic. V okolí jsou dob-
ré podmínky pro cykloturistiku i výlety za poznáním. 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 11 m2, WC, koupelna (vana, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko, 
2x ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(227 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, 
topinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, hl. 0,95 m), krb zahradní 
i v domě (obývacím pokoj), ohniště, gril zahradní, pergola, 
plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískovi-
ště, zahradní houpačka, badminton. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 100 m, vlak 12 km (Volyně). Platba 
spotřeby el. energie, plynu, dřeva a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Volyně), krytý 
bazén 22 km (Strakonice), rybník 1 km. Hrad 22 km (Stra-
konice), les 500 m, muzeum 12 km (Volyně), Národní park 
Šumava 30 km, vyhlídka 35 km (Horská Kvilda).
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KARLOV: 4+2 os.  č. 3828 
Nově zrekonstruované typické jihočeské stavení ideální 
pro letní pobyt. Hostům je k dispozici mobilní vířivka, 
pěkná zahrada a posezení. Přímo naproti objektu je 
koupaliště. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací gauč, kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo), obývací pokoj 25 m2 
1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1). El. hor-
kovzdušná trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (60 l), varná kon-
vice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, 
TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, krb 
v obývacím pokoji, krbová kamna (ložnice), kachlová 
kamna (předsíň), ohniště, gril přenosný, posezení, kovo-
vý zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, badminton. 
Autobus 2 km (Karlov), vlak 11 km (Bechyně). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 30 m (Karlov), plavec-
ký bazén 30 km (Tábor), přehrada 35 km (Orlík), rybník 
2 km (Borovany), řeka 4 km (Vltava). Les 5 m, turistické 
stezky 20 m, vyhlídka 2 km.

0,03 2,5 2,5 POČÁTKY: 7 os.  č. 2021
Moderně zařízená stylová chata leží v chatové osadě Vol-
manec - Polesí, v těsné blízkosti lesa. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout, bar), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 7 m2. 1. patro: lož-
nice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (za-
střešený balkón 7 m2), ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 9 m2 2x samostatné 
lůžko. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvi-
ce, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (160 l). Otevřený pozemek 
(zahrada) 480 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 10). Dětský bazének, krb v obývacím pokoji, ohniště 
s grilem, posezení, dřevěný a proutěný zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 1x, veslice, úvaz pro loď, pískoviště, 
dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Autobus 4 km (Počátky), vlak 10 km (Horní Ce-
rekev). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Horní Cerekev), 
přírodní koupaliště 2 km (Polesí), rybník 400 m (Počátky). 
Les 20 m, přírodní zvláštnost 45 km (Chýnov - jeskyně), 
zámek 32 km (Telč), Červená Lhota a Jindřichův Hradec 
25 km, ZOO 35 km (Jihlava).

2 4 0,6

HŮRKY U LIŠOVA: 4+2 os.  č. 2670 
Rekreačně zařízená typická venkovská chalupa s pěk-
nou zahradou s ohništěm a grilem. Ideální dovolená pro 
milovníky klidu a rybaření (rybník Dvořiště 3 km, Třeboň 
6 km). Za poznáním cestujte na zámek Hluboká nad Vl-
tavou či na hrad Orlík.
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
1x samostatné lůžko, obytná místnost 35 m2 2x přistýl-
ka - rozkládací gauč (počet křesel: 4), jídelna, kuchyň 
12 m2 1x samostatné lůžko, koupelna (WC, vana). El 
sporák s el. troubou (4 plot.), chladnička (80 l), mrazicí 
box, varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, LCD TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(160 l). Otevřený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Ohniště: s grilem, 
gril, plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč. Autobus 400 m, vlak 15 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km, písečná pláž 
3 km, přírodní koupaliště 3 km (Dvořiště). Hrad 30 km 
(Orlík), les 1 km, muzeum 3 km (Lišov), turistické stezky 
1 km, zámek 12 km (Hluboká nad Vltavou, Třeboň).

3 3 0,3

PETŘÍKOV: 8 os.  č. 593 
Komfortně vybavená chalupa s bazénem v atraktivním 
prostředí jižních Čech.  
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 25 m2 4x samostatné lůžko, obytná místnost 25 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2, WC, 
koupelna (vana, sprchový kout, umyvadlo), veranda 
10 m2. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), překapá-
vač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV. Ohřev vody: 
el bojler (160 l). Otevřený pozemek (zahrada) 680 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Ve-
randa, venkovní bazén s filtrem (7 x 3,6 m, hl. 1,5 m), 
ohniště, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, zahradní 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zví-
ře za poplatek 500 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
5 km (Olešnice), vlak 1 km (Petříkov).  Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 18 km (Such-
dol nad Lužnicí). Hrad 10 km (Nové Hrady), les 200 m, 
muzeum 8 km (Žumberk), turistické stezky 500 m, zámek 
23 km (Třeboň), 43 km (Český Krumlov).

18 1 10 POČÁTKY: 6 os.  č. 2020 
Moderně zařízená chalupa s vnitřním krbem, velkou 
terasou a prostorným oploceným pozemkem s vlastním 
rybníkem se nachází v chatové osadě v blízkosti lesa 
(možnost sběru lesních plodů). 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 5), ku-
chyň 8 m2, WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: lož-
nice 18 m2 1x manželské lůžko (zastřešený balkón 2 m2), 
ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x sa-
mostatné lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 20 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště 
s grilem, dřevěný zahradní nábytek. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 3 km (Počátky), vlak 6 km (Stoj-
čín). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Polesí), 
rybník 10 m. Hrad 30 km (Kámen), les 20 m, vyhlídka 
23 km (Křemešník), zámek 30 km (Telč).

0,15 2,5 0,6

č. 3828
č. 1285

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1297 platí 
v termínech 6.6.-20.6. cena 28 980 Kč.

Kód 593 1285 1297* 2020 2021 2670 3828 3848

Počet osob 8 4 12 6 7 4+2 4+2 9

do 20.6. a od 29.8. 10 500 12 110 21 980 7 980 10 990 6 510 9 520 17 220

20.6.-27.6. 13 510 - - - 31 990 8 610 12 530 6 930 10 080 17 780

22.8.-29.8. 14 490 14 490 31 990 8 610 12 530 6 930 10 080 20 300

27.6.-22.8. 17 710 15 680 38 710 10 080 15 120 8 610 11 130 20 930

0,8 0,1 0,1

SAUNA RYBNÍK
10 m

VÍŘIVKA
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BLATNÁ: 9 os.  č. 3848
Velmi pěkná nově zrekonstruovaná typická jihočeská chalupa v historickém centru města Blatná, nedaleko zámku a krás-
ného zámeckého parku. Okolí Blatné je známé svými rybníky s možností rybaření a množstvím cyklostezek. Doporuču-
jeme všem nadšeným cykloturistům. Nezapomeňte navštívit ani známá jihočeská historická města Strakonice a Písek. 
Přízemí: WC, koupelna (WC, sprch. kout), obývací pokoj 50 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, kuchyň. kout, jídelní 
kout). Podkroví: ložnice 16 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko, 2x ložnice 17 m2 
1x manžel. lůžko, koupelna (WC, vana). El. horkovzdušná trouba, el sporák (4 plot.), el vařič (1 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), mrazicí box (45 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), vysavač, žehlička, LCD TV (SMART TV), magnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (dvůr) 200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Klimatizace v ceně, veranda 
15 m2, terasa 20 m2, krbová kamna (obývací pokoj), gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný a proutěný zahr. náby-
tek, možnost zapůjč. 2 jízdních kol, uzamykatelný prostor pro kola, elektronické šipky. Domácí zvíře v ceně (nesmí na ča-
louněné povrchy a klienti ručí za to, že po něm nezůstane na objektu žádné znečištění). Autobus a vlak 1,3 km (Blatná).
Tipy pro volný čas: koupaliště 800 m (Blatná), přehrada 28 km (Orlík nad Vltavou), rybník 1 km, rybolov 100 m 
(Blatná). Hrad 25 km (Písek), 25 km (Strakonice), les 1,1 km, muzeum 200 m (Blatná), pamětihodnosti 25 km (Písek), 
22 km (Strakonice), zámek 400 m (Blatná), Sedlice 8 km, Březnice 20 km.

NĚMČICE: 12 os.  č. 1297 
Velice pěkně vybavená chalupa s krbem, udírnou, infrasaunou a vnitřním vyhřívaným bazénem v altánu Dále je 
k dispozici ohniště, zahradní houpačka, kolotoč, malé pískoviště a domeček pro děti. Objekt je ideálním místem 
pro pobyt početnější rodiny s dětmi i aktivně založených klientů, pro milovníky cykloturistiky, houbaření a rybaře-
ní. Nezapomeňte navštívit světoznámý zámek Hluboká nad Vltavou (15 km), hrad Kratochvíle (6 km) nebo Český 
Krumlov (35 km).
Přízemí: ložnice 21 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůž-
ko, obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2(jídelní kout), WC, koupelna (WC, vana, 
umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 (průchozí) 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 20 m2 3x samo-
statné lůžko, obytná místnost 34 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). 2x el. horkovzdušná trouba, 2x sklokeramický sporák s el. troubou (8 plot.), 2x mikrovln-
ná trouba, 3x chladnička (80+100+80 l), 3x mrazicí box (20+20+20 l), 2x překapávač, 2x varná konvice, 2x tousto-
vač, topinkovač, 2x myčka na nádobí. Pračka (automatická se sušičkou), 2x vysavač, 2x žehlička, 2x plazmový TV, 
satelit, video, 2x DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (300 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 280 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Terasa 18 m2, infrasauna 
pro 2 osoby, vnitřní bazén s filtrem (6,1 x 4,3 m x 1,30 m, vyhřívaný tepelným čerpadlem), zahradní sprcha, krb 
zahradní, krbová kamna, gril zahradní, udírna, posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 2x, pískoviště, zahradní 
houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (4 treková kola za poplatek 150 Kč/ks/den). Autobus 100 m, vlak 20 km.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Olšovice), rybník 4 km (Dehtař), rybník 1 km (možnost rybolovu). 
Hrad 20 km (Helfenbugg), les 500 m, muzeum 6 km (Netolice), přírodní zvláštnost 45 km (Boubínský prales), zámek 
15 km (Hluboká nad Vltavou), ZOO 10 km (Hluboká nad Vltavou).

4 1 6

HOSLOVICE: 4 os.  č. 1285 
Útulně zařízená chalupa s bazénem a velkým travnatým po-
zemkem se nachází na okraji menší jihočeské obce, 12 km 
od městečka Volyně a 20 km od Strakonic. V okolí jsou dob-
ré podmínky pro cykloturistiku i výlety za poznáním. 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 11 m2, WC, koupelna (vana, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko, 
2x ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(227 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, 
topinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, hl. 0,95 m), krb zahradní 
i v domě (obývacím pokoj), ohniště, gril zahradní, pergola, 
plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískovi-
ště, zahradní houpačka, badminton. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 100 m, vlak 12 km (Volyně). Platba 
spotřeby el. energie, plynu, dřeva a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Volyně), krytý 
bazén 22 km (Strakonice), rybník 1 km. Hrad 22 km (Stra-
konice), les 500 m, muzeum 12 km (Volyně), Národní park 
Šumava 30 km, vyhlídka 35 km (Horská Kvilda).

1 6 6

KARLOV: 4+2 os.  č. 3828 
Nově zrekonstruované typické jihočeské stavení ideální 
pro letní pobyt. Hostům je k dispozici mobilní vířivka, 
pěkná zahrada a posezení. Přímo naproti objektu je 
koupaliště. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací gauč, kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo), obývací pokoj 25 m2 
1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1). El. hor-
kovzdušná trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (60 l), varná kon-
vice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, 
TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, krb 
v obývacím pokoji, krbová kamna (ložnice), kachlová 
kamna (předsíň), ohniště, gril přenosný, posezení, kovo-
vý zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, badminton. 
Autobus 2 km (Karlov), vlak 11 km (Bechyně). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 30 m (Karlov), plavec-
ký bazén 30 km (Tábor), přehrada 35 km (Orlík), rybník 
2 km (Borovany), řeka 4 km (Vltava). Les 5 m, turistické 
stezky 20 m, vyhlídka 2 km.

0,03 2,5 2,5 POČÁTKY: 7 os.  č. 2021
Moderně zařízená stylová chata leží v chatové osadě Vol-
manec - Polesí, v těsné blízkosti lesa. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout, bar), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 7 m2. 1. patro: lož-
nice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (za-
střešený balkón 7 m2), ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 9 m2 2x samostatné 
lůžko. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvi-
ce, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el bojler (160 l). Otevřený pozemek 
(zahrada) 480 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 10). Dětský bazének, krb v obývacím pokoji, ohniště 
s grilem, posezení, dřevěný a proutěný zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 1x, veslice, úvaz pro loď, pískoviště, 
dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Autobus 4 km (Počátky), vlak 10 km (Horní Ce-
rekev). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Horní Cerekev), 
přírodní koupaliště 2 km (Polesí), rybník 400 m (Počátky). 
Les 20 m, přírodní zvláštnost 45 km (Chýnov - jeskyně), 
zámek 32 km (Telč), Červená Lhota a Jindřichův Hradec 
25 km, ZOO 35 km (Jihlava).

2 4 0,6

HŮRKY U LIŠOVA: 4+2 os.  č. 2670 
Rekreačně zařízená typická venkovská chalupa s pěk-
nou zahradou s ohništěm a grilem. Ideální dovolená pro 
milovníky klidu a rybaření (rybník Dvořiště 3 km, Třeboň 
6 km). Za poznáním cestujte na zámek Hluboká nad Vl-
tavou či na hrad Orlík.
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
1x samostatné lůžko, obytná místnost 35 m2 2x přistýl-
ka - rozkládací gauč (počet křesel: 4), jídelna, kuchyň 
12 m2 1x samostatné lůžko, koupelna (WC, vana). El 
sporák s el. troubou (4 plot.), chladnička (80 l), mrazicí 
box, varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, LCD TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler 
(160 l). Otevřený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Ohniště: s grilem, 
gril, plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč. Autobus 400 m, vlak 15 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km, písečná pláž 
3 km, přírodní koupaliště 3 km (Dvořiště). Hrad 30 km 
(Orlík), les 1 km, muzeum 3 km (Lišov), turistické stezky 
1 km, zámek 12 km (Hluboká nad Vltavou, Třeboň).

3 3 0,3

PETŘÍKOV: 8 os.  č. 593 
Komfortně vybavená chalupa s bazénem v atraktivním 
prostředí jižních Čech.  
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 25 m2 4x samostatné lůžko, obytná místnost 25 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2, WC, 
koupelna (vana, sprchový kout, umyvadlo), veranda 
10 m2. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), překapá-
vač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV. Ohřev vody: 
el bojler (160 l). Otevřený pozemek (zahrada) 680 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Ve-
randa, venkovní bazén s filtrem (7 x 3,6 m, hl. 1,5 m), 
ohniště, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, zahradní 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zví-
ře za poplatek 500 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
5 km (Olešnice), vlak 1 km (Petříkov).  Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 18 km (Such-
dol nad Lužnicí). Hrad 10 km (Nové Hrady), les 200 m, 
muzeum 8 km (Žumberk), turistické stezky 500 m, zámek 
23 km (Třeboň), 43 km (Český Krumlov).

18 1 10 POČÁTKY: 6 os.  č. 2020 
Moderně zařízená chalupa s vnitřním krbem, velkou 
terasou a prostorným oploceným pozemkem s vlastním 
rybníkem se nachází v chatové osadě v blízkosti lesa 
(možnost sběru lesních plodů). 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 5), ku-
chyň 8 m2, WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: lož-
nice 18 m2 1x manželské lůžko (zastřešený balkón 2 m2), 
ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x sa-
mostatné lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 20 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště 
s grilem, dřevěný zahradní nábytek. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 3 km (Počátky), vlak 6 km (Stoj-
čín). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Polesí), 
rybník 10 m. Hrad 30 km (Kámen), les 20 m, vyhlídka 
23 km (Křemešník), zámek 30 km (Telč).

0,15 2,5 0,6

č. 3828
č. 1285

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1297 platí 
v termínech 6.6.-20.6. cena 28 980 Kč.

Kód 593 1285 1297* 2020 2021 2670 3828 3848

Počet osob 8 4 12 6 7 4+2 4+2 9

do 20.6. a od 29.8. 10 500 12 110 21 980 7 980 10 990 6 510 9 520 17 220

20.6.-27.6. 13 510 - - - 31 990 8 610 12 530 6 930 10 080 17 780

22.8.-29.8. 14 490 14 490 31 990 8 610 12 530 6 930 10 080 20 300

27.6.-22.8. 17 710 15 680 38 710 10 080 15 120 8 610 11 130 20 930

0,8 0,1 0,1

SAUNA RYBNÍK
10 m

VÍŘIVKA

DESKY: 4 os.  č. 1332
Pěkně zařízená chata s terasou a vnitřním krbem na-
cházející se na klidném místě u lesa v jednom z nejkrás-
nějších koutů jižních Čech. Hostům je rovněž k dispozici 
ohniště a plastový zahradní nábytek.
Přízemí: ložnice 6 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 7 m2 
2x samostatné lůžko, obytná místnost 21 m2 (počet kře-
sel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 5 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout). Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
chladnička, mrazicí box, varná konvice. Vysavač. Ohřev 
vody: el bojler. Otevřený pozemek (zahrada), parkovi-
ště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa, krb 
v obývacím pokoji, ohniště, plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 4 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km, přírodní kou-
paliště 2 km. Kostel 4 km (Benešov), les 200 m.

2 4 4

POHORSKO - NEZDICE: 6 os.  č. 2430 
Pěkně zařízená chalupa s vnitřním krbem a menší za-
hradou s ohništěm, grilem a zahradním nábytkem se 
nachází na klidném místě v malé vísce obklopené lesy 
(možnost sběru lesních plodů).
Přízemí: obytná místnost 32 m2 2x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2), kuchyň 4 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout), veranda 4 m2. 1. patro: 
ložnice 19 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 12 m2 1x manželské lůžko. Plyn. sporák s plyn. 
troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (18 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: el bojler (80 l). Pozemek oplocený 
živým plotem (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 1). Krb v obývacím pokoji, ohni-
ště, gril zahradní, dřevěný zahradní nábytek. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. 
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Sušice), kou-
paliště 8 km (Žihobce). Hrad 5 km (Kašperk), les 100 m, 
muzeum 7 km (Kašperské hory), přírodní zvláštnost 
15 km (Národní park Šumava), vyhlídka 4 km (Javorník).

8 0,08 2
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 JIŽNÍ ČECHY

PÍSEK: 4 os.  č. 2873
Moderně zařízená chalupa s bazénem, vnitřním krbem, 
stolním tenisem a pečlivě udržovanou oplocenou za-
hradou situovaná na klidném místě v okrajové části 
krásného jihočeského města Písek. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko (počet 
křesel: 2), ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: obyt-
ná místnost 12 m2, kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC. 
El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice, tousto-
vač. Vysavač, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: průtokový 
ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parko-
viště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Venkovní 
bazén s filtrem (5,2 x 3 x 1,2 m), zahradní sprcha, krbová 
kamna (ložnice), ohniště, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, zahradní houpačka, stolní tenis, 
prolézačka. Autobus a vlak 800 m (Písek). Platba spo-
třeby el. energie nad 70 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2,5 km (Písek), pře-
hrada 15 km (Orlík), přírodní koupaliště 4 km (Písek). 
Hrad 18 km (Zvíkov), les 1 m, turistické stezky 150 m, 
zámek 30 km (Orlík).

2,5 1 0,5

CHOTĚMICE: 9 os.  č. 2424
Stylově vybavené bývalé selské stavení  se nachází na okraji malebné obce na Táborsku. U objektu je prostorný 
uzavřený dvůr s udržovaným travnatým porostem, zahradním nábytkem a  bazénem. 
Přízemí: ložnice 17 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 22 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, WC, společenská 
místnost 33 m2, obytná kuchyň 23 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
20 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko. Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (100+100 l), 2x mrazicí box (50+50 l), překapávač, varná konvice, tous-
tovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, video, DVD přehrá-
vač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 5). Terasa 8 m2, venkovní bazén s filtrem (3 x 6  x 1,2 m), 
krb zahradní i v domě (společenská místnost), ohniště s grilem, gril, dřevěný a kovový zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 4x, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, stolní tenis, trampolína. Domácí zvíře 
v ceně. Pronajímatel bydlí v domku vpravo od objektu.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Soběslav), rybník 3 km. Les 500 m, přírodní zvláštnost 20 km (Chýnovská 
jeskyně), zámek 3 km (Červená Lhota), Jindřichův Hradec 20 km.

ŠTĚCHOVICE: 9 os.  č. 2596 
Dobře zařízená chalupa s velkými místnostmi situovaná 
na velmi prostorném slunném pozemku, na klidném 
místě obklopeném lesy. Milovníkům koupání doporuču-
jeme 300 m vzdálené koupaliště, milovníkům poznávání 
pak hrad Rábí či muzeum ve Strakonicích. 
Přízemí: ložnice 25 m2 4x samostatné lůžko, obytná 
místnost 25 m2 1x samostatné lůžko (počet křesel: 9), 
kuchyň 6 m2, WC, společenská místnost 20 m2 (počet 
pohovek: 1, umyvadlo). 1. patro: ložnice 20 m2 2x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko (balkón 4 m2), kou-
pelna (WC, sprchový kout). Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), varná 
konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, 
satelit. Ohřev vody: el bojler (700 l). Otevřený pozemek 
(louka) 4000 m2, parkoviště na pozemku otevřené. Krb 
ve společenské místnosti, kachlová kamna, ohniště, 
gril, udírna, posezení, plastový zahradní nábytek, stolní 
tenis. Domácí zvíře za poplatek 400 Kč. Vlak 7 km (Kato-
vice). Platba spotřeby el. energie na místě. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Strakonice), 
přírodní koupaliště 300 m. Hrad 18 km (Rábí), les 200 m, 
muzeum 14 km (Strakonice), turistické stezky 500 m.

0,3 1 6

TUČAPY: 6 os.  č. 145
Dobře zařízená rekreační chalupa s venkovním bazé-
nem, slunečníkem a zahradní houpačkou situovaná 
na okraji obce, 8 km od zámku Červená Lhota a 25 km 
od Jindřichova Hradce.
Přízemí: ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
24 m2 1x manželské lůžko, 2x ložnice 10 m2 1x samo-
statné lůžko, obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 6, 
jídelní kout), kuchyň 13 m2, WC, koupelna (WC, vana, 
umyvadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (140 l), mrazicí box (20 l), překapá-
vač, varná konvice, topinkovač. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. 
Ohřev vody: el bojler (180 l). Oplocený pozemek (za-
hrada) 700 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 2). Terasa 
16 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,5 m, hl. 1,1 
m), gril přenosný, posezení, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, zahradní houpačka. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč (pouze malá rasa a na poptávku u majitele). 
Autobus 350 m (Tučapy), vlak 8 km (Soběslav). 
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Jindřichův 
Hradec), koupaliště 10 km (Planá nad Lužnicí), rybník 
500 m (Tučapy). Hrad 7 km (Choustník), les 1 km, muze-
um 8 km (Soběslav) turistické stezky 1 km, zámek 8 km 
(Červená Lhota), 25 km (Jindřichův Hradec).

0,5 0,2 0,3

LIBÍN: 6 os.  č. 2443 
Prostorná rekreačně zařízená chata s terasou situova-
ná v lese na břehu Spolského rybníka, v chatové osadě 
15 km od Třeboně a Českých Budějovic. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (jídelní kout), kuchyň 
6 m2, WC, koupelna (sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko (zastřešený 
balkón), ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko (zastřešený 
balkón). El sporák s el. troubou (4 plot.), chladnička 
(150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV. Ohřev vody: průtokový ohřívač. 
Otevřený pozemek (les) 800 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3). Terasa, krbová kamna (obývací 
pokoj), ohniště, zahradní nábytek, uzamykatelný pro-
stor pro kola. WC je přístupné pouze z venku. V objektu 
jsou příkré schody. Voda v objektu není pitná. Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km (České Budějo-
vice), rybník 30 m (Spolský). Hrad 20 km (Hluboká n.V.), 
les 10 m, muzeum 15 km (Třeboň), turistické stezky 1 km.

0,03 1,4 1,4

LIBÍN: 6 os.  č. 1721
Pěkná typická vesnická rekreační chalupa s terasou 
vhodná pro pobyt s dětmi nachází se v malé jihočeské 
vesničce 9 km od Třeboně. 
Přízemí: ložnice 17 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 6), 
jídelna 27 m2 (kuchyňský kout), koupelna (WC, vana, 
sprchový kout). Podkroví: ložnice 16 m2 3x samostat-
né lůžko. Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, překapávač, varná konvice. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, LCD TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený poze-
mek (zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku uzavře-
né. Terasa, ohniště s grilem, plastový zahradní nábytek, 
dětská houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 100 m, vlak 9 km (Třeboň). Platba spotřeby 
el. energie a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: rybník 9 km (Svět), rybník 1 km 
(Spolský). Les 1 km, muzeum 15 km (České Budějovice), 
zámek 9 km (Třeboň), zámek 25 km (Hluboká n. Vlt.).

9 0,1 0,2

VESELÍ NAD LUŽNICÍ: 8 os.  č. 3723
Srubová chata stojí na oplocené lesní parcele v chatové 
osadě u Vlkovských pískoven, na okraji Veselí nad Lužni-
cí. Chata má dobře vybavený interiér - obytnou místnost 
s krbem, 3 ložnice, velkou verandu a u chaty ohniště s te-
rasou. Vhodné místo pro letní dovolenou. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (kuchyňský kout, jí-
delní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). 1. patro: 
ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, obývací ložnice 25 m2 
(průchozí) 1x manželské lůžko (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 1). Podkroví: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko. El sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí box (40 l), 
varná konvice. Vysavač, TV, rádio. Ohřev vody: el bojler 
(60 l). Oplocený pozemek (les) 2000 m2, parkoviště u ob-
jektu uzavřené (počet míst: 5). Veranda 24 m2, terasa 
26 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril přenosný, po-
sezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, dětská hou-
pačka. Domácí zvíře v ceně. Autobus a vlak 2 km (Veselí 
n. L.).Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Hluboká n. V.), pří-
rodní koupaliště 200 m (Vlkovské pískovny) - možnost ry-
bolovu, řeka 100 m (Lužnice). Muzeum 25 km (Tábor), zá-
mek 30 km (Hluboká n. V.), zámek 30 km (Červená Lhota).

0,1 1,5 1,5

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2443 platí v ter-
mínech 1.8.-22.8. cena 14 770 Kč.

Kód 145 1332 1721 2424 2430 2443* 2596 2873 3723

Počet osob 6 4 6 9 6 6 9 4 8

do 20.6. a od 29.8. 7 490 - - - 7 000 9 870 6 930 - - - 11 410 7 000 - - -

20.6.-27.6. 8 400 - - - 8 680 11 410 7 280 13 790 11 970 10 920 - - -

22.8.-29.8. 8 400 - - - 8 680 11 410 7 280 14 280 11 970 10 920 10 990

27.6.-22.8. 9 520 7 770 10 780 14 140 9 030 16 170 13 580 12 670 12 390

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

12 0,1 3

č. 2873č. 145



RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ:  8 os.        č. 3006
Velmi pěkně zařízená chalupa s bazénem a oploceným pozemkem s pěkným posezením, ohništěm a grilem situovaná 
v menší jihočeské vesnici.
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, obytná místnost 26 m2 (počet křesel: 4, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídel-
ní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 24 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč, ložnice 24 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, WC. Plyn. sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku otevřené. Terasa 12 m2, venkovní 
bazén (pr. 3,6 m, hl. 1,10 m), krb v obývacím pokoji, krbová kamna v kuchyni, ohniště s grilem, gril, posezení, plastový 
zahradní nábytek, zahradní houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 200 m, vlak 10 km (Nové Hrady). 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 5 km, rybník 1 km (Horňák), termální koupaliště 40 km. Hrad 20 km (Troc-
nov), les 20 m, muzeum 4 km (Žumberk), turistické stezky 20 m, zámek 10 km (Nové Hrady).

5 1,3 4

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvede-
no jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí 
se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených 
na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, voda, pronájem kol) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2707 platí 
v termínech od 29.8. cena 9 380 Kč. U objektu č. 3519 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 11 690 Kč.

Kód 329 2707* 3006 3045 3229 3500 3519* 3713 3721

Počet osob 5 6+2 8 6 5+1 10 9+1 7 2+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 8 190 9 170 8 820 10 010 11 200 10 710 9 030 6 020

20.6.-27.6. 7 910 10 570 10 080 10 430 10 920 12 810 12 600 10 570 6 930

22.8.-29.8. 9 870 10 570 10 080 9 380 12 390 11 830 13 580 10 570 6 930

27.6.-22.8. 10 500 12 810 11 830 10 920 13 020 13 370 14 280 11 830 8 470

14

 JIŽNÍ ČECHY

KAMENICE NAD LIPOU: 6+2 os.  č. 2707 
Pěkný rekreační dům s oplocenou travnatou zahradou, 
venkovním bazénem a krytou pergolou k příjemnému 
posezení se nachází v jednom z krásných jihočeských 
městeček. Vhodné ubytování pro rodinu s malými dětmi 
(uzavřený prostor zahrady), případně možnost využití 
veřejné zahrady v areálu mateřské školky v sousedství.
Přízemí: ložnice 25 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 21 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídel-
ní kout), kuchyň 12 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo), 
veranda 5 m2. 1. patro: ložnice 15 m2 (průchozí) 1x sa-
mostatné lůžko, ložnice 25 m2 1x manželské lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, ložnice 15 m2 1x manželské lůž-
ko. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná 
konvice, topinkovač. Pračka (automatická), 2x vysavač, 
žehlička, 2x TV, satelit. Ohřev vody: el bojler (200 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 705 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m x 1,1 m), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, pískoviště, možnost zapůjč. jízdních 
kol (za poplatek 50 Kč/týden), badminton. Autobus 100 m 
(Kamenice nad Lipou), vlak 800 m (Kamenice nad Lipou). 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km (Jindřichův 
Hradec, Pelhřimov), přírodní koupaliště 1 km (Kameni-
ce nad Lipou). Hrad 30 km (Kámen), les 2 km, muzeum 
300 m (Kamenice nad Lipou), turistické stezky 1 km, 
zámek 20 km (Červená Lhota).

1 0,4 0,3

TOUROV: 9+1 os.  č. 3519
Pěkně zařízená chalupa s bazénem, posezením pod 
pergolou a pískovištěm je ideálním místem pro klidnou 
a odpočinkovou dovolenou. Chalupa se nachází v malé 
vesničce 3 km od Bavorova (možnost návštěvy zámku). 
Přízemí: ložnice 18 m2 (průchozí) 1x manžel. lůžko, 
ložnice 7 m2 1x samost. lůžko, ložnice 11 m2 2x samost. 
lůžko, kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, obývací ložnice 
24 m2 2x samost. lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací křeslo (počet křesel: 2), 2x koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (120+60 l), 2x mrazicí 
box (20+120 l), 2x překapávač, 2x varná konvice. 2X TV, 
satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el bojler (80 l). 
Částečně oplocený pozemek (dvůr) 400 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 6). Venkovní bazén, 
zahradní sprcha, krb v obývací  ložnici, ohniště, gril pře-
nosný, posezení pod pergolou, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 5x, pískoviště, badminton. Domácí 
zvíře v ceně. Autobus a vlak 3 km (Bavorov), Pronajíma-
telka bydlí v jiném domě na protější straně pozemku. 
Bazén a pozemek jsou společné pro hosty i majitele ob-
jektu. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 35 km (Horažďovice), 
koupaliště 3 km (Bavorov), přehrada 15 km (Husinec), 
řeka 3 km (Blanice). Hrad 5 km (Helfenburk), muzeum 
20 km (Strakonice), zámek 3 km (Bavorov).

3 3 3

DLOUHÁ LHOTA: 6 os.  č. 3045 
Stylově a pěkně zařízená chalupa postavená v retros-
tylu jihočeských venkovských stavení s 2 prostornými 
zakrytými terasami orientovanými na východ a západ. 
Chalupa je situovaná na pečlivě udržované zahradě se 
zahradním krbem a solární sprchou, v malebném pro-
středí na okraji obce obklopené lesy s možností sběru 
lesních plodů a cykloturistiky. V horkých letních dnech 
doporučujeme výlet na 3 km vzdálené koupaliště. Vhod-
né pro klidnou rodinnou dovolenou skýtající soukromí. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout, jídelní kout), šatna, koupelna 8 m2 (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 19 m2 
2x samostatné lůžko, obývací ložnice 35 m2 2x samo-
statné lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kou-
pelna 3 m2 (WC, sprchový kout). El sporák (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box, 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x LCD TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: 
el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, 
parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Te-
rasa 36 m2, zahradní sprcha, krb zahradní, krbová kam-
na, ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, 
uzamykatelný prostor pro kola, zahradní domek. Auto-
bus 450 m (Dlouhá Lhota), vlak 12 km (Tábor). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Tábor), koupa-
liště 3 km (Turovec), les 200 m, muzeum 30 km (Týn nad 
Vltavou), turistické stezky 200 m, zámek 20 km (Červe-
ná Lhota), 35 km (Jindřichův Hradec), 45 km (Hluboká 
nad Vltavou).

3 12 12

HRUTKOV: 10 os.  č. 3500
Velmi pěkně zařízená chalupa s prostorným pozemkem, 
posezením pod pergolou a zahradním krbem nacházející 
se v malé jihočeské obci uprostřed luk a rybníků. Vhodné 
místo nejen pro relaxaci, ale i jako výchozí bod k pozná-
vání krás jihočeského kraje. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, lož-
nice 14 m2 1x manžel. lůžko (WC, sprch. kout, umyvadlo), 
ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, WC, společenská míst-
nost 40 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, kuchyňský 
kout, jídelní kout), koupelna (vana, umyvadlo). El. varná 
deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice, toustovač, 
remoska. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, ra-
diomagnetofon. Ohřev vody: el bojler (160 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 3). Terasa 7 m2, krb zahradní i v domě 
(společenská místnost), gril zahradní, posezení pod per-
golou, plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.  
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Jindřichův Hra-
dec), rybník 1 km. Hrad 25 km (Landštejn), les 2 km, zá-
mek 5 km (Jindřichův Hradec).

5 2 2

VOLEVČICE: 5+1 os.  č. 3229 
Moderně zařízená samostatná část chalupy s bazénem, 
pískovištěm a dětskou houpačkou situovaná v areálu 
statku, kde zcela odděleně bydlí i majitelé objektu. Cha-
lupa se nachází na velmi klidném místě, 4 km od Telče 
(muzeum, zámek) a je tak vhodná pro strávení klidné
a pohodové dovolené.
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 2, jídelní kout), kuchyň 12 m2, WC, koupelna 
(vana, umyvadlo). Plynový sporák s elektrickou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (120 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Vy-
savač, žehlička, TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (150 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Veranda, terasa 16 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (prům. 3 m, hl. 0,75 m), krbová 
kamna, ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný za-
hradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, dětská houpač-
ka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Domácí 
zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus a vlak 4 km (Telč). 
V druhé části objektu bydlí pronajímatel.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Telč), rybník 
6 km (Řásná). Muzeum 5 km (Telč), zámek 5 km (Telč).

4 4 4
VLACHNOVICE: 5 os.  č. 329
Pěkně zařízená chata s bazénem, ohništěm a grilem s po-
sezením situovaná na prostorném pozemku v atraktivní 
lokalitě 12 km od lázeňského města Třeboň. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 7 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 6 m2. 1. patro: 
ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko. El sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (15 l), překapávač, varná konvice, topinko-
vač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. 
Ohřev vody: el bojler (100 l). Otevřený pozemek (louka) 
1100 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 
2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 6 m2, ven-
kovní bazén (prům. 3,5 m), krb v obývacím pokoji, ohni-
ště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, zapůjč. jízdních kol (horská kola pro 3 dospělé 
a 3 děti za poplatek na místě). Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 1 km (Jílovice), vlak 1,5 km (Jílovice).  
Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 12 km (Suchdol nad Lužni-
cí), krytý bazén 12 km (Třeboň), rybník 100 m. Les 20 m, 
muzeum 12 km (Třeboň), zámek 12 km (Třeboň).

12 0,5 0,5

KLENÍ: 7 os.  č. 3713
Moderně zařízená chalupa v pečlivě udržované zahradě 
s pergolou s grilem stojí v menší obci uprostřed zahrad 
okolních chat. Ideální místo pro rodinnou dovolenou 
na okraji Novohradských hor. 
Přízemí: obytná místnost 12 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 25 m2 (jídelní kout, terasa 8 m2), 
WC, koupelna (vana, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
12 m2 1x manželské lůžko  (zastřešený balkón 5 m2), 
ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, obývací ložnice 25 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1). Sklokeramický sporák s el. horko-
vzdušnou troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (60 l), mrazicí box (40 l), varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x TV, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdar-
ma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 500 m2, parkoviště u objektu otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 8 m2, krbová kamna, gril přenosný, 
posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, pís-
koviště, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč, pouze 
malé plemeno.  Autobus 300 m (Klení). Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Horní Stropni-
ce), přírodní koupaliště 7 km (Dobrkovská Lhotka), řeka 
20 km (Malše v Kaplici) - možnost rybolovu. Hrad 18 km 
(Nové Hrady), muzeum 40 km (Český Krumlov), zámek 
40 km (Český Krumlov).

7 5 5

RADKOV: 2+2 os.  č. 3721
Menší účelně zařízená vesnická chalupa s bazénem, 
ohništěm a zahradním grilem na klidném místě vhodném 
pro rodinu s malými dětmi. 
Přízemí: ložnice 10 m2 (průchozí) 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 20 m2 2x přistýlka (počet křesel: 3, jídel-
ní kout), kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). 
Kombinovaný sporák s el. troubou (4 plyn. plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (30 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený 
pozemek (dvůr) 250 m2, parkoviště u objektu uzavřené 
(počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 
0,9 m), ohniště, gril zahradní, posezení, plastový zahrad-
ní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, jen menší plemeno. Autobus 100 m 
(Radkov), vlak 3 km (Balkova Lhota). Platba spotřeby 
el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 12 km (Tábor), ryb-
ník 5 km (Košín). Pamětihodnosti 12 km (Tábor), zámek 
20 km (Orlík), 8 km (Borotín), 20 km (Červená Lhota).

12 0,1 6



RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ:  8 os.        č. 3006
Velmi pěkně zařízená chalupa s bazénem a oploceným pozemkem s pěkným posezením, ohništěm a grilem situovaná 
v menší jihočeské vesnici.
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, obytná místnost 26 m2 (počet křesel: 4, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídel-
ní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 24 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč, ložnice 24 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, WC. Plyn. sporák s el. horkovzdušnou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku otevřené. Terasa 12 m2, venkovní 
bazén (pr. 3,6 m, hl. 1,10 m), krb v obývacím pokoji, krbová kamna v kuchyni, ohniště s grilem, gril, posezení, plastový 
zahradní nábytek, zahradní houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 200 m, vlak 10 km (Nové Hrady). 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 5 km, rybník 1 km (Horňák), termální koupaliště 40 km. Hrad 20 km (Troc-
nov), les 20 m, muzeum 4 km (Žumberk), turistické stezky 20 m, zámek 10 km (Nové Hrady).

5 1,3 4

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvede-
no jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí 
se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených 
na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, voda, pronájem kol) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2707 platí 
v termínech od 29.8. cena 9 380 Kč. U objektu č. 3519 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 11 690 Kč.

Kód 329 2707* 3006 3045 3229 3500 3519* 3713 3721

Počet osob 5 6+2 8 6 5+1 10 9+1 7 2+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 8 190 9 170 8 820 10 010 11 200 10 710 9 030 6 020

20.6.-27.6. 7 910 10 570 10 080 10 430 10 920 12 810 12 600 10 570 6 930

22.8.-29.8. 9 870 10 570 10 080 9 380 12 390 11 830 13 580 10 570 6 930

27.6.-22.8. 10 500 12 810 11 830 10 920 13 020 13 370 14 280 11 830 8 470

14

 JIŽNÍ ČECHY

KAMENICE NAD LIPOU: 6+2 os.  č. 2707 
Pěkný rekreační dům s oplocenou travnatou zahradou, 
venkovním bazénem a krytou pergolou k příjemnému 
posezení se nachází v jednom z krásných jihočeských 
městeček. Vhodné ubytování pro rodinu s malými dětmi 
(uzavřený prostor zahrady), případně možnost využití 
veřejné zahrady v areálu mateřské školky v sousedství.
Přízemí: ložnice 25 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 21 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídel-
ní kout), kuchyň 12 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo), 
veranda 5 m2. 1. patro: ložnice 15 m2 (průchozí) 1x sa-
mostatné lůžko, ložnice 25 m2 1x manželské lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, ložnice 15 m2 1x manželské lůž-
ko. El sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná 
konvice, topinkovač. Pračka (automatická), 2x vysavač, 
žehlička, 2x TV, satelit. Ohřev vody: el bojler (200 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 705 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m x 1,1 m), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, pískoviště, možnost zapůjč. jízdních 
kol (za poplatek 50 Kč/týden), badminton. Autobus 100 m 
(Kamenice nad Lipou), vlak 800 m (Kamenice nad Lipou). 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km (Jindřichův 
Hradec, Pelhřimov), přírodní koupaliště 1 km (Kameni-
ce nad Lipou). Hrad 30 km (Kámen), les 2 km, muzeum 
300 m (Kamenice nad Lipou), turistické stezky 1 km, 
zámek 20 km (Červená Lhota).

1 0,4 0,3

TOUROV: 9+1 os.  č. 3519
Pěkně zařízená chalupa s bazénem, posezením pod 
pergolou a pískovištěm je ideálním místem pro klidnou 
a odpočinkovou dovolenou. Chalupa se nachází v malé 
vesničce 3 km od Bavorova (možnost návštěvy zámku). 
Přízemí: ložnice 18 m2 (průchozí) 1x manžel. lůžko, 
ložnice 7 m2 1x samost. lůžko, ložnice 11 m2 2x samost. 
lůžko, kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, obývací ložnice 
24 m2 2x samost. lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací křeslo (počet křesel: 2), 2x koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (120+60 l), 2x mrazicí 
box (20+120 l), 2x překapávač, 2x varná konvice. 2X TV, 
satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el bojler (80 l). 
Částečně oplocený pozemek (dvůr) 400 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 6). Venkovní bazén, 
zahradní sprcha, krb v obývací  ložnici, ohniště, gril pře-
nosný, posezení pod pergolou, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 5x, pískoviště, badminton. Domácí 
zvíře v ceně. Autobus a vlak 3 km (Bavorov), Pronajíma-
telka bydlí v jiném domě na protější straně pozemku. 
Bazén a pozemek jsou společné pro hosty i majitele ob-
jektu. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 35 km (Horažďovice), 
koupaliště 3 km (Bavorov), přehrada 15 km (Husinec), 
řeka 3 km (Blanice). Hrad 5 km (Helfenburk), muzeum 
20 km (Strakonice), zámek 3 km (Bavorov).

3 3 3

DLOUHÁ LHOTA: 6 os.  č. 3045 
Stylově a pěkně zařízená chalupa postavená v retros-
tylu jihočeských venkovských stavení s 2 prostornými 
zakrytými terasami orientovanými na východ a západ. 
Chalupa je situovaná na pečlivě udržované zahradě se 
zahradním krbem a solární sprchou, v malebném pro-
středí na okraji obce obklopené lesy s možností sběru 
lesních plodů a cykloturistiky. V horkých letních dnech 
doporučujeme výlet na 3 km vzdálené koupaliště. Vhod-
né pro klidnou rodinnou dovolenou skýtající soukromí. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout, jídelní kout), šatna, koupelna 8 m2 (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 19 m2 
2x samostatné lůžko, obývací ložnice 35 m2 2x samo-
statné lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kou-
pelna 3 m2 (WC, sprchový kout). El sporák (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box, 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x LCD TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: 
el bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, 
parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Te-
rasa 36 m2, zahradní sprcha, krb zahradní, krbová kam-
na, ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, 
uzamykatelný prostor pro kola, zahradní domek. Auto-
bus 450 m (Dlouhá Lhota), vlak 12 km (Tábor). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Tábor), koupa-
liště 3 km (Turovec), les 200 m, muzeum 30 km (Týn nad 
Vltavou), turistické stezky 200 m, zámek 20 km (Červe-
ná Lhota), 35 km (Jindřichův Hradec), 45 km (Hluboká 
nad Vltavou).

3 12 12

HRUTKOV: 10 os.  č. 3500
Velmi pěkně zařízená chalupa s prostorným pozemkem, 
posezením pod pergolou a zahradním krbem nacházející 
se v malé jihočeské obci uprostřed luk a rybníků. Vhodné 
místo nejen pro relaxaci, ale i jako výchozí bod k pozná-
vání krás jihočeského kraje. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, lož-
nice 14 m2 1x manžel. lůžko (WC, sprch. kout, umyvadlo), 
ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, WC, společenská míst-
nost 40 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, kuchyňský 
kout, jídelní kout), koupelna (vana, umyvadlo). El. varná 
deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice, toustovač, 
remoska. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, ra-
diomagnetofon. Ohřev vody: el bojler (160 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 3). Terasa 7 m2, krb zahradní i v domě 
(společenská místnost), gril zahradní, posezení pod per-
golou, plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.  
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Jindřichův Hra-
dec), rybník 1 km. Hrad 25 km (Landštejn), les 2 km, zá-
mek 5 km (Jindřichův Hradec).

5 2 2

VOLEVČICE: 5+1 os.  č. 3229 
Moderně zařízená samostatná část chalupy s bazénem, 
pískovištěm a dětskou houpačkou situovaná v areálu 
statku, kde zcela odděleně bydlí i majitelé objektu. Cha-
lupa se nachází na velmi klidném místě, 4 km od Telče 
(muzeum, zámek) a je tak vhodná pro strávení klidné
a pohodové dovolené.
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 2, jídelní kout), kuchyň 12 m2, WC, koupelna 
(vana, umyvadlo). Plynový sporák s elektrickou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (120 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Vy-
savač, žehlička, TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el bojler (150 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Veranda, terasa 16 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (prům. 3 m, hl. 0,75 m), krbová 
kamna, ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný za-
hradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, dětská houpač-
ka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Domácí 
zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus a vlak 4 km (Telč). 
V druhé části objektu bydlí pronajímatel.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Telč), rybník 
6 km (Řásná). Muzeum 5 km (Telč), zámek 5 km (Telč).

4 4 4
VLACHNOVICE: 5 os.  č. 329
Pěkně zařízená chata s bazénem, ohništěm a grilem s po-
sezením situovaná na prostorném pozemku v atraktivní 
lokalitě 12 km od lázeňského města Třeboň. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 7 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 6 m2. 1. patro: 
ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko. El sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (15 l), překapávač, varná konvice, topinko-
vač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio. 
Ohřev vody: el bojler (100 l). Otevřený pozemek (louka) 
1100 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 
2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 6 m2, ven-
kovní bazén (prům. 3,5 m), krb v obývacím pokoji, ohni-
ště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, zapůjč. jízdních kol (horská kola pro 3 dospělé 
a 3 děti za poplatek na místě). Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 1 km (Jílovice), vlak 1,5 km (Jílovice).  
Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 12 km (Suchdol nad Lužni-
cí), krytý bazén 12 km (Třeboň), rybník 100 m. Les 20 m, 
muzeum 12 km (Třeboň), zámek 12 km (Třeboň).

12 0,5 0,5

KLENÍ: 7 os.  č. 3713
Moderně zařízená chalupa v pečlivě udržované zahradě 
s pergolou s grilem stojí v menší obci uprostřed zahrad 
okolních chat. Ideální místo pro rodinnou dovolenou 
na okraji Novohradských hor. 
Přízemí: obytná místnost 12 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 25 m2 (jídelní kout, terasa 8 m2), 
WC, koupelna (vana, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
12 m2 1x manželské lůžko  (zastřešený balkón 5 m2), 
ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, obývací ložnice 25 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1). Sklokeramický sporák s el. horko-
vzdušnou troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (60 l), mrazicí box (40 l), varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x TV, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdar-
ma. Ohřev vody: el bojler (120 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 500 m2, parkoviště u objektu otevřené (po-
čet míst: 3). Terasa 8 m2, krbová kamna, gril přenosný, 
posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, pís-
koviště, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč, pouze 
malé plemeno.  Autobus 300 m (Klení). Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Horní Stropni-
ce), přírodní koupaliště 7 km (Dobrkovská Lhotka), řeka 
20 km (Malše v Kaplici) - možnost rybolovu. Hrad 18 km 
(Nové Hrady), muzeum 40 km (Český Krumlov), zámek 
40 km (Český Krumlov).

7 5 5

RADKOV: 2+2 os.  č. 3721
Menší účelně zařízená vesnická chalupa s bazénem, 
ohništěm a zahradním grilem na klidném místě vhodném 
pro rodinu s malými dětmi. 
Přízemí: ložnice 10 m2 (průchozí) 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 20 m2 2x přistýlka (počet křesel: 3, jídel-
ní kout), kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). 
Kombinovaný sporák s el. troubou (4 plyn. plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (30 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený 
pozemek (dvůr) 250 m2, parkoviště u objektu uzavřené 
(počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 
0,9 m), ohniště, gril zahradní, posezení, plastový zahrad-
ní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, jen menší plemeno. Autobus 100 m 
(Radkov), vlak 3 km (Balkova Lhota). Platba spotřeby 
el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 12 km (Tábor), ryb-
ník 5 km (Košín). Pamětihodnosti 12 km (Tábor), zámek 
20 km (Orlík), 8 km (Borotín), 20 km (Červená Lhota).

12 0,1 6

č. 2860

NÁHLOV: 6 os.  č. 1866 
Účelně vybavená chata s překrásným výhledem do okolí. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout, terasa 15 m2), kuchyň 12 m2, 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč (zastřešený balkón), ložni-
ce 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet 
křesel: 1). El. sporák s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (80 l), mrazicí box, překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, klasický TV, satelit, DVD pře-
hrávač, rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (příroda) 300 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Dětský bazének, 
krb v obývacím pokoji, ohniště, dřevěný zahradní náby-
tek. Autobus 3,5 km (Frymburk), vlak 14 km (Lipno nad 
Vltavou). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 3,5 km (Lipno). Hrad 30 km 
(Rožmberk), 22 km (Český Krumlov), les 200 m, muzeum 
20 km (Vyšší Brod), vyhlídka 2 km (Vítkův Kámen).

3,5 3,5 3,5

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1413 platí v termínu 
29.8.-5.9. cena 10 010 Kč. U objektu č. 1694 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 11 900 Kč. U objektu 
č. 1868 platí v termínech do 20.6. cena 11 690 Kč.

Kód 1212 1413* 1694* 1866 1868* 2534 2860 3238 3806

Počet osob 6 5 6 6 8 8 7 5 9 4

do 20.6. a od 29.8. - - - 9 240 10 710 9 520 10 710 10 710 7 700 8 190 13 230 7 980

20.6.-27.6. - - - 9 660 12 950 10 920 13 370 12 600 8 470 9 100 14 070 9 870

22.8.-29.8. 11 830 10 430 11 760 10 920 14 420 14 070 8 470 9 100 14 070 9 870

27.6.-22.8. 13 720 10 780 13 930 12 320 18 270 14 630 11 270 12 110 17 080 10 780

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 
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LIPNO

FRYMBURK: 4 os.  č. 3806
Účelně zařízený apartmán v 1. patře domu se zahradou. 
Klidné místo vhodné pro letní pobyt. 400 m od objektu je 
písečná pláž s hřišti a restaurací. 
Přízemí: chodba (zastřešená terasa 4 m2). 1. patro: lož-
nice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské 
lůžko, kuchyň 8 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (sprchový 
kout, umyvadlo), obývací pokoj 16 m2 (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1, balkón 10 m2). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (90 l), mrazicí 
box (15 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 400 m2, parkoviště u objektu vyhrazené (počet 
míst: 2). Terasa 4 m2, posezení, plastový zahradní nábytek, 
uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 200 m (Frymburk), 
vlak 9 km (Černá v Pošumaví). V horním patře domu bydlí 
pronajímatel, vstup do domu je společný.
Tipy pro volný čas: aquapark 300 m (Frymburk), pří-
rodní koupaliště 400 m. Hrad 28 km (Rožmberk), vyhlídka 
20 km (Vítkův Kámen), zámek 25 km (Český Krumlov).

0,3 3 3

NOVÉ DOMKY: 6 os.  č. 1694 
Účelně zařízená chata leží v chatové oblasti u Lipenského jezera (na pravém,klidném břehu). Z celého pozemku je 
krásný výhled na jezero. 
Přízemí: ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 5, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda 12 m2. Podkroví: ložnice 16 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost (počet křesel: 5, počet pohovek: 2). Plyn. varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 5). Terasa 8 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník. Autobus 1 km, 
vlak 1,5 km (Lipno n. Vl.). Voda v objektu je pouze užitková. Paušál za spotřebu energií 200 Kč/os./týden na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 600 m, krytý bazén 5 km (Marina Lipno). Hrad 16 km (Rožmberk),  27 km (Český 
Krumlov), les 500 m, muzeum 10 km (Vyšší Brod), rozhledna 4 km.

LIPNO NAD VLTAVOU: 8 os.  č. 1868 
Rekreační chalupa s výhledem na jezero,  je zařízena 
v selském stylu (světlé přírodní dřevo). 
Přízemí: ložnice 14 m2 2x samostatné lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 14 m2 2x samostatné lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, obytná místnost 27 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jí-
delní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
Podkroví: 2x ložnice 14 m2 2x samostatné lůžko, obyt-
ná místnost 27 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout, balkón), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), plyn. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chlad-
nička, mrazicí box, 2x překapávač, varná konvice, to-
pinkovač. Vysavač, TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev 
vody: průtokový ohřívač. Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 4). Terasa 20 m2, venkovní bazén 
s filtrem (prům. 3,6 m), krbová kamna (obývací pokoj), 
gril, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník.  
Autobus 600 m (Slupečná), vlak 3 km (Lipno n.V.). Nut-
né vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie a vody 
nad 4 m3 na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 600 m (Lipno), krytý ba-
zén 400 m (Marina Lipno), přírodní koupaliště 250 m 
(Slupečná). Hrad 17 km (Rožmberk), les 50 m, muzeum 
12 km (Vyšší Brod), turistické stezky 50 m, zámek 31 km 
(Český Krumlov).

0,25 0,25 0,075

LOJZOVY PASEKY: 8 os.  č. 2534
Dobře a stylově zařízená chata situovaná 300 m od je-
zera Lipno. Z objektu je krásný výhled na přehradu 
a do okolí. Pobyt na tomto objektu doporučujeme všem 
příznivcům koupání, rybaření a cykloturistiky. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna 
(sprchový kout). 1. patro: ložnice 18 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 26 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko. Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
LCD TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Poze-
mek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 200 m2, 
parkoviště na pozemku přístřešek (počet míst: 2). Gril 
přenosný, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, veslice 
(za poplatek 500 Kč/týden pro 2-3 osoby). Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 3 km (Posudov), vlak 8 km 
(Černá v Pošumaví). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 300 m, jezero 30 km. Mu-
zeum 29 km (Český Krumlov) zámek 25 km (Rožmberk), 
29 km (Český Krumlov).

0,3 5 0,15

HRDOŇOV: 7 os.  č. 2860
100 m od jezera Lipno najdete tuto velmi dobře zaří-
zenou rekreační chalupu. Chalupa se nachází v klidné 
chatové osadě. Vzhledem ke krásné okolní přírodě, blíz-
kosti koupání a vybudovaným cyklostezkám zde strávíte 
příjemnou dovolenou. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 (počet pohovek: 1, jídel-
ní kout), kuchyň 8 m2, koupelna (WC, vana, umyvadlo), 
veranda 10 m2. Podkroví: ložnice 20 m2 2x samost. 
lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 3x samost. lůžko. 
Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, překapávač, varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, video, radio-
magnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený poze-
mek (zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2). Krbová kamna (obývací místnost), ohniště 
s grilem, posezení pod pergolou, plast. zahr. nábytek, za-
hradní houpačka. Autobus 2 km (Milná), vlak 5 km (Černá 
v Pošumaví). Do podkroví vedou strmější schody.
Tipy pro volný čas: jezero 100 m, krytý bazén 30 m. 
Hrad 27 km (Rožmberk), les 500 m, muzeum 25 km (Vyšší 
Brod), zámek 30 km (Český Krumlov).

0,1 5 0,03

MAŇAVA: 5 os./9 os.  č. 3238
Prostorný a velmi dobře vybavený rekreační dům je 
situovaný na pěkném travnatém pozemku na klidném 
okraji obce, 2 km od jezera Lipno a 3 km od Horní Plané. 
Přízemí: 2x obytná místnost 32 m2 (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), kou-
pelna 8 m2 (WC, vana), koupelna 6 m2 (WC, vana, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 22 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 9 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, 2x WC. 
El. trouba, 2x el. vařič (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (160+210 l), 2x mrazicí box (30+30 l), 
překapávač, 2x varná konvice, myčka na nádobí. Prač-
ka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev 
vody: el. bojler (250 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
700 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 
5). Terasa 15 m2, krb zahradní, krbová kamna, ohniště, 
gril, posezení pod pergolou, dřevěný a plastový zahrad-
ní nábytek, pískoviště. Autobus a vlak 3 km (Horní Pla-
ná). Pokud bude v objektu ubytováno 5 a méně osob, 
bude druhá polovina domu zavřená. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Lipno nad Vl-
tavou), krytý bazén 20 km (Volary). Hrad 40 km (Rožm-
berk), les 500 m, muzeum 3 km (Horní Planá), přírodní 
zvláštnost 6 km (Národní park Šumava), turistické stez-
ky 500 m, zámek 32 km (Český Krumlov).

2 3 2

FRYMBURK: 6 os.  č. 1212
Velmi dobře vybavená chata 800 m od jezera, na klidném 
místě v těsné blízkosti lesa plného borůvek a hub. Na pěk-
ném oploceném pozemku mohou hosté využívat altán, 
zahradní krb, ohniště. Okolí objektu je vhodné nejen pro 
milovníky cykloturistiky, ale i dalších sportovních a kul-
turních aktivit. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2, WC, koupelna (sprch. kout, 
umyvadlo), veranda 6 m2. Podkroví: ložnice 18 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 1x manžel. 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samost. lůžko. El. trouba, el. varná 
deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, LCD 
TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený 
pozemek (příroda) 300 m2, parkoviště na pozemku otevře-
né (počet míst: 3). Krb zahradní, kachlová kamna, ohniště, 
posezení, dřevěný zahr. nábytek, lehátka 2x, uzamykatel-
ný prostor pro kola. Autobus 2 km (Frymburk), vlak 10 km 
(Lipno nad Vltavou). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km (Lipno n. Vlt.), kry-
tý bazén 2 km (Frymburk), přehrada 800 m (Lipno). Hrad 
25 km (Rožmberk n. Vlt.), zámek 25 km (Český Krumlov).

0,8 2 2

KOVÁŘOV: 5 os.  č. 1413 
Velice pěkná a dobře zařízená chata s dětským bazénkem, 
houpačkou a prostornou terasou s výhledem na jezero 
(500 m) je vzhledem k umístění vhodná nejen pro uby-
tování rodiny s dětmi, ale i pro milovníky klidu a přírody. 
Přízemí: obytná místnost 19 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 
1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 
8 m2 2x samostatné lůžko (zastřešený balkón). El. vařič 
(2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (8 l), překapávač, varná konvice, toustovač. Vysa-
vač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (příroda) 130 m2, par-
koviště na pozemku otevřené (příjezdová cesta - 250 m je 
příkrá). Terasa 30 m2, dětský bazének, krb v obytné míst-
nosti, ohniště, gril přenosný, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, lehátka 2x, dětská houpačka. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
2 km (Milná), vlak 8 km (Hůrka u Černé v Pošumaví). Plat-
ba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Frymburk), jezero 
500 m (Lipno). Hrad 27 km (Rožmberk), les 5 m, muzeum 
15 km (Horní Planá), muzeum 30 km (Český Krumlov), tu-
ristické stezky 4 m, zámek 30 km (Český Krumlov).

0,5 5 0,5

0,6 3,5 3,5



ZÁLEZLY: 4+2 os.  č. 3855
Stylově a útulně zařízená chalupa v malé obci v Pošumaví. Zahrada plná zeleně a květin, posezení s grilem na plyn. 
Součástí zahrady je i dětský koutek. Možnost koupání na přírodním koupališti (500 m od objektu). 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko (otevřený prostor), ložnice 8 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, obytná 
místnost 24 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (240+60 l), mrazicí box (90 l), varná konvice, remoska, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 
300 m2, parkoviště u objektu uzavřené (počet míst: 2). Terasa 10 m2, krbová kamna (větší ložnice), kachlová kamna 
(obytná místnost), gril přenosný, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, na vyžádání u majitele. Autobus 50 m (Zálezly), vlak 3 km (Lčovice). 
Objekt je vhodný pro 4-5 osob, max. 6 osob vč. dětí. V menší ložnici je rozkládací pohovka, po rozložení rozměru 2 m 
x 1,2 m. V obytné místnosti je rozkládací pohovka, po rozložení rozměru 1,7 m x 1,3 m. 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 23 km (Strakonice), přírodní koupaliště 500 m (Zálezly). Hrad 23 km (Strakonice), 
les 500 m, přírodní zvláštnost 25 km (Boubín - prales), vyhlídka 6 km.

0,5 0,1 6

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které za-
síláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího 
počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2939 
platí v termínu 13.6.-20.6. cena 10 010 Kč.

Kód 215 1735 1962 2890 2939* 2940 2941 3091 3855

Počet osob 6 10 9 10+2 5 8 2+2 5 4+2

do 20.6. a od 29.8. 10 010 15 470 9 170 10 920 9 240 10 220 7 000 7 000 10 990

20.6.-27.6. 14 210 17 920 9 870 16 520 11 690 10 570 7 420 7 420 12 390

22.8.-29.8. 14 210 17 920 11 900 11 900 10 710 10 570 8 400 8 190 12 390

27.6.-22.8. 16 730 21 280 13 020 17 710 12 180 12 110 8 820 8 610 13 790
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BENEŠOVA HORA: 8 os.  č. 2940
Komfortně a stylově vybavená část rodinného domku 
s uzavřeným dvorem, ležící nedaleko známého městečka 
Stachy. Hostům je k dispozici zastřešené venkovní pose-
zení s grilem. 
1. patro: 2x ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 2x man-
želské lůžko, 2x ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko, obyt-
ná místnost 40 m2 (počet křesel: 8, počet pohovek: 2), 
kuchyň 40 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana). El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(180 l), mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice. 
Pračka (automatická), vysavač, LCD TV, satelit, video, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
4000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 
3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 80 m2, sau-
na (300 Kč/1 h, 200 m od objektu), krb zahradní, krbová 
kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, udírna, poseze-
ní, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro 
kola. Autobus 400 m (Benešova Hora), vlak 12 km (Čky-
ně).V přízemí objektu bydlí občas majitel. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Vimperk), pří-
rodní koupaliště 3 km (Rohanov), rybník 2 km (Úbislav). 
Les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské hory), přírodní 
zvláštnost 30 km (Boubínský prales).

3 3 0,5

BENEŠOVA HORA: 2+2 os.  č. 2941
Luxusně zařízené studio v 1. patře domu. Ve vedlejším 
objektu (200 m) je hostům k dispozici sauna a v obýva-
cím prostoru krb. Nezapomeňte navštívit známý prales 
Boubín, či Národní park Šumava. 
1. patro: obytná místnost 70 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana, spr-
chový kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), překapávač, varná 
konvice. Pračka (automatická), vysavač, TV, video, radi-
omagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (120 l). Garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Sauna (300 Kč/1 h, 200 m od objektu), krb v obývacím 
prostoru, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 500 m 
(Benešov Hora), vlak 12 km (Čkyně). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Vimperk), pří-
rodní koupaliště 3 km (Rohanov), rybník 2 km (Úbislav). 
Hrad 25 km (Rábí), les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské 
hory), přírodní zvláštnost 30 km (Prales Boubín).

3 3 0,5

BENEŠOVA HORA: 5 os.  č. 2939
Luxusně a kvalitně zařízený apartmán se společným 
vchodem v přízemí nového domu. K dispozici velká, 
pečlivě upravovaná zahrada. Společně pro všechny 
apartmány je k dispozici bazén s protiproudem, sauna, 
tělocvična se stolním tenisem, tenisový kurt (hřiště) 34 
x 17 m. Pod zastřešenou terasou (50 m2) je gril a bar, 
další otevřená terasa (60 m2). Dále mají klienti k dispo-
zici společenskou místnost. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 
3x samostatné lůžko, kuchyň 20 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka, překapávač, varná konvice. Pračka (automatická), 
LCD TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený pozemek (za-
hrada) 4000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 6). Terasa, sauna, venkovní krytý bazén 
(8 x 4 x 1,5 m2), zahradní sprcha, kachlová kamna (ku-
chyň), gril zahradní, posezení, dřevěný zahradní náby-
tek, slunečník, pískoviště, zahradní houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, stolní tenis, petang. Autobus 
500 m (Benešova Hora), vlak 12 km (Čkyně). V jedné 
části domu bydlí občas pronajímatel. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 3 km (Ro-
hanov), rybník 2 km (Úbislav). Hrad 15 km (zřícenina 
Kašperk), les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské Hory), 
zámek 15 km (Vimperk), Hluboká nad Vltavou 60 km.

3 3 0,5

ČESKÁ KUBICE: 10+2 os.  č. 2890
Tradiční šumavská chalupa s velkou, udržovanou za-
hradou s venkovním posezením a vlastním bazénem. 
Objekt se nachází v krásném kraji nabízejícím svým 
návštěvníkům velké množství přírodních i kulturních 
památek. 
Suterén: WC, vinný sklípek (bar). Přízemí: ložnice 
17 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 39 m2 2x přistýlka - rozkládací gauč (jídelní 
kout), kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 1x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko (WC, vana, umyvadlo), 2xložnice 2x samostatné 
lůžko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (auto-
matická), vysavač, žehlička, 3x TV, satelit, DVD přehrá-
vač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: elektrický bojler (350 l). Částečně oplocený 
pozemek (zahrada) 2500 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené. Terasa, venkovní bazén (5,7 x 3,7 m, hl. 1,2 m), 
zahradní sprcha, krbová kamna (vinný sklípek), ohniště, 
gril zahradní, posezení, kovový zahradní nábytek, pose-
zení pro 12 os, zahradní houpačka, stolní tenis, elektro-
nické šipky, petang, skluzavka, trampolína. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 500 m (Česká Kubice), vlak 
2 km (Česká Kubice). Platba spotřeby el. energie, dřeva, 
briket a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 4 km (Babylon), koupaliště 
10 km (Domažlice), krytý bazén 15 km (Waldmünchen). 
Hrad 10 km (Domažlice), les 100 m, zámek 10 km (Trhanov).
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OSEKY: 10 os.  č. 1735
Stylově a dobře zařízené venkovské stavení s bazénem 
a s pěkně udržovanou zahradou leží na okraji malé ves-
nice v krásném prostředí Šumavy. Možnost použití sauny 
za poplatek na místě. Hosté mají k dispozici pískoviště 
a houpačku pro děti. 
Přízemí: obytná místnost 14 m2 1x manž. lůžko (kuchyň. 
kout), sauna, koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 15 m2 1x manž. lůžko (částečně zastřeše-
ný balkón), obytná místnost 17 m2 2x přistýlka - rozkl.gauč 
(počet pohovek: 1, balkón), kuchyň 6 m2, WC, koupelna 
(sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: obytná místnost 22 m2 
1x manž. lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, zastře-
šený balkón), jídelna 17 m2 2x přistýlka - rozkl. gauč (ku-
chyňský kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. varná deska (1 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
3x chladnička (60+60+90 l), 3x mrazicí box (10+10+30 l), 
3x překapávač, 3x varná konvice, 3x toustovač, 2x myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), 3x vysavač, žehlička, TV, 
satelit, 3x DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (450+220 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 5000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 5).  Terasa 25 m2, sauna (Za poplatek na mís-
tě 700 Kč/týden), venkovní bazén s filtrem (4,12x 2 m, 
hl. 1,22 m, v provozu do konce srpna), dětský bazének, 
zahradní sprcha, krbová kamna (podkroví), ohniště s gri-
lem, gril, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 5x, pískoviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. 
jízdních kol (2 pánská, 2 dámská, 2 dětská  kola, 4 kolo-
běžky  zdarma), badminton, stolní tenis, elektronické šipky, 
petang, skluzavka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 
(300 Kč malý pes do 40 cm, 800 Kč (+ kauce 1 000 Kč) pes 
nad 40 cm, pouze na vyžádání u pronajímatele). Autobus 
100 m (Oseky), vlak 5 km (Prachatice). V domě nepravi-
delně bydlí majitelé objektu (samostatný vchod). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 600 m (Husinec), řeka 
600 m (Blanice). Hrad 35 km (Český Krumlov), les 200 m, 
přírodní zvláštnost 19 km (Boubínský prales), turistické 
stezky 200 m, zámek 35 km (Hluboká nad Vltavou).

0,6 1 1

PILA: 5 os.  č. 3091 
Moderně zařízená chalupa s terasou s krásným výhle-
dem na horu Čerchov se nachází na klidném místě 1 km 
od přírodního koupaliště Babylon. Krátkou cestu za pěk-
ným koupáním si můžete zpříjemnit sběrem hub a lesních 
plodů a pokud budete mít štěstí tak potkáte i lesní zvěř. 
Přízemí: obytná místnost 39 m2 (počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana). Podkro-
ví: ložnice 10 m2 (průchozí, otevřený prostor) 2x samost. 
lůžko, ložnice 30 m2 1x manž. lůžko 1x přistýlka - rozkl. 
gauč (balkón 8 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (225 l), mrazicí box (30 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 340 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet 
míst: 2). Terasa 14 m2, ohniště, gril přenosný, plast. zahr. 
nábytek, kánoe. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze 
malé plemeno. Autobus 500 m (Pila), vlak 150 m (Pila). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 6 km (Domažlice), 
přírodní koupaliště 1 km (Babylon), rybník 100 m (Pila). 
Hrad 10 km (Horšovský Týn), les 300 m, muzeum 5 km 
(Klenčí), 6 km (Domažlice), zámek 1 km (Trhanov).

1 1 1

DRACHKOV: 6 os.  č. 215
Stylově zařízená chalupa se zapuštěným bazénem. Hos-
tům je k dispozici prostorná zahrada se zastřešeným 
venkovním posezením s krbem a udírnou. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 24 m2 (počet křesel: 9), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (WC, vana), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 18 m2 3x samostat-
né lůžko, společenská místnost. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice. Pračka (auto-
matická), vysavač, žehlička, LCD TV, satelit. Ohřev vody: 
el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené, garáž na pozemku 
(počet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem (7 x 3,5 m), krb 
zahradní i v domě (obývací pokoj), udírna, dřevěný za-
hradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč (+ kau-
ce 1 000 Kč), pouze menší až střední plemeno. Autobus 
500 m, vlak 3 km. Ložní prádlo za poplatek 100 Kč/os./
týden na místě. Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 4 km, přírodní koupa-
liště 300 m, rybník 2,5 km. Hrad 4 km (Strakonice), Zvíkov 
30 km, les 100 m, vyhlídka 3 km (Rumpál).

0,3 0,5 0,5

JAVORNÁ: 9 os.  č. 1962
Krásná a vkusně zařízená rekreační chata s bazénem 
a pečlivě udržovanou zahradou se nachází na slunném 
místě v blízkosti lesa. Hosté mají dále k dispozici prostor-
nou společenskou místnost a ohniště s grilem. V okolí je 
množství cyklostezek.
Suterén: garáž, společenská místnost, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Přízemí: kuchyň 9 m2, WC, 
společenská místnost 20 m2 (počet křesel: 6), koupelna 
(vana, umyvadlo). 1. patro: ložnice 10 m2 3x samostatné 
lůžko, ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 14 m2 
3x samostatné lůžko (balkón), WC. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (80 l), pře-
kapávač, varná konvice. Pračka (automatická), TV, satelit, 
DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený po-
zemek (zahrada) 60 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 4), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 
12 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m x 0,90 m), 
krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, posezení, plas-
tový zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola, 
petang. Autobus 700 m, vlak 13 km (Běšiny). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 13 km (Běšiny), 15 km 
(Petrovice u Sušice). Hrad 15 km (Velhartice), les 20 m, 
turistické stezky 100 m, vyhlídka 15 km (Železná Ruda).
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ZÁLEZLY: 4+2 os.  č. 3855
Stylově a útulně zařízená chalupa v malé obci v Pošumaví. Zahrada plná zeleně a květin, posezení s grilem na plyn. 
Součástí zahrady je i dětský koutek. Možnost koupání na přírodním koupališti (500 m od objektu). 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko (otevřený prostor), ložnice 8 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, obytná 
místnost 24 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (240+60 l), mrazicí box (90 l), varná konvice, remoska, myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 
300 m2, parkoviště u objektu uzavřené (počet míst: 2). Terasa 10 m2, krbová kamna (větší ložnice), kachlová kamna 
(obytná místnost), gril přenosný, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, na vyžádání u majitele. Autobus 50 m (Zálezly), vlak 3 km (Lčovice). 
Objekt je vhodný pro 4-5 osob, max. 6 osob vč. dětí. V menší ložnici je rozkládací pohovka, po rozložení rozměru 2 m 
x 1,2 m. V obytné místnosti je rozkládací pohovka, po rozložení rozměru 1,7 m x 1,3 m. 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 23 km (Strakonice), přírodní koupaliště 500 m (Zálezly). Hrad 23 km (Strakonice), 
les 500 m, přírodní zvláštnost 25 km (Boubín - prales), vyhlídka 6 km.

0,5 0,1 6

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které za-
síláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího 
počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2939 
platí v termínu 13.6.-20.6. cena 10 010 Kč.

Kód 215 1735 1962 2890 2939* 2940 2941 3091 3855

Počet osob 6 10 9 10+2 5 8 2+2 5 4+2

do 20.6. a od 29.8. 10 010 15 470 9 170 10 920 9 240 10 220 7 000 7 000 10 990

20.6.-27.6. 14 210 17 920 9 870 16 520 11 690 10 570 7 420 7 420 12 390

22.8.-29.8. 14 210 17 920 11 900 11 900 10 710 10 570 8 400 8 190 12 390

27.6.-22.8. 16 730 21 280 13 020 17 710 12 180 12 110 8 820 8 610 13 790

16

ŠUMAVA

BENEŠOVA HORA: 8 os.  č. 2940
Komfortně a stylově vybavená část rodinného domku 
s uzavřeným dvorem, ležící nedaleko známého městečka 
Stachy. Hostům je k dispozici zastřešené venkovní pose-
zení s grilem. 
1. patro: 2x ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 2x man-
želské lůžko, 2x ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko, obyt-
ná místnost 40 m2 (počet křesel: 8, počet pohovek: 2), 
kuchyň 40 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana). El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(180 l), mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice. 
Pračka (automatická), vysavač, LCD TV, satelit, video, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
4000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 
3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 80 m2, sau-
na (300 Kč/1 h, 200 m od objektu), krb zahradní, krbová 
kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, udírna, poseze-
ní, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro 
kola. Autobus 400 m (Benešova Hora), vlak 12 km (Čky-
ně).V přízemí objektu bydlí občas majitel. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Vimperk), pří-
rodní koupaliště 3 km (Rohanov), rybník 2 km (Úbislav). 
Les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské hory), přírodní 
zvláštnost 30 km (Boubínský prales).

3 3 0,5

BENEŠOVA HORA: 2+2 os.  č. 2941
Luxusně zařízené studio v 1. patře domu. Ve vedlejším 
objektu (200 m) je hostům k dispozici sauna a v obýva-
cím prostoru krb. Nezapomeňte navštívit známý prales 
Boubín, či Národní park Šumava. 
1. patro: obytná místnost 70 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana, spr-
chový kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), překapávač, varná 
konvice. Pračka (automatická), vysavač, TV, video, radi-
omagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (120 l). Garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Sauna (300 Kč/1 h, 200 m od objektu), krb v obývacím 
prostoru, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 500 m 
(Benešov Hora), vlak 12 km (Čkyně). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Vimperk), pří-
rodní koupaliště 3 km (Rohanov), rybník 2 km (Úbislav). 
Hrad 25 km (Rábí), les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské 
hory), přírodní zvláštnost 30 km (Prales Boubín).

3 3 0,5

BENEŠOVA HORA: 5 os.  č. 2939
Luxusně a kvalitně zařízený apartmán se společným 
vchodem v přízemí nového domu. K dispozici velká, 
pečlivě upravovaná zahrada. Společně pro všechny 
apartmány je k dispozici bazén s protiproudem, sauna, 
tělocvična se stolním tenisem, tenisový kurt (hřiště) 34 
x 17 m. Pod zastřešenou terasou (50 m2) je gril a bar, 
další otevřená terasa (60 m2). Dále mají klienti k dispo-
zici společenskou místnost. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 
3x samostatné lůžko, kuchyň 20 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka, překapávač, varná konvice. Pračka (automatická), 
LCD TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený pozemek (za-
hrada) 4000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 6). Terasa, sauna, venkovní krytý bazén 
(8 x 4 x 1,5 m2), zahradní sprcha, kachlová kamna (ku-
chyň), gril zahradní, posezení, dřevěný zahradní náby-
tek, slunečník, pískoviště, zahradní houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, stolní tenis, petang. Autobus 
500 m (Benešova Hora), vlak 12 km (Čkyně). V jedné 
části domu bydlí občas pronajímatel. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 3 km (Ro-
hanov), rybník 2 km (Úbislav). Hrad 15 km (zřícenina 
Kašperk), les 100 m, muzeum 12 km (Kašperské Hory), 
zámek 15 km (Vimperk), Hluboká nad Vltavou 60 km.

3 3 0,5

ČESKÁ KUBICE: 10+2 os.  č. 2890
Tradiční šumavská chalupa s velkou, udržovanou za-
hradou s venkovním posezením a vlastním bazénem. 
Objekt se nachází v krásném kraji nabízejícím svým 
návštěvníkům velké množství přírodních i kulturních 
památek. 
Suterén: WC, vinný sklípek (bar). Přízemí: ložnice 
17 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 39 m2 2x přistýlka - rozkládací gauč (jídelní 
kout), kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 1x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko (WC, vana, umyvadlo), 2xložnice 2x samostatné 
lůžko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (auto-
matická), vysavač, žehlička, 3x TV, satelit, DVD přehrá-
vač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: elektrický bojler (350 l). Částečně oplocený 
pozemek (zahrada) 2500 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené. Terasa, venkovní bazén (5,7 x 3,7 m, hl. 1,2 m), 
zahradní sprcha, krbová kamna (vinný sklípek), ohniště, 
gril zahradní, posezení, kovový zahradní nábytek, pose-
zení pro 12 os, zahradní houpačka, stolní tenis, elektro-
nické šipky, petang, skluzavka, trampolína. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 500 m (Česká Kubice), vlak 
2 km (Česká Kubice). Platba spotřeby el. energie, dřeva, 
briket a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 4 km (Babylon), koupaliště 
10 km (Domažlice), krytý bazén 15 km (Waldmünchen). 
Hrad 10 km (Domažlice), les 100 m, zámek 10 km (Trhanov).

4 0,1 0,5

OSEKY: 10 os.  č. 1735
Stylově a dobře zařízené venkovské stavení s bazénem 
a s pěkně udržovanou zahradou leží na okraji malé ves-
nice v krásném prostředí Šumavy. Možnost použití sauny 
za poplatek na místě. Hosté mají k dispozici pískoviště 
a houpačku pro děti. 
Přízemí: obytná místnost 14 m2 1x manž. lůžko (kuchyň. 
kout), sauna, koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 15 m2 1x manž. lůžko (částečně zastřeše-
ný balkón), obytná místnost 17 m2 2x přistýlka - rozkl.gauč 
(počet pohovek: 1, balkón), kuchyň 6 m2, WC, koupelna 
(sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: obytná místnost 22 m2 
1x manž. lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, zastře-
šený balkón), jídelna 17 m2 2x přistýlka - rozkl. gauč (ku-
chyňský kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. varná deska (1 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
3x chladnička (60+60+90 l), 3x mrazicí box (10+10+30 l), 
3x překapávač, 3x varná konvice, 3x toustovač, 2x myčka 
na nádobí. Pračka (automatická), 3x vysavač, žehlička, TV, 
satelit, 3x DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (450+220 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 5000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 5).  Terasa 25 m2, sauna (Za poplatek na mís-
tě 700 Kč/týden), venkovní bazén s filtrem (4,12x 2 m, 
hl. 1,22 m, v provozu do konce srpna), dětský bazének, 
zahradní sprcha, krbová kamna (podkroví), ohniště s gri-
lem, gril, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 5x, pískoviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. 
jízdních kol (2 pánská, 2 dámská, 2 dětská  kola, 4 kolo-
běžky  zdarma), badminton, stolní tenis, elektronické šipky, 
petang, skluzavka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 
(300 Kč malý pes do 40 cm, 800 Kč (+ kauce 1 000 Kč) pes 
nad 40 cm, pouze na vyžádání u pronajímatele). Autobus 
100 m (Oseky), vlak 5 km (Prachatice). V domě nepravi-
delně bydlí majitelé objektu (samostatný vchod). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 600 m (Husinec), řeka 
600 m (Blanice). Hrad 35 km (Český Krumlov), les 200 m, 
přírodní zvláštnost 19 km (Boubínský prales), turistické 
stezky 200 m, zámek 35 km (Hluboká nad Vltavou).

0,6 1 1

PILA: 5 os.  č. 3091 
Moderně zařízená chalupa s terasou s krásným výhle-
dem na horu Čerchov se nachází na klidném místě 1 km 
od přírodního koupaliště Babylon. Krátkou cestu za pěk-
ným koupáním si můžete zpříjemnit sběrem hub a lesních 
plodů a pokud budete mít štěstí tak potkáte i lesní zvěř. 
Přízemí: obytná místnost 39 m2 (počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana). Podkro-
ví: ložnice 10 m2 (průchozí, otevřený prostor) 2x samost. 
lůžko, ložnice 30 m2 1x manž. lůžko 1x přistýlka - rozkl. 
gauč (balkón 8 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (225 l), mrazicí box (30 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 340 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet 
míst: 2). Terasa 14 m2, ohniště, gril přenosný, plast. zahr. 
nábytek, kánoe. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze 
malé plemeno. Autobus 500 m (Pila), vlak 150 m (Pila). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 6 km (Domažlice), 
přírodní koupaliště 1 km (Babylon), rybník 100 m (Pila). 
Hrad 10 km (Horšovský Týn), les 300 m, muzeum 5 km 
(Klenčí), 6 km (Domažlice), zámek 1 km (Trhanov).

1 1 1

DRACHKOV: 6 os.  č. 215
Stylově zařízená chalupa se zapuštěným bazénem. Hos-
tům je k dispozici prostorná zahrada se zastřešeným 
venkovním posezením s krbem a udírnou. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 24 m2 (počet křesel: 9), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (WC, vana), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 18 m2 3x samostat-
né lůžko, společenská místnost. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice. Pračka (auto-
matická), vysavač, žehlička, LCD TV, satelit. Ohřev vody: 
el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené, garáž na pozemku 
(počet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem (7 x 3,5 m), krb 
zahradní i v domě (obývací pokoj), udírna, dřevěný za-
hradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč (+ kau-
ce 1 000 Kč), pouze menší až střední plemeno. Autobus 
500 m, vlak 3 km. Ložní prádlo za poplatek 100 Kč/os./
týden na místě. Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 4 km, přírodní koupa-
liště 300 m, rybník 2,5 km. Hrad 4 km (Strakonice), Zvíkov 
30 km, les 100 m, vyhlídka 3 km (Rumpál).

0,3 0,5 0,5

JAVORNÁ: 9 os.  č. 1962
Krásná a vkusně zařízená rekreační chata s bazénem 
a pečlivě udržovanou zahradou se nachází na slunném 
místě v blízkosti lesa. Hosté mají dále k dispozici prostor-
nou společenskou místnost a ohniště s grilem. V okolí je 
množství cyklostezek.
Suterén: garáž, společenská místnost, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Přízemí: kuchyň 9 m2, WC, 
společenská místnost 20 m2 (počet křesel: 6), koupelna 
(vana, umyvadlo). 1. patro: ložnice 10 m2 3x samostatné 
lůžko, ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 14 m2 
3x samostatné lůžko (balkón), WC. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (80 l), pře-
kapávač, varná konvice. Pračka (automatická), TV, satelit, 
DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený po-
zemek (zahrada) 60 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 4), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 
12 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m x 0,90 m), 
krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, posezení, plas-
tový zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola, 
petang. Autobus 700 m, vlak 13 km (Běšiny). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 13 km (Běšiny), 15 km 
(Petrovice u Sušice). Hrad 15 km (Velhartice), les 20 m, 
turistické stezky 100 m, vyhlídka 15 km (Železná Ruda).
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MUTĚNICE: 9 os.  č. 3747
Náš tip pro milovníky dobrého vína. Moderní ubytování 
pro 9 osob přímo v centru mutěnických búd. Mutěnice 
jsou klidná, vinohrady posázená slovácká dědinka. Zdejší 
raritou jsou malebné sklípky, kterých jen v Mutěnicích je 
více než 500. V ceně týdenního pobytu je úvodní ochut-
návka a degustace vín. 
Suterén: vinný sklípek. Přízemí: obytná místnost 12 m2 
(počet pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 10 m2 (bar), 
2x WC. 1. patro: 3x ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, WC, chodba (kuchyňský kout, terasa 
45 m2), koupelna (sprchový kout, umyvadlo). El. horko-
vzdušná trouba, el. varná deska (4 plot.), 2x mikrovlnná 
trouba, 2x chladnička, 2x mrazicí box, překapávač, varná 
konvice, myčka na nádobí. LCD TV, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (dvůr), parkoviště na pozem-
ku otevřené (počet míst: 3). Klimatizace, krb v obývacím 
pokoji, gril přenosný, posezení, dřevěný zahradní náby-
tek, pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 600 m (Mutěnice), vlak 
200 m (Mutěnice). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas:  plavecký bazén 12 km (Hodonín), 
Dubňany 8 km, přírodní koupaliště 12 km (Lužice), rybník 
20 km (Velké Bílovice). Hrad 35 km (Cimburk), les 1 km, 
muzeum 12 km (Hodonín), skanzen 20 km (Strážnice), turi-
stické stezky 1 km, zámek 30 km (Lednice), 8 km (Milotice).
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DUBŇANY: 5 os.  č. 2269
Dobře zařízená rekreační chata situovaná v kraji vínu zaslíbeném. Klidné místo obklopené vinicemi a vinnými 
sklepy, zdejší vinařské cyklistické stezky mohou využít nejen milovníci tohoto moku, ale i klidu a přírodních krás.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 4, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 5 m2. Půdní vestavba: 
ložnice 25 m2 3x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Plyn. sporák 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (60 l), varná konvice. Vysavač, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevře-
ný pozemek (příroda) 3000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Terasa 30 m2, ohniště, gril přenosný, 
dřevěný zahradní nábytek. Autobus a vlak 3 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 14 km (Hodonín), přehrada 30 km (Radějov), přírodní koupaliště 6 km (Dubňany). 
Hrad 50 km (Buchlov), muzeum 14 km (Hodonín), turistické stezky 1 km, zámek 27 km (Lednice), 12 km (Milotice).

ČERNČÍN: 9 os.  č. 3844 
Velmi dobře zařízená chalupa s bazénem a prostorným 
pozemkem vhodná pro rodinnou dovolenou.
Přízemí: kuchyň 20 m2, hala 35 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč, zimní zahrada, koupelna (WC, vana), obývací 
pokoj 45 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. 1. patro: 
2x ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 40 m2 
1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chlad-
nička, překapávač, varná konvice, toustovač. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, TV, video, rádio s CD 
přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 2500 m2, garáž na po-
zemku (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (6x4 m, 
hl.1,2 m), gril přenosný, zahradní altán, kovový zahrad-
ní nábytek, lehátka 6x, dětská houpačka, možnost za-
půjč. jízdních kol (poplatek 500 Kč/kolo/týden), uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, petang, skluzavka, 
trampolína. Domácí zvíře za poplatek 350 Kč. Autobus 
a vlak 2 km (Bučovice). Nutné vlastní povlečení. V topné 
sezóně platba spotřeby plynu na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 2 km (Bučovice). 
Hrad 22 km (Buchlov), jeskyně 50 km (Moravský kras), 
les 1 km, muzeum 2 km (Bučovice), turistické stezky 1 km, 
zámek 40 km (Lednice), 11 km (Slavkov), 2 km (Bučovice).
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DALEŠICE: 9+2 os.  č. 3675
Nově zrekonstruovaná a kvalitně zařízená chalupa 
s bazénem, soláriem, infrasaunou, 4 ložnicemi, za-
hradním krbem a posezením pod pergolou vzdálená 
1 km od známé Dalešické přehrady. Doporučujeme 
návštěvu místního pivovaru (300 m), kde se natáčel 
film Postřižiny. 
Přízemí: obytná místnost 36 m2 1x přistýlka - roz-
kládací gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní 
kout), WC, koupelna 8 m2 (sprchový kout, umyvadlo), 
předsíň. Podkroví: ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, ložnice 13 m2 1x manželské lůžko, 
ložnice 13 m2 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 2x samo-
statné lůžko, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
Elektrická horkovzdušná trouba, sklokeramická varná 
deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (211 l), 
mrazicí box, varná konvice, toustovač, topinkovač, myč-
ka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
2x LCD TV, satelit, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: elektrický bojler (120 l). Oplocený pozemek (za-
hrada) 400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3). Infrasauna s barevnou terapií, venkovní bazén 
s filtrem (6x3 m, hl. 1,3 m, slaná mořská voda), krb 
zahradní, krbová kamna (obývací pokoj), gril zahrad-
ní, udírna, posezení pod pergolou, dřevěný a plastový 
zahradní nábytek. Domácí zvíře  za poplatek 600 Kč. 
Autobus 600 m (Dalešice), vlak 20 km (Třebíč). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh a vody na místě. Povin-
ný poplatek za závěrečný úklid 300 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Třebíč), pře-
hrada 1 km (Dalešická přehrada), přírodní koupaliště 
7 km (Rouchovany). Les 1 km, muzeum 40 km (Znojmo), 
turistické stezky 1 km, zámek 16 km (Jaroměřice nad 
Rokytnou).
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BRNĚNSKÁ PŘEHRADA: 4 os.  č. 2095
Dobře zařízená rekreační chata v pěkné lokalitě Brněnské 
přehrady. Chata je obklopená lesem, a je tak nejen díky 
své blízkosti k přehradě velmi oblíbeným rekreačním mís-
tem. Díky své poloze v malebné krajině přírodního parku 
Podkomorské lesy zde rovněž najdete četné množství 
pláží a sportovišť.
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 8 m2 
2x samostatné lůžko (přístěnek obývacího pokoje, oddě-
lena závěsem), obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 6), 
kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), chladnička (60 l), mrazicí box (15 l), 
varná konvice. Žehlička, rádio. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 900 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 30 m2, krb 
v obývacím pokoji, ohniště, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 3x. Autobus 300 m. 
Tipy pro volný čas: přehrada 700 m. Hrad 5 km (Veve-
ří), jeskyně 30 km (Moravský Kras), turistické stezky 10 m.

0,7 2 0,7
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BEZKOV: 5 os.  č. 2423
Účelně zařízená vesnická chalupa s malým uzavřeným 
dvorkem situovaná na okraji obce v nejhezčím koutu 
jižní Moravy, nedaleko hranic s Rakouskem. Během 
horkých letních dnů doporučujeme navštívit Vranov-
skou přehradu (10 km), v případě horšího počasí pak 
např. Znojmo s největším labyrintem chodeb v podzemí 
ve střední Evropě. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, kuchyň 15 m2, obývací ložnice 25 m2 
2x samostatné lůžko (počet křesel: 2), koupelna (WC, 
vana). El. sporák s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (140 l), mrazicí box (10 l), varná kon-
vice. Žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 134 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 2). Gril, posezení, plastový 
a kovový zahradní nábytek. Autobus 300 m, vlak 2 km. 
Platba spotřeby el. energie nad 60 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Znojmo), pře-
hrada 10 km (Vranov). Les 500 m, muzeum 1 km, pří-
rodní zvláštnost 5 km (Národní park Podyjí), turistické 
stezky 500 m, vyhlídka 5 km.
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LUHAČOVICE: 4 os.  č. 3179
Dobře zařízená chata s prostornou a upravovanou 
zahradou situovaná v klidné okrajové části známého 
lázeňského města. Chata je nejen ideálním místem pro 
rodinnou dovolenou, ale rovněž pro pobyt lázeňských 
hostů. Procházky po lázeňských kolonádách, koupání 
v nedaleké přehradě nebo večerní grilování na zahradě 
Vám budou vynikající relaxací.
Přízemí: obytná místnost 18 m2 2x samostatné lůžko 
(počet křesel: 2), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. pa-
tro: ložnice 1x manželské lůžko (balkón). Elektrický 
sporák s el. troubou (2 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička, mrazicí box, varná konvice. Vysavač, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: elektrický bojler (50 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 500 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 1). Terasa 10 m2, krb zahradní 
i v domě (obývací pokoj), ohniště s grilem, posezení, 
kempinkový zahradní nábytek, slunečník, zahradní hou-
pačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km 
(Luhačovice), vlak 2 km (Luhačovice). Platba spotřeby 
el. energie a paušálu 100 Kč/týden za spotřebu vody 
a poskytnutí povlečení.
Tipy pro volný čas: přehrada 2,5 km, krytý bazén 
50 m (hotel Alexandria). Hrad 45 km (Buchlov), les 5 m, 
přírodní zvláštnost 20 km (CHKO Bílé Karpaty), zámek 
20 km (Bojkovice), 38 km (Buchlovice).

0,05 1 0,6

č. 3747

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3675 platí 
v termínech od 29.8. cena 13 510 Kč, u objektu č. 3787 cena 23 520 Kč. U objektu č. 3844 platí v ter-
mínu 29.8.-5.9. cena 19 180 Kč.

Kód 2095 2269 2423 3179 3675* 3747 3787* 3844*

Počet osob 4 5 5 4 9+2 9 18+2 9

do 20.6. a od 29.8. 6 510 - - - - - - 6 230 10 990 14 210 18 480 16 170

20.6.-27.6. 7 420 8 400 7 630 6 580 14 490 14 630 24 500 16 870

22.8.-29.8. 8 400 8 400 7 630 6 580 15 540 - - - 26 530 19 880

27.6.-22.8. 8 820 9 520 8 540 7 980 17 710 15 120 29 680 20 510

DALEŠICE: 18+2 os.  č. 3787
Nově zrekonstruovaná a kvalitně zařízená chalupa s bazénem, relaxační místností s hydromasážní vanou, 8 lož-
nicemi, zahradním krbem a posezením pod pergolou vzdálená 1 km od známé Dalešické přehrady. Doporučujeme 
návštěvu místního pivovaru, kde se natáčel film Postřižiny. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout), kuchyň 18 m2 
(jídelní kout), WC, koupelna (WC, sprchový kout), relaxační místnost (vana, sprchový kout), obývací pokoj 20 m2 
2x přistýlka - rozkládací gauč. 1. patro: 6x ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, kuchyň, WC, koupelna (WC, sprcho-
vý kout). 2x elektrický sporák s elektrickou horkovzdušnou troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 3x chladnička, 
2x mrazicí box, 2x varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: elektrický bojler (400 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1100 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 6). 
Terasa 40 m2, venkovní bazén (6x3x1,3 m, slaná voda), krb zahradní i v domě, gril zahradní, udírna, pergola, plas-
tový a kovový zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 600 Kč. Autobus 1 km 
(Dalešice), vlak 20 km (Třebíč). Platba spotřeby elektrické energie nad 50 kWh a vody na místě. Povinný poplatek 
za závěrečný úklid 600 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Třebíč), krytý bazén 4 km (Valeč), přehrada 1 km (Dalešická přehrada), 
přírodní koupaliště 6 km (Rouchovany), rybník 300 m (Dalešice). Les 2 km, vyhlídka 2 km, zámek 4 km (Valeč).

1 0,05 0,2

NOVINKA

VINNÝ
SKLÍPEK

SAUNA



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3354 platí 
v termínech od 29.8. cena 11 130 Kč. U objektu č. 3864 platí uvedené ceny pro max. 4 os., každá 
další os. platí 1 470 Kč/týden.

Kód 2104 3077 3181 3354* 3406 3489 3849 3852 3864*

Počet osob 6 8 6 4+4 8 8 5 6 4-7

do 20.6. a od 29.8. 9 030 9 730 10 990 9 870 9 870 10 220 7 000 11 970 8 470

20.6.-27.6. 9 730 10 430 12 670 10 290 11 130 13 090 7 910 12 390 8 890

22.8.-29.8. 9 730 10 430 11 690 11 480 11 130 13 090 7 910 12 390 8 890

27.6.-22.8. 11 200 11 900 13 230 13 090 11 620 14 630 8 330 12 810 9 310

18

VENDRYNĚ: 6 os.  č. 3181
Stylově zařízená nově zrekonstruovaná chalupa s ba-
zénem situovaná na oplocené zahradě s altánem, za-
hradním krbem a houpačkou. Objekt se nachází v malé 
obci 2 km od Bystřice nad Olší, zdejší značené turistické 
a cykloturistické trasy Vás zavedou na zajímavá místa. 
Přízemí: 3x ložnice 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 10 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1), kuchyň 11 m2 (jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda. Plyn. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, myčka na nádo-
bí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
video, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené. Terasa, venkovní bazén s filtrem (3 x 5 m x 0,9 m, 
solární ohřev), krb zahradní, ohniště s grilem, posezení, 
dřevěný zahradní nábytek, zahradní houpačka, stolní te-
nis, ruské kuželky, skluzavka. Autobus 50 m (Bystřice nad 
Olší), vlak 2 km (Bystřice nad Olší). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2 km (Bystřice nad 
Olší), přehrada 40 km. Les 100 m, muzeum 10 km (Třinec).

2 1 0,5

ÚVALNO: 4-7 os.  č. 3864 
Velmi pěkně zařízený apartmán v 1. patře rodinného domu doporučujeme především rodinám s dětmi. Na zahradě 
k dispozici houpačka, pískoviště a dřevěný domeček se skluzavkou. Pěkné koupání v biotopu s tobogánem 500 m 
od objektu. Doporučujeme navštívit i místní zrcadlový labyrint (500 m od objektu). 
1. patro: ložnice 12 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 10 m2 2x samostatné 
lůžko, koupelna (WC, vana, sprchový kout), obývací pokoj 40 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout). El. horkovzdušná trouba, plyn. varná deska (5 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(160 l), varná konvice. TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště 
na pozemku (počet míst: 3). Terasa 60 m2, dětský bazének, zahradní sprcha, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 3x, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, elektronické šipky, trampolína. Autobus 100 m (Pocheň - Úvalno), vlak 2 km (Úvalno). 
V přízemí objektu bydlí pronajímatel. Paušál za spotřebu energií 500 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Kravaře), přehrada 30 km (Slezská Harta), přírodní koupaliště 500 m (Úval-
no). Les 200 m, muzeum 500 m (Úvalno), turistické stezky 100 m, vyhlídka 700 m, zámek 25 km (Bruntál).

0,5 0,5 0,5

ČELADNÁ: 8 os.  č. 3489
Velmi pěkně zařízená chata s nově renovovaným interi-
érem situovaná v malé chatové osadě.Z prostorné terasy 
se hostům nabízí jedinečný výhled na panorama Beskyd. 
Na pečlivě udržované zahradě hosté jistě ocení posezení 
pod slunečníkem, ohniště a gril. V Čeladné doporučujeme 
wellness a milovníkům golfu návštěvu zdejšího golfové-
ho hřiště (1 km od objektu). 
Přízemí: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 2, kuchyňský kout, jídelní kout, terasa 30 m2), 
WC. 1. patro: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 1, 
počet pohovek: 2, zastřešený balkón 12 m2), koupelna 
(WC, vana, umyvadlo). 2. patro: ložnice 17 m2 1x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko (balkón 3 m2), lož-
nice 7 m2 1x manželské lůžko. Podkroví: ložnice 20 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko. Sklokeramický 
sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (60 l), mrazicí box (20 l), varná konvice, topinkovač. 
2x vysavač, žehlička, 2x TV, video, rádio s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (zahrada) 500 m2, parkoviště 
mimo pozemek otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, 
krb v obývacím pokoji, ohniště, gril přenosný, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, dětská 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
skluzavka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1 km (Čeladná), vlak 3 km (Čeladná). Strmé 
schody do podkroví. 3 lůžka v ložnici v podkroví jsou 
pěkně upravené matrace na zemi.
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Frýdek-Místek 
a Frenštát p. R.), koupaliště 7 km (Ostravice), krytý bazén 
2 km (hotel Prosper), přehrada 17 km (Olešná) - možnost 
rybolovu. Hrad 25 km (Hukvaldy), přírodní zvláštnost 
8 km (Lysá hora), zámek 17 km (Frýdek-Místek).

2 8 1

HRABENOV: 5 os.  č. 3849
Velmi pěkně zařízená chalupa v atraktivní oblasti v blíz-
kosti lázní Bludov (12 km) a Velké Losiny (19 km). Pro mi-
lovníky sportovního vyžití doporučujeme středisko Kouty 
nad Desnou (29 km) nebo Dolní Morava (30 km). 
Přízemí: jídelna 10 m2, kuchyň 4 m2, samostatné WC, 
koupelna (vana, sprchový kout), obývací pokoj 30 m2 (po-
čet křesel: 4, počet pohovek: 2). 1. patro: ložnice 12 m2 
(průchozí) 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, lož-
nice 10 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), překa-
pávač, varná konvice. Vysavač, TV, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 150 m2, parkoviště na pozemku 
(počet míst: 3). Veranda 3 m2, krbová kamna (jídelna), 
ohniště, gril přenosný, posezení, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 
50 m (Hrabenov), vlak 2 km (Ruda nad Moravou). V ob-
jektu jsou příkré schody. 
Tipy pro volný čas: aquapark 6 km (Šumperk), kou-
paliště 1,5 km (Ruda nad Moravou), plavecký bazén 
6 km (Šumperk), přehrada 12 km (Krásné), rybník 12 km 
(Ropotín), rybolov 1,5 km (řeka Morava), termální kou-
paliště 18 km (Velké Losiny). Les 100 m, muzeum 6 km 
(Šumperk), 18 km (Velké Losiny), turistické stezky 400 m, 
zámek 12 km (Bludov), 18 km (Velké Losiny).

1,5 0,05 2

JAVORNÍK: 6 os.  č. 3852 
Pěkná chalupa vzdálená cca 1 km od města Javorník. 
Přízemí: obytná místnost 32 m2 (kuchyňský kout, jí-
delní kout, bar), WC, koupelna 4 m2 (sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 6 m2 1x manželské lůž-
ko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 14 m2 
3x samostatné lůžko, WC, koupelna 4 m2 (sprchový 
kout, umyvadlo). El. trouba, el. varná deska (4 plot.), 
chladnička (120 l), mrazicí box (80 l), překapávač, varná 
konvice, myčka na nádobí. CD přehrávač. Ohřev vody: 
el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 500 m2, 
parkoviště na pozemku (počet míst: 5). Krbová kamna 
(obytná místnost), kovový zahradní nábytek, slunečník, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč. Autobus 1 km (Javorník), vlak 2 km (Javor-
ník). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 2 km (Javorník), 
přírodní koupaliště 10 km (Velká Kraš), rybolov 3 km (Ja-
vorník). Muzeum 1 km (Javorník), zámek 1 km (Javorník).

2 1 1

TROJANOVICE: 6 os.  č. 2104 
Moderně zařízená rekreační chalupa s bazénem, altán-
kem a venkovním krbem. Zdejší nádherné okolí skýtá 
nepřeberné množství výletů (Rožnov pod Radhoštěm, 
Štramberk, Pustevny). 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 12), kuchyň 12 m2, hala 20 m2 (počet 
pohovek: 1), koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro: 
ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 2x manželské lůžko. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (140 l), mrazicí box, překapávač, varná konvi-
ce, myčka na nádobí. Vysavač, žehlička, 4x TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 100 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Venkovní bazén s filtrem (prům. 6 m, hl. 1,40 
m), krb zahradní i v domě (obytná místnost), ohniště, za-
hradní altán, dřevěný zahradní nábytek. Autobus 300 m, 
vlak 5 km.Pronajímatelka bydlí ve vedlejším domě. Plat-
ba spotřeby el. energie, plynu a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark (Frenštát pod Radhoš-
těm)  5 km, přírodní koupaliště 12 km (Čeladná), termální 
koupaliště 10 km (Rožnov pod Radhoštěm). Hrad 15 km 
(Hukvaldy), 18 km (Štramberk), les 10 m, muzeum 10 km 
(Rožnov pod Radhoštěm), vyhlídka 3 km (Pustevny).

5 1 0,9

NÝDEK-HLUCHOVÁ: 8 os.  č. 3077
Účelně zařízená rekreační chata se nachází v krásném 
údolí Beskyd v těsné blízkosti turistických, sportovních 
a kulturních středisek v Polsku a na Slovensku. Na za-
hradě je hostům k dispozici ohniště, gril a udírna. V okolí 
vhodné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. 
Suterén: vinárna. Přízemí: obytná místnost 22 m2 (po-
čet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout, zastřešený 
balkón), kuchyň 15 m2 (jídelní kout), WC. 1. patro: ložni-
ce 14 m2 1x manželské lůžko (zastřešený balkón), ložnice 
14 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(zastřešený balkón), koupelna (WC, vana, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 4x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko (zastřešený balkón). Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (25 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinko-
vač. 2x vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, DVD přehrávač, 
rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: kotel topení a plyn. 
bojler. Pozemek částečně oplocený živým plotem (lou-
ka) 700 m2, parkoviště na pozemku - přístřešek (počet 
míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 5 m2, 
el. saunovací kamna (poplatek 80 Kč/1 h), krb zahradní 
i v domě (obývací pokoj), krbová kamna, ohniště, gril 
zahradní, udírna, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, ruské kuželky, petang. Domácí zvíře za poplatek 
400 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 300 m (Nýdek), 
vlak 6 km (Bystřice nad Olší). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Vendryně), krytý 
bazén 5 km (Bystřice nad Olší), přírodní koupaliště 11 km 
(Třinec). Hrad 36 km (Hukvaldy), muzeum 11 km (Třinec), 
zámek 35 km (Frýdek-Místek).

5 0,3 0,6

DOLNÍ MORAVA: 4+4 os.  č. 3354 
Velice pěkně a moderně zařízená chalupa s venkovním 
posezením, ohništěm a pískovištěm pro děti. Chalupa se 
nachází přímo pod Kralickým Sněžníkem, je tedy vhod-
ným ubytováním pro všechny, kteří chtějí zdolat tento 
vrchol 3. nejvyššího pohoří naší země.
Přízemí: ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 11 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 12 m2 
(počet křesel: 1, počet pohovek: 2), obytná místnost 14 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 9 m2 (jídelní 
kout), kuchyň 17 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (100 l), 2x mrazicí 
box (50 l), 2x varná konvice. Vysavač, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek (louka) 100 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 6). Terasa 
20 m2, krbová kamna (kuchyň), kachlová kamna (kuchyň), 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, pískoviště. 
Autobus 500 m (Dolní Morava), vlak 4 km (Červený Potok). 
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny). Hrad 
30 km (Bousov), klášter 7 km, les 100 m, přírodní zvlášt-
nost 9 km (Kralický Sněžník), zámek 30 km (Velké Losiny).

25 1 0,5

JAKARTOVICE: 8 os.  č. 3406 
Účelně zařízená chata na klidném romantickém místě 
uprostřed lesa v krásné přírodě Jeseníků. V horkých let-
ních dnech doporučujeme koupání v čisté a chladné vodě 
v okolních zatopených lomech. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 15 m2 2x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 2x manželské 
lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná konvice, tousto-
vač, remoska. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, 
radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (90 l). Otevřený 
pozemek (les) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 15 m2, krb v obývacím pokoji, ohni-
ště, gril přenosný, posezení, plast. zahr.nábytek, slunečník, 
lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 
2 km (Jakartovice). Platba spotřeby el. energie na místě. 
Blízké okolí chaty není vhodné pro menší děti (nebezpečí 
sklouznutí do bývalého břidlicového lomu). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 5 km (Mladecko), pře-
hrada 10 km (Kružberk), 5 km (Slezská Harta). Hrad 32 km 
(Sovinec), zámek 15 km (Bruntál).

5 2 2

BESKYDY

NOVINKA

 JESENÍKY



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3354 platí 
v termínech od 29.8. cena 11 130 Kč. U objektu č. 3864 platí uvedené ceny pro max. 4 os., každá 
další os. platí 1 470 Kč/týden.

Kód 2104 3077 3181 3354* 3406 3489 3849 3852 3864*

Počet osob 6 8 6 4+4 8 8 5 6 4-7

do 20.6. a od 29.8. 9 030 9 730 10 990 9 870 9 870 10 220 7 000 11 970 8 470

20.6.-27.6. 9 730 10 430 12 670 10 290 11 130 13 090 7 910 12 390 8 890

22.8.-29.8. 9 730 10 430 11 690 11 480 11 130 13 090 7 910 12 390 8 890

27.6.-22.8. 11 200 11 900 13 230 13 090 11 620 14 630 8 330 12 810 9 310
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VENDRYNĚ: 6 os.  č. 3181
Stylově zařízená nově zrekonstruovaná chalupa s ba-
zénem situovaná na oplocené zahradě s altánem, za-
hradním krbem a houpačkou. Objekt se nachází v malé 
obci 2 km od Bystřice nad Olší, zdejší značené turistické 
a cykloturistické trasy Vás zavedou na zajímavá místa. 
Přízemí: 3x ložnice 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 10 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1), kuchyň 11 m2 (jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda. Plyn. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, myčka na nádo-
bí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
video, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené. Terasa, venkovní bazén s filtrem (3 x 5 m x 0,9 m, 
solární ohřev), krb zahradní, ohniště s grilem, posezení, 
dřevěný zahradní nábytek, zahradní houpačka, stolní te-
nis, ruské kuželky, skluzavka. Autobus 50 m (Bystřice nad 
Olší), vlak 2 km (Bystřice nad Olší). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2 km (Bystřice nad 
Olší), přehrada 40 km. Les 100 m, muzeum 10 km (Třinec).

2 1 0,5

ÚVALNO: 4-7 os.  č. 3864 
Velmi pěkně zařízený apartmán v 1. patře rodinného domu doporučujeme především rodinám s dětmi. Na zahradě 
k dispozici houpačka, pískoviště a dřevěný domeček se skluzavkou. Pěkné koupání v biotopu s tobogánem 500 m 
od objektu. Doporučujeme navštívit i místní zrcadlový labyrint (500 m od objektu). 
1. patro: ložnice 12 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 10 m2 2x samostatné 
lůžko, koupelna (WC, vana, sprchový kout), obývací pokoj 40 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout). El. horkovzdušná trouba, plyn. varná deska (5 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(160 l), varná konvice. TV, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště 
na pozemku (počet míst: 3). Terasa 60 m2, dětský bazének, zahradní sprcha, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 3x, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, elektronické šipky, trampolína. Autobus 100 m (Pocheň - Úvalno), vlak 2 km (Úvalno). 
V přízemí objektu bydlí pronajímatel. Paušál za spotřebu energií 500 Kč na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Kravaře), přehrada 30 km (Slezská Harta), přírodní koupaliště 500 m (Úval-
no). Les 200 m, muzeum 500 m (Úvalno), turistické stezky 100 m, vyhlídka 700 m, zámek 25 km (Bruntál).

0,5 0,5 0,5

ČELADNÁ: 8 os.  č. 3489
Velmi pěkně zařízená chata s nově renovovaným interi-
érem situovaná v malé chatové osadě.Z prostorné terasy 
se hostům nabízí jedinečný výhled na panorama Beskyd. 
Na pečlivě udržované zahradě hosté jistě ocení posezení 
pod slunečníkem, ohniště a gril. V Čeladné doporučujeme 
wellness a milovníkům golfu návštěvu zdejšího golfové-
ho hřiště (1 km od objektu). 
Přízemí: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 2, kuchyňský kout, jídelní kout, terasa 30 m2), 
WC. 1. patro: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 1, 
počet pohovek: 2, zastřešený balkón 12 m2), koupelna 
(WC, vana, umyvadlo). 2. patro: ložnice 17 m2 1x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko (balkón 3 m2), lož-
nice 7 m2 1x manželské lůžko. Podkroví: ložnice 20 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko. Sklokeramický 
sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (60 l), mrazicí box (20 l), varná konvice, topinkovač. 
2x vysavač, žehlička, 2x TV, video, rádio s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (zahrada) 500 m2, parkoviště 
mimo pozemek otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, 
krb v obývacím pokoji, ohniště, gril přenosný, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, dětská 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
skluzavka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1 km (Čeladná), vlak 3 km (Čeladná). Strmé 
schody do podkroví. 3 lůžka v ložnici v podkroví jsou 
pěkně upravené matrace na zemi.
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Frýdek-Místek 
a Frenštát p. R.), koupaliště 7 km (Ostravice), krytý bazén 
2 km (hotel Prosper), přehrada 17 km (Olešná) - možnost 
rybolovu. Hrad 25 km (Hukvaldy), přírodní zvláštnost 
8 km (Lysá hora), zámek 17 km (Frýdek-Místek).

2 8 1

HRABENOV: 5 os.  č. 3849
Velmi pěkně zařízená chalupa v atraktivní oblasti v blíz-
kosti lázní Bludov (12 km) a Velké Losiny (19 km). Pro mi-
lovníky sportovního vyžití doporučujeme středisko Kouty 
nad Desnou (29 km) nebo Dolní Morava (30 km). 
Přízemí: jídelna 10 m2, kuchyň 4 m2, samostatné WC, 
koupelna (vana, sprchový kout), obývací pokoj 30 m2 (po-
čet křesel: 4, počet pohovek: 2). 1. patro: ložnice 12 m2 
(průchozí) 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, lož-
nice 10 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), překa-
pávač, varná konvice. Vysavač, TV, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Oplo-
cený pozemek (zahrada) 150 m2, parkoviště na pozemku 
(počet míst: 3). Veranda 3 m2, krbová kamna (jídelna), 
ohniště, gril přenosný, posezení, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 
50 m (Hrabenov), vlak 2 km (Ruda nad Moravou). V ob-
jektu jsou příkré schody. 
Tipy pro volný čas: aquapark 6 km (Šumperk), kou-
paliště 1,5 km (Ruda nad Moravou), plavecký bazén 
6 km (Šumperk), přehrada 12 km (Krásné), rybník 12 km 
(Ropotín), rybolov 1,5 km (řeka Morava), termální kou-
paliště 18 km (Velké Losiny). Les 100 m, muzeum 6 km 
(Šumperk), 18 km (Velké Losiny), turistické stezky 400 m, 
zámek 12 km (Bludov), 18 km (Velké Losiny).

1,5 0,05 2

JAVORNÍK: 6 os.  č. 3852 
Pěkná chalupa vzdálená cca 1 km od města Javorník. 
Přízemí: obytná místnost 32 m2 (kuchyňský kout, jí-
delní kout, bar), WC, koupelna 4 m2 (sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 6 m2 1x manželské lůž-
ko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 14 m2 
3x samostatné lůžko, WC, koupelna 4 m2 (sprchový 
kout, umyvadlo). El. trouba, el. varná deska (4 plot.), 
chladnička (120 l), mrazicí box (80 l), překapávač, varná 
konvice, myčka na nádobí. CD přehrávač. Ohřev vody: 
el. bojler (200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 500 m2, 
parkoviště na pozemku (počet míst: 5). Krbová kamna 
(obytná místnost), kovový zahradní nábytek, slunečník, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč. Autobus 1 km (Javorník), vlak 2 km (Javor-
ník). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 2 km (Javorník), 
přírodní koupaliště 10 km (Velká Kraš), rybolov 3 km (Ja-
vorník). Muzeum 1 km (Javorník), zámek 1 km (Javorník).

2 1 1

TROJANOVICE: 6 os.  č. 2104 
Moderně zařízená rekreační chalupa s bazénem, altán-
kem a venkovním krbem. Zdejší nádherné okolí skýtá 
nepřeberné množství výletů (Rožnov pod Radhoštěm, 
Štramberk, Pustevny). 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 12), kuchyň 12 m2, hala 20 m2 (počet 
pohovek: 1), koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro: 
ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, 
ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 2x manželské lůžko. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (140 l), mrazicí box, překapávač, varná konvi-
ce, myčka na nádobí. Vysavač, žehlička, 4x TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 100 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 3). Venkovní bazén s filtrem (prům. 6 m, hl. 1,40 
m), krb zahradní i v domě (obytná místnost), ohniště, za-
hradní altán, dřevěný zahradní nábytek. Autobus 300 m, 
vlak 5 km.Pronajímatelka bydlí ve vedlejším domě. Plat-
ba spotřeby el. energie, plynu a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark (Frenštát pod Radhoš-
těm)  5 km, přírodní koupaliště 12 km (Čeladná), termální 
koupaliště 10 km (Rožnov pod Radhoštěm). Hrad 15 km 
(Hukvaldy), 18 km (Štramberk), les 10 m, muzeum 10 km 
(Rožnov pod Radhoštěm), vyhlídka 3 km (Pustevny).

5 1 0,9

NÝDEK-HLUCHOVÁ: 8 os.  č. 3077
Účelně zařízená rekreační chata se nachází v krásném 
údolí Beskyd v těsné blízkosti turistických, sportovních 
a kulturních středisek v Polsku a na Slovensku. Na za-
hradě je hostům k dispozici ohniště, gril a udírna. V okolí 
vhodné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. 
Suterén: vinárna. Přízemí: obytná místnost 22 m2 (po-
čet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout, zastřešený 
balkón), kuchyň 15 m2 (jídelní kout), WC. 1. patro: ložni-
ce 14 m2 1x manželské lůžko (zastřešený balkón), ložnice 
14 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(zastřešený balkón), koupelna (WC, vana, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 4x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko (zastřešený balkón). Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (25 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinko-
vač. 2x vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, DVD přehrávač, 
rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: kotel topení a plyn. 
bojler. Pozemek částečně oplocený živým plotem (lou-
ka) 700 m2, parkoviště na pozemku - přístřešek (počet 
míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 5 m2, 
el. saunovací kamna (poplatek 80 Kč/1 h), krb zahradní 
i v domě (obývací pokoj), krbová kamna, ohniště, gril 
zahradní, udírna, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, ruské kuželky, petang. Domácí zvíře za poplatek 
400 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 300 m (Nýdek), 
vlak 6 km (Bystřice nad Olší). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Vendryně), krytý 
bazén 5 km (Bystřice nad Olší), přírodní koupaliště 11 km 
(Třinec). Hrad 36 km (Hukvaldy), muzeum 11 km (Třinec), 
zámek 35 km (Frýdek-Místek).

5 0,3 0,6

DOLNÍ MORAVA: 4+4 os.  č. 3354 
Velice pěkně a moderně zařízená chalupa s venkovním 
posezením, ohništěm a pískovištěm pro děti. Chalupa se 
nachází přímo pod Kralickým Sněžníkem, je tedy vhod-
ným ubytováním pro všechny, kteří chtějí zdolat tento 
vrchol 3. nejvyššího pohoří naší země.
Přízemí: ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 11 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 12 m2 
(počet křesel: 1, počet pohovek: 2), obytná místnost 14 m2 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 9 m2 (jídelní 
kout), kuchyň 17 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (100 l), 2x mrazicí 
box (50 l), 2x varná konvice. Vysavač, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek (louka) 100 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 6). Terasa 
20 m2, krbová kamna (kuchyň), kachlová kamna (kuchyň), 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, pískoviště. 
Autobus 500 m (Dolní Morava), vlak 4 km (Červený Potok). 
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny). Hrad 
30 km (Bousov), klášter 7 km, les 100 m, přírodní zvlášt-
nost 9 km (Kralický Sněžník), zámek 30 km (Velké Losiny).

25 1 0,5

JAKARTOVICE: 8 os.  č. 3406 
Účelně zařízená chata na klidném romantickém místě 
uprostřed lesa v krásné přírodě Jeseníků. V horkých let-
ních dnech doporučujeme koupání v čisté a chladné vodě 
v okolních zatopených lomech. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 15 m2 2x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 15 m2 2x manželské 
lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná konvice, tousto-
vač, remoska. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, 
radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (90 l). Otevřený 
pozemek (les) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 15 m2, krb v obývacím pokoji, ohni-
ště, gril přenosný, posezení, plast. zahr.nábytek, slunečník, 
lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, 
petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 
2 km (Jakartovice). Platba spotřeby el. energie na místě. 
Blízké okolí chaty není vhodné pro menší děti (nebezpečí 
sklouznutí do bývalého břidlicového lomu). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 5 km (Mladecko), pře-
hrada 10 km (Kružberk), 5 km (Slezská Harta). Hrad 32 km 
(Sovinec), zámek 15 km (Bruntál).

5 2 2
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HORNÍ BRADLO: 6 os.  č. 3082
Účelně zařízená chata s terasou s výhledem na les a vnitř-
ním krbem situovaná v chatové osadě 6 km od přehrady 
Seč. Okolní les přímo láká ke sběru lesních plodů. Značené 
cykloturistické trasy různých stupňů náročnosti Vás prove-
dou touto půvabnou krajinou plnou přírodních krás.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 4 m2, WC, koupelna 
(sprch. kout), veranda 6 m2. 1. patro: ložnice 20 m2 
2x samost. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč (balkón), ložni-
ce 12 m2 4x samost. lůžko (balkón). El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, překapávač, 
varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek oplocený 
živým plotem (les), parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 
12 m2, krb v obytné místnosti, ohniště, gril zahradní, po-
sezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, 
zahradní houpačka. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Chrudim), pře-
hrada 6 km (Seč), přírodní koupaliště 3 km (Horní Bradlo).

3 1 1
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VYSOČINA

SEČ-HOJEŠÍN: 4 os.  č. 3794 
Nově postavená, účelně zařízená chata na klidném místě 
na okraji malé chatové osady, 50 m od přehrady. 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 16 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), koupelna 4 m2 (WC, sprchový kout, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, lož-
nice 14 m2 1x samostatné lůžko. El. horkovzdušná trouba, 
sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (160 l), mrazicí box (90 l), varná konvice, myč-
ka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
LCD TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 200 m2, parkoviště u objektu uzavřené 
(počet míst: 3). Terasa 8 m2, ohniště, gril přenosný, pose-
zení, plastový zahradní nábytek, lehátka 1x, uzamykatel-
ný prostor pro kola. Autobus 3 km (Seč). Vstup k ložnicím 
v podkroví je po příkrých stahovacích schůdcích. 
Tipy pro volný čas: přehrada 50 m (Seč) možnost rybo-
lovu. Hrad 5 km (Lichnice), zámek 12 km (Žleby).
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SEČ: 6-8 os.  č. 3751
Velice pěkně zrekonstruovaná chata ležící pouhých 
350 m od pláže přehrady Seč. Zvláštností i výhodou je 
obecní asfaltové hřiště nacházející se za chatou. Volný 
čas Vám pomůže zkrátit více než 700 DVD, které jsou 
ubytovaným klientům zdarma k dispozici. 
Přízemí: ložnice 11 m2 2x samostatné lůžko 1x pat-
rové lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 20 m2 (počet pohovek: 2), kuchyň 11 m2 (jídel-
ní kout), WC, hala 20 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč, 
koupelna (sprchový kout). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, mrazicí box, varná konvice. Vysavač, 
TV, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (příroda) 
250 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). 
Terasa 8 m2, krbová kamna, ohniště, gril přenosný, dře-
věný a plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 1x. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 350 m (Seč). 
Nutné vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie 
na místě. Paušál za spotřebu vody 200 Kč/týden.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 4 km (hotel Je-
zerka), přehrada 350 m (Seč). Les 20 m, skanzen 17 km 
(Veselý Kopec), zámek 15 km (Žleby).
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SEČ: 6 os.  č. 2851
Dobře zařízená chata situovaná 400 m od Sečské přehrady. Díky své poloze je vhodná nejen pro relaxaci, ale i pro 
aktivní odpočinek (tenisové kurty 200 m), v okolí značené cyklistické stezky. 
Přízemí: obytná místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. 
kout). 1. patro: ložnice 20 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 16 m2 3x samost. lůžko. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (180 l), mrazicí box (50 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (louka) 350 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 18 m2, 
gril, plastový zahradní nábytek, veslice (za poplatek 700 Kč/týden), možnost zapůjč. jízdních kol (od 100 Kč/os. a den). 
Autobus 500 m (Seč), vlak 8 km (Třemošnice). Nutné vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 500 m (místní hotely), přehrada 400 m (Seč), rybník 4 km (Kraskov). Hrad 8 km (Lich-
nice), les 200 m, muzeum 20 km (Chrudim), turistické stezky 100 m, zámek 12 km (Žleby), zámek 18 km (Slatiňany).
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SEČ: 5 os.  č. 3216
Stylově zařízená nově zrekonstruovaná chata 400 m 
od přehrady v klidné chatové osadě. Součástí areálu 
jsou ještě další 3 chaty (č. 3217, 3271, 3515), pozemky 
chat jsou od sebe odděleny zelení. Sportovně založeným 
hostům je k dispozici společné hřiště. Vhodné ubytování 
pro více spřátelených rodin s dětmi. V chatě je možné 
ubytovat 1-2 osoby nad kapacitu (na poptávku u majite-
le, za poplatek na místě 800 Kč za 1 os. a týden a bude 
jim k dispozici rozkládací pohovka v obytné místnosti).
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 1x patrové 
lůžko, ložnice 6 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 
30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 3 m2, 
koupelna (WC, sprchový kout), veranda 12 m2. Sklo-
keramická varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (80 l), mrazicí box (20 l). Vysavač, TV. Ohřev 
vody: el. bojler (50 l). Pozemek (les) 3000 m2, parkoviš-
tě na pozemku (počet míst: 2). Krbová kamna (obývací 
místnost), gril přenosný, plastový zahradní nábytek, ves-
lice za poplatek 700 Kč / týden, možnost zapůjč. jízdních 
kol (od 100 Kč za os. a den). Domácí zvíře za poplatek 
700 Kč, pouze malé plemeno, na vyžádání u majitele. Au-
tobus 500 m (Seč), vlak 8 km (Třemošnice). Nutné vlastní 
povlečení. Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 500 m (místní hotely), 
přehrada 400 m (Seč), rybník 4 km (Kraskov). Hrad 8 km 
(Lichnice), les 200 m, muzeum 20 km (Chrudim), turistic-
ké stezky 100 m, zámek 12 km (Žleby), 18 km (Slatiňany).
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SEČ: 5 os.  č. 3217
Stylově zařízená nově zrekonstruovaná chata 400 m 
od přehrady v klidné chatové osadě. Součástí areálu 
jsou ještě další 3 chaty (č. 3216, 3271, 3515), pozemky 
chat jsou od sebe odděleny zelení. Sportovně založeným 
hostům je k dispozici společné hřiště. Vhodné ubytování 
pro více spřátelených rodin s dětmi. V chatě je možné 
ubytovat 1-2 osoby nad kapacitu (na poptávku u majite-
le, za poplatek na místě 800 Kč za 1 os. a týden a bude 
jim k dispozici rozkládací pohovka v obytné místnosti). 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x manžel. lůžko (kuchyň. kout), 
ložnice 12 m2 3x samost. lůžko (kuchyňský kout), obytná 
místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), jí-
delna 3 m2, koupelna (WC, sprch. kout), veranda 12 m2. 
El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev 
vody: el. bojler (50 l). Pozemek (louka) 3000 m2, parkovi-
ště na pozemku (počet míst: 4). Krbová kamna (obývací 
místnost), gril přenosný, plast. zahr. nábytek, veslice 
za poplatek 700 Kč/1 týden, možnost zapůjč. jízdních kol 
(od 100 Kč na os. a den). Domácí zvíře za poplatek 700 Kč, 
pouze malé plemeno, na vyžádání u majitele. Autobus 
500 m (Seč), vlak 8 km (Třemošnice). Nutné vlastní povle-
čení. Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 500 m (místní hotely), 
přehrada 400 m (Seč), rybník 4 km (Kraskov). Hrad 8 km 
(Lichnice), les 200 m, muzeum 20 km (Chrudim), turistické 
stezky 100 m, zámek 12 km (Žleby), 18 km (Slatiňany).
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SEČ: 5 os.  č. 3271
Účelně zařízená chata situovaná 400 m od přehra-
dy v klidné chatové osadě. Součástí areálu jsou ještě 
další 3 chaty (č. 3216, 3217, 3515), pozemky chat jsou 
od sebe odděleny zelení. Sportovně založeným hostům 
je k dispozici společné hřiště. Vhodné ubytování pro 
více spřátelených rodin s dětmi. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
12 m2 3x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 (po-
čet pohovek: 2), kuchyň 11 m2 (jídelní kout), koupelna 
8 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda 14 m2. 
Sklokeramická varná deska (2 plot.), mikrovlnná trou-
ba, chladnička (250 l), mrazicí box (50 l), varná konvice, 
remoska. Vysavač, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (60 l). 
Pozemek (louka) 3000 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2). Krbová kamna (obývací pokoj), 
ohniště, gril přenosný, plastový zahradní nábytek, ves-
lice za poplatek 700 Kč/týden, možnost zapůjč. jízdních 
kol (od 100 Kč/1 kolo/den). Autobus 500 m (Seč), vlak 
8 km (Třemošnice). Nutné vlastní povlečení. Platba spo-
třeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 500 m (Seč - místní 
hotely), přehrada 400 m (Seč), rybník 4 km (Kraskov). 
Hrad 8 km (Lichnice), les 200 m, muzeum 20 km (Chru-
dim), turistické stezky 100 m, zámek 12 km (Žleby), 
18 km (Slatiňany).
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VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3569 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 9 730 Kč. U objektu č. 3751 platí uvedené ceny pro max. 6 os., každá další os. 
za poplatek 630 Kč/týden.

Kód 2851 3082 3216 3217 3271 3515 3569* 3751* 3794

Počet osob 6 6 5 5 5 12 6+2 6-8 4

do 20.6. a od 29.8. 7 980 7 490 7 490 7 490 7 980 10 220 9 170 7 210 8 470

20.6.-27.6. 9 380 7 910 8 890 8 890 9 380 12 600 10 080 9 100 9 870

22.8.-29.8. 10 920 7 910 8 890 8 890 9 870 12 600 12 110 9 100 10 570

27.6.-22.8. 12 000 8 330 11 300 11 300 12 000 15 500 12 600 10 080 10 990

SEČ: 12 os.  č. 3515 
Účelně zařízená chata situovaná 250 m od přehrady 
v klidné chatové osadě. Součástí areálu jsou ještě další 
3 chaty (č. 3216, 3217, 3271), pozemky chat jsou od sebe 
odděleny zelení. Sportovně založeným hostům je k dis-
pozici společné hřiště. Vhodné ubytování pro více spřáte-
lených rodin s dětmi. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x samost. lůžko 1x patrové lůž-
ko, obytná místnost 23 m2 2x samost. lůžko 2x přistýlka 
- rozkl. gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, terasa), 
kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 6 m2 (sprch. 
kout, umyvadlo), veranda 30 m2. 1. patro: ložnice 15 m2 
1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. 
křeslo (počet křesel: 2), ložnice 16 m2 2x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. křeslo (zastřešený 
balkón), WC. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (250 l), mrazicí box (50 l), varná konvi-
ce. Vysavač, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(100 l). Otevřený pozemek (louka) 3000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 6 m2, ohni-
ště, gril přenosný, plastový zahradní nábytek, slunečník, 
veslice za poplatek 700 Kč/týden, pískoviště, možnost 
zapůjč. jízdních kol (od 100 Kč za os. a den). Domácí zvíře 
za poplatek 700 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání 
u majitele. Autobus 150 m. Nutné vlastní povlečení. Plat-
ba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 150 m přehrada 250 m 
(Seč). Hrad 15 km (Lichnice, Oheb), muzeum 20 km (Chru-
dim), zámek 20 km (Slatiňany, Žleby).
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SVOBODNÉ HAMRY U HLINSKA V ČECHÁCH: 
6+2 os.  č. 3569 
Prostorná stylově zařízená chata na břehu velkého rybníka 
v oblíbené rekreační oblasti na východním okraji Vysočiny. 
V blízkosti jsou cyklostezky, golfové hřiště ve Svobodných 
Hamrech, skanzen Veselý Kopec a hezké město Hlinsko. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (průchozí) (počet poho-
vek: 1, jídelní kout, zastřešený balkón 6 m2), kuchyň 6 m2 
(jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 8 m2 1x patrové lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací gauč (počet křesel: 2), ložnice 12 m2 1x man-
želské lůžko (počet křesel: 2), ložnice 20 m2 (průchozí, ote-
vřená) 2x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(zastřešený balkón 4 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (190 l), mrazicí box (30 l), 
varná konvice, toustovač, remoska. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Pozemek 
částečně oplocený živým plotem (zahrada) 600 m2, parko-
viště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, 
zahradní sprcha, krb v obývacím pokoji, ohniště, pose-
zení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, úvaz pro 
loď, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, 
badminton, petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 2 km (Údavy), vlak 8 km (Hlinsko). Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Hlinsko), přehra-
da 25 km (Seč), rybník 2 m. Skanzen 2 km (Veselý Kopec), 
zámek 15 km (Slatiňany).

8 2 2



HLINSKO: 4 os.  č. 2491
Rekreační chalupa s krytým bazénem situovaná na klidném místě na okraji známého města Hlinsko. Okolí objektu 
láká k turistickým a cykloturistickým výletům, ale i ke koupání, rybaření a výletům za poznáním. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, obytná místnost 18 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. sporák (2 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (80 l), varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrávačem, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: plyn. bojler. Oplocený pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště mimo pozemek otevřené 
(počet míst: 2). Venkovní krytý bazén s filtrem (6x3x1,10 m), ohniště, gril přenosný, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola.  Autobus a vlak 800 m (Hlinsko). Objekt se nachází na pozemku 
majitele, část zahrady s bazénem je však k dispozici pouze klientům.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Skuteč), koupaliště 800 m (Hlinsko), přírodní koupaliště 2 km (Srní), rybník 
2 km. Les 100 m, muzeum 500 m (Hlinsko), muzeum 26 km (Slatiňany), skanzen 5 km (Veselý Kopec), turistické 
stezky 100 m, zámek 30 km (Litomyšl), 20 km (Nové Hrady).
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VYSOČINA

CHODEČ: 4 os.  č. 2556
V loveckém stylu zařízená rekreační chata s vnitřním 
i venkovním krbem, udírnou a posezením pod pergolou 
situovaná na klidné chatové osadě Chodeč,  na slunném 
místě v blízkosti lesa. Ideální ubytování pro milovníky 
krásné přírody, turistiky a cykloturistiky. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2, WC, koupelna (sprchový 
kout). Podkroví: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko (za-
střešený balkón 4 m2), ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko. 
Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 
4 m2, zahradní sprcha, krb zahradní i v domě (obývací 
pokoj), ohniště, gril, udírna, posezení pod pergolou, dře-
věný zahradní nábytek, badminton, petang. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 5 km. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 5 km (Pelhřimov), 
přehrada 15 km (Trnávka), rybník 5 km (Pelhřimov). Les 
500 m, muzeum 5 km (Pelhřimov), turistické stezky 50 m, 
ZOO 30 km (Jihlava).
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KLETEČNÁ U HUMPOLCE: 5 os.  č. 1692 
Pěkně zařízená chalupa s venkovním bazénem, prostor-
nou terasou  s pěkným výhledem do krajiny leží na okraji 
malé obce nacházející se nedaleko Želivské přehrady. 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x samostatné lůžko, obytná míst-
nost 16 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 4 m2, WC, koupel-
na (sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 8 m2 
2x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, 
ložnice 11 m2 2x samostatné lůžko (zastřešený balkón). 
El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (150 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 850 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. Tera-
sa 29 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 4 m, hl. 1,2 m), 
krb zahradní, krbová kamna (obývací místnost), ohniště, 
gril zahradní, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Autobus 300 m, vlak 8 km (Humpolec). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Humpolec), krytý 
bazén 12 km (Pelhřimov), přehrada 10 km (Trnávka), ryb-
ník 1 km. Hrad 17 km (Lipnice), les 50 m.

8 8 3

STARÝ TELEČKOV: 7+1 os.  č. 3773 
Pěkné vesnické stavení situované na okraji lesa v menší 
útulné vesničce. Hostům je k dispozici menší oplocený 
pozemek s posezením pod přístřeškem. 10 m od objektu 
je rybník s kapličkou, kde můžete posedět a kochat se 
okolní přírodou. 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout). 1. patro: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, ložni-
ce 15 m2 2x samost. lůžko 1x přistýlka, WC. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(120 l), mrazicí box (30 l), varná konvice, toustovač, to-
pinkovač. Pračka (automatická), vysavač, TV. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 100 m2, par-
koviště na pozemku (počet míst: 2). Krbová kamna (obý-
vací pokoj), gril zahradní, posezení, plast. a kovový zahr. 
nábytek, stolní tenis. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1,5 km (Pavlov), vlak 16 km (Žďár nad Sázavou). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Jihlava), krytý 
bazén 16 km (Žďár nad Sázavou), plavecký bazén 16 km 
(Žďár nad Sázavou), rybník 1,5 km (Pavlov). Hrad 38 km 
(Pernštejn), les 100 m, muzeum 16 km (Žďár nad Sáza-
vou), turistické stezky 10 m, vyhlídka 1 km, zámek 16 km 
(Polná), 16 km (Žďár nad Sázavou).
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BOR U SKUTČE: 6 os.  č. 2235
Stylově zařízená chalupa s bazénem, lehátky, zastře-
šenou terasou s posezením a zahradním krbem bude 
přímo rájem pro všechny, kteří chtějí strávit příjemnou 
a klidnou dovolenou. Nenechte si ujít návštěvu známé-
ho skanzenu na Veselém Kopci (30 km). 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 1, po-
čet pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: ložnice 25 m2 
2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 
2x samostatné lůžko, hala (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 1). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: 
el. bojler (150 l). Oplocený pozemek (zahrada) 900 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 
30 m2, venkovní bazén (5 x 3,5 x 1,7 m), krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), plastový zahradní náby-
tek, lehátka 2x. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze 
malé plemeno. Autobus 200 m. Nutné vlastní povlečení. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 14 km (Skuteč), přírod-
ní koupaliště 300 m (Bor u Skutče). Hrad 35 km (Svo-
janov), les 50 m, turistické stezky 500 m, zámek 15 km 
(Litomyšl), 30 km (Slatiňany), 5 km (Nové Hrady).

0,3 2 2

HEŘMANOV: 4 os.  č. 3234
V klidné chatové osadě na velmi prostorném travnatém 
pozemku je ukryta tato vkusně vybavená chata s prostor-
nou terasou, vnitřním krbem a ohništěm s grilem. Pro 
malé děti je k dispozici zahradní houpačka. Ubytování 
vhodné nejen pro rodinu s dětmi, ale hlavně pro milovní-
ky přírody, sběru lesních plodů a turistiky.
Suterén: komora, koupelna (WC, sprchový kout). Příze-
mí: obytná místnost 20 m2 1x samostatné lůžko (počet 
křesel: 4, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 6 m2. 
Podkroví: ložnice 5 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 5 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (louka) 1400 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, zahradní 
sprcha, krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, gril, plas-
tový zahradní nábytek, zahradní houpačka. Autobus 1 km 
(Heřmanov), vlak 5 km (Osova Bitýška).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km (Velké Meziří-
čí), rybník 300 m (Heřmanov). Les 200 m, muzeum 15 km 
(Velké Meziříčí), turistické stezky 200 m, zámek 18 km 
(Náměšť nad Oslavou).

15 1 1

BOŽEJOV: 4 os.  č. 3800 
Stylově, moderně zařízená chata na rozhraní Vysočiny 
a Jižních Čech stojí na louce u lesa, 150 m od přírodního 
koupaliště. Klidné místo, krásná příroda, koupání, sběr les-
ních plodů, turistické a cyklistické stezky v blízkém okolí. 
Přízemí: koupelna 5 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), 
obývací pokoj 16 m2 (počet pohovek: 2, jídelní kout, 
zastřešená terasa 10 m2). Podkroví: ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko. 
El. horkovzdušná trouba, indukční vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (50 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, 2x TV, rádio s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek 
(zahrada + les) 1000 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 10 m2, krbová kamna (obývací 
pokoj), ohniště, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. 
Autobus 800 m (Božejov), vlak 10 km (Pelhřimov). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 10 km (Pelhřimov), 
přírodní koupaliště 150 m, rybolov 10 km. Hrad 20 km 
(Kámen), muzeum 10 km (Pelhřimov).

0,15 0,8 4

MÝTKA: 6+2 os.  č. 1859
Vkusně zařízená typická venkovská chalupa s velkou 
oplocenou zahradou, ohništěm a posezením se nachází 
na klidném místě v krásném kraji protkaném hustou 
sítí turistických stezek a cyklostezek. Ideální místo pro 
rodinnou dovolenou.
Přízemí: ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, obytná místnost 30 m2 1x sa-
mostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 2), jídelna 12 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, 
umyvadlo), veranda 6 m2 2x přistýlka - rozkládací gauč. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (220 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Ve-
randa, terasa 20 m2, venkovní bazén (5,5 x 3,7 x 1,2 m), 
krbová kamna, ohniště, posezení, plastový zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 
50 m, vlak 8 km (Slatiňany). Majitel objektu má přístup 
na dvůr a svoji část zahrady, která není k dispozici hos-
tům. Nutné vlastní povlečení. Platba spotřeby el. ener-
gie nad 30 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km, přehrada 10 km 
(Seč), přírodní koupaliště 3 km, rybník 6 km. Muzeum 
8 km (Slatiňany), turistické stezky 100 m, vyhlídka 3,5 km.
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VČELÁKOV: 4 os.  č. 2903
Malá vkusně a útulně zařízená chata situovaná na pěk-
ně upravené zahradě s bazénem, pergolou, ohništěm 
s grilem a udírnou je vhodná pro ubytování všech tou-
žících po odpočinku. Zdejší okolí je vhodné pro cyklotu-
ristiku, v horkých letních dnech rovněž doporučujeme 
návštěvu koupaliště v Holetíně. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x samostatné lůžko, 
kuchyň 2 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 2x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko. Zahradní kuchyň 25 m2. 
2x indukční vařič (3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka (60 l), mrazicí box (30 l), překapávač, 2x varná konvi-
ce, toustovač, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 
200 Kč/týden. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Klimatizace za poplatek 200 Kč/týden, ven-
kovní bazén s filtrem (pr. 5 m, solární ohřev), zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna, ohniště s grilem, 
udírna, posezení pod pergolou, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 4x, zahradní houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, ruské kuželky. Autobus 200 m 
(Včelákov), vlak 6 km (Hlinsko, Horka). Chata se nachází 
na sousedním pozemku vedle objektu majitele.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Hlinsko), pře-
hrada 24 km (Seč). Hrad 15 km (Rychmburk), les 500 m, 
muzeum 7 km (Hlinsko), přírodní zvláštnost 15 km 
(CHKO Železné hory), turistické stezky 50 m, zámek 
15 km (Slatiňany).

7 0,5 2

č. 1692

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2235 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 7 000 Kč.

Kód 1692 1859 2235* 2491 2556 2903 3234 3773 3800

Počet osob 5 6+2 6 4 4 4 4 7+1 4

do 20.6. a od 29.8. 11 270 8 890 7 980 7 280 7 000 7 980 8 330 7 210 6 510

20.6.-27.6. 12 250 11 270 8 680 9 170 7 630 8 680 8 680 8 120 9 380

22.8.-29.8. 12 250 11 270 11 690 9 170 7 630 8 680 8 890 8 120 9 380

27.6.-22.8. 15 190 12 880 13 230 9 730 9 100 10 220 9 310 9 100 10 780



HLINSKO: 4 os.  č. 2491
Rekreační chalupa s krytým bazénem situovaná na klidném místě na okraji známého města Hlinsko. Okolí objektu 
láká k turistickým a cykloturistickým výletům, ale i ke koupání, rybaření a výletům za poznáním. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko, obytná místnost 18 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. sporák (2 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (80 l), varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrávačem, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: plyn. bojler. Oplocený pozemek (zahrada) 300 m2, parkoviště mimo pozemek otevřené 
(počet míst: 2). Venkovní krytý bazén s filtrem (6x3x1,10 m), ohniště, gril přenosný, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola.  Autobus a vlak 800 m (Hlinsko). Objekt se nachází na pozemku 
majitele, část zahrady s bazénem je však k dispozici pouze klientům.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Skuteč), koupaliště 800 m (Hlinsko), přírodní koupaliště 2 km (Srní), rybník 
2 km. Les 100 m, muzeum 500 m (Hlinsko), muzeum 26 km (Slatiňany), skanzen 5 km (Veselý Kopec), turistické 
stezky 100 m, zámek 30 km (Litomyšl), 20 km (Nové Hrady).

0,8 0,1 0,1
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VYSOČINA

CHODEČ: 4 os.  č. 2556
V loveckém stylu zařízená rekreační chata s vnitřním 
i venkovním krbem, udírnou a posezením pod pergolou 
situovaná na klidné chatové osadě Chodeč,  na slunném 
místě v blízkosti lesa. Ideální ubytování pro milovníky 
krásné přírody, turistiky a cykloturistiky. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2, WC, koupelna (sprchový 
kout). Podkroví: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko (za-
střešený balkón 4 m2), ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko. 
Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 
4 m2, zahradní sprcha, krb zahradní i v domě (obývací 
pokoj), ohniště, gril, udírna, posezení pod pergolou, dře-
věný zahradní nábytek, badminton, petang. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 5 km. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 5 km (Pelhřimov), 
přehrada 15 km (Trnávka), rybník 5 km (Pelhřimov). Les 
500 m, muzeum 5 km (Pelhřimov), turistické stezky 50 m, 
ZOO 30 km (Jihlava).

5 5 2

KLETEČNÁ U HUMPOLCE: 5 os.  č. 1692 
Pěkně zařízená chalupa s venkovním bazénem, prostor-
nou terasou  s pěkným výhledem do krajiny leží na okraji 
malé obce nacházející se nedaleko Želivské přehrady. 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x samostatné lůžko, obytná míst-
nost 16 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 4 m2, WC, koupel-
na (sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 8 m2 
2x samostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, 
ložnice 11 m2 2x samostatné lůžko (zastřešený balkón). 
El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (150 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 850 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. Tera-
sa 29 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 4 m, hl. 1,2 m), 
krb zahradní, krbová kamna (obývací místnost), ohniště, 
gril zahradní, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Autobus 300 m, vlak 8 km (Humpolec). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Humpolec), krytý 
bazén 12 km (Pelhřimov), přehrada 10 km (Trnávka), ryb-
ník 1 km. Hrad 17 km (Lipnice), les 50 m.

8 8 3

STARÝ TELEČKOV: 7+1 os.  č. 3773 
Pěkné vesnické stavení situované na okraji lesa v menší 
útulné vesničce. Hostům je k dispozici menší oplocený 
pozemek s posezením pod přístřeškem. 10 m od objektu 
je rybník s kapličkou, kde můžete posedět a kochat se 
okolní přírodou. 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout). 1. patro: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, ložni-
ce 15 m2 2x samost. lůžko 1x přistýlka, WC. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(120 l), mrazicí box (30 l), varná konvice, toustovač, to-
pinkovač. Pračka (automatická), vysavač, TV. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 100 m2, par-
koviště na pozemku (počet míst: 2). Krbová kamna (obý-
vací pokoj), gril zahradní, posezení, plast. a kovový zahr. 
nábytek, stolní tenis. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1,5 km (Pavlov), vlak 16 km (Žďár nad Sázavou). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Jihlava), krytý 
bazén 16 km (Žďár nad Sázavou), plavecký bazén 16 km 
(Žďár nad Sázavou), rybník 1,5 km (Pavlov). Hrad 38 km 
(Pernštejn), les 100 m, muzeum 16 km (Žďár nad Sáza-
vou), turistické stezky 10 m, vyhlídka 1 km, zámek 16 km 
(Polná), 16 km (Žďár nad Sázavou).

16 1,5 3

BOR U SKUTČE: 6 os.  č. 2235
Stylově zařízená chalupa s bazénem, lehátky, zastře-
šenou terasou s posezením a zahradním krbem bude 
přímo rájem pro všechny, kteří chtějí strávit příjemnou 
a klidnou dovolenou. Nenechte si ujít návštěvu známé-
ho skanzenu na Veselém Kopci (30 km). 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 1, po-
čet pohovek: 2, jídelní kout), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: ložnice 25 m2 
2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 
2x samostatné lůžko, hala (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 1). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: 
el. bojler (150 l). Oplocený pozemek (zahrada) 900 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 
30 m2, venkovní bazén (5 x 3,5 x 1,7 m), krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), plastový zahradní náby-
tek, lehátka 2x. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze 
malé plemeno. Autobus 200 m. Nutné vlastní povlečení. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 14 km (Skuteč), přírod-
ní koupaliště 300 m (Bor u Skutče). Hrad 35 km (Svo-
janov), les 50 m, turistické stezky 500 m, zámek 15 km 
(Litomyšl), 30 km (Slatiňany), 5 km (Nové Hrady).

0,3 2 2

HEŘMANOV: 4 os.  č. 3234
V klidné chatové osadě na velmi prostorném travnatém 
pozemku je ukryta tato vkusně vybavená chata s prostor-
nou terasou, vnitřním krbem a ohništěm s grilem. Pro 
malé děti je k dispozici zahradní houpačka. Ubytování 
vhodné nejen pro rodinu s dětmi, ale hlavně pro milovní-
ky přírody, sběru lesních plodů a turistiky.
Suterén: komora, koupelna (WC, sprchový kout). Příze-
mí: obytná místnost 20 m2 1x samostatné lůžko (počet 
křesel: 4, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 6 m2. 
Podkroví: ložnice 5 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 5 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (louka) 1400 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, zahradní 
sprcha, krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, gril, plas-
tový zahradní nábytek, zahradní houpačka. Autobus 1 km 
(Heřmanov), vlak 5 km (Osova Bitýška).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km (Velké Meziří-
čí), rybník 300 m (Heřmanov). Les 200 m, muzeum 15 km 
(Velké Meziříčí), turistické stezky 200 m, zámek 18 km 
(Náměšť nad Oslavou).
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BOŽEJOV: 4 os.  č. 3800 
Stylově, moderně zařízená chata na rozhraní Vysočiny 
a Jižních Čech stojí na louce u lesa, 150 m od přírodního 
koupaliště. Klidné místo, krásná příroda, koupání, sběr les-
ních plodů, turistické a cyklistické stezky v blízkém okolí. 
Přízemí: koupelna 5 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo), 
obývací pokoj 16 m2 (počet pohovek: 2, jídelní kout, 
zastřešená terasa 10 m2). Podkroví: ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko. 
El. horkovzdušná trouba, indukční vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (50 l), varná 
konvice. Vysavač, žehlička, 2x TV, rádio s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek 
(zahrada + les) 1000 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 10 m2, krbová kamna (obývací 
pokoj), ohniště, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. 
Autobus 800 m (Božejov), vlak 10 km (Pelhřimov). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 10 km (Pelhřimov), 
přírodní koupaliště 150 m, rybolov 10 km. Hrad 20 km 
(Kámen), muzeum 10 km (Pelhřimov).
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MÝTKA: 6+2 os.  č. 1859
Vkusně zařízená typická venkovská chalupa s velkou 
oplocenou zahradou, ohništěm a posezením se nachází 
na klidném místě v krásném kraji protkaném hustou 
sítí turistických stezek a cyklostezek. Ideální místo pro 
rodinnou dovolenou.
Přízemí: ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko 1x při-
stýlka - rozkládací gauč, obytná místnost 30 m2 1x sa-
mostatné lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 2), jídelna 12 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, kuchyň 6 m2, WC, koupelna (vana, 
umyvadlo), veranda 6 m2 2x přistýlka - rozkládací gauč. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (220 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. 
Vysavač, žehlička, TV, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Ve-
randa, terasa 20 m2, venkovní bazén (5,5 x 3,7 x 1,2 m), 
krbová kamna, ohniště, posezení, plastový zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 
50 m, vlak 8 km (Slatiňany). Majitel objektu má přístup 
na dvůr a svoji část zahrady, která není k dispozici hos-
tům. Nutné vlastní povlečení. Platba spotřeby el. ener-
gie nad 30 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km, přehrada 10 km 
(Seč), přírodní koupaliště 3 km, rybník 6 km. Muzeum 
8 km (Slatiňany), turistické stezky 100 m, vyhlídka 3,5 km.
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VČELÁKOV: 4 os.  č. 2903
Malá vkusně a útulně zařízená chata situovaná na pěk-
ně upravené zahradě s bazénem, pergolou, ohništěm 
s grilem a udírnou je vhodná pro ubytování všech tou-
žících po odpočinku. Zdejší okolí je vhodné pro cyklotu-
ristiku, v horkých letních dnech rovněž doporučujeme 
návštěvu koupaliště v Holetíně. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x samostatné lůžko, 
kuchyň 2 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 18 m2 2x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko. Zahradní kuchyň 25 m2. 
2x indukční vařič (3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka (60 l), mrazicí box (30 l), překapávač, 2x varná konvi-
ce, toustovač, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 
200 Kč/týden. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Klimatizace za poplatek 200 Kč/týden, ven-
kovní bazén s filtrem (pr. 5 m, solární ohřev), zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna, ohniště s grilem, 
udírna, posezení pod pergolou, plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 4x, zahradní houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, ruské kuželky. Autobus 200 m 
(Včelákov), vlak 6 km (Hlinsko, Horka). Chata se nachází 
na sousedním pozemku vedle objektu majitele.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Hlinsko), pře-
hrada 24 km (Seč). Hrad 15 km (Rychmburk), les 500 m, 
muzeum 7 km (Hlinsko), přírodní zvláštnost 15 km 
(CHKO Železné hory), turistické stezky 50 m, zámek 
15 km (Slatiňany).
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č. 1692

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2235 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 7 000 Kč.

Kód 1692 1859 2235* 2491 2556 2903 3234 3773 3800

Počet osob 5 6+2 6 4 4 4 4 7+1 4

do 20.6. a od 29.8. 11 270 8 890 7 980 7 280 7 000 7 980 8 330 7 210 6 510

20.6.-27.6. 12 250 11 270 8 680 9 170 7 630 8 680 8 680 8 120 9 380

22.8.-29.8. 12 250 11 270 11 690 9 170 7 630 8 680 8 890 8 120 9 380

27.6.-22.8. 15 190 12 880 13 230 9 730 9 100 10 220 9 310 9 100 10 780

VITANOV U HLINSKA: 9-12 os.  č. 3743
Náš tip. Velmi dobře zařízená nová chalupa s bazénem, ví-
řivkou (popl. 1500 Kč/týden), jezírkem a pěknou upravenou 
zahradou s možností posezení pod pergolou. Klidné místo 
na břehu potoka. Doporučujeme pro pohodovou rodinnou 
dovolenou - v okolí velké množství míst k navštívení. 
Přízemí: obytná místnost (kuchyň. kout, jídelní kout, bar), 
WC, hala, koupelna (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 14 m2 1x samost. lůžko 1x manž. lůžko, 
ložnice 13 m2 1x manž. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, lož-
nice 9 m2 1x manž. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, 
WC, sportovní místnost 1x samost. lůžko. El. horkovzdušná 
trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (240 l), mrazicí box (53 l), varná kon-
vice, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, žehlička, 
2x TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: plyn. bojler. 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviš-
tě na pozemku (počet míst: 1). Veranda 25 m2, venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m,  hl. 0,7 m), krb v obývacím 
pokoji, ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný zahr. ná-
bytek, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. 
Autobus 300 m (Vitanov), vlak 800 m (Vitanov). Platba 
spotřeby el. energie, plynu a nákladů na vytápění na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Skuteč), přehrada 
19 km (Velké Dářko), přírodní koupaliště 4 km (Srní) lom, 
řeka 10 m (Chrudimka), hrad 18 km (Žumberk), muzeum 
28 km (Chrudim) skanzen 5 km (Veselý Kopec), zámek 
27 km (Nové Hrady), 24 km (Slatiňany), 27 km (Žďár n. S.).
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DUBOVICE: 7 os.  č. 3718
Účelně zařízený prázdninový domek s bazénem a pose-
zením u grilu. Klidné místo na okraji obce ležící na roz-
hraní Vysočiny a jižních Čech. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 1x přistýlka, 
ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, kuchyň 24 m2 (jídelní 
kout, terasa 14 m2), koupelna (WC, sprchový kout, umy-
vadlo). Podkroví: ložnice 24 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, obytná místnost 24 m2 (počet kře-
sel: 1, počet pohovek: 1), WC. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (30 l), překapávač, varná konvice. Pračka (automatic-
ká), vysavač, LCD TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(130 l). Oplocený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
u objektu uzavřené (počet míst: 1). Terasa 14 m2, venkov-
ní bazén (6 x 3 x 1 m), gril zahradní, udírna, posezení, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 4x, písko-
viště, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, stolní 
tenis, skluzavka. Domácí zvíře - malé plemeno - po doho-
dě zdarma, větší na vyžádání a za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 5 km (Pelhřimov), vlak 5 km (Pelhřimov). Majitelka 
může občas přijít na zahradu zkontrolovat bazén. Bazén 
a zahradní gril jsou společné s druhou chalupou, která se 
nachází na stejném pozemku.
Tipy pro volný čas: aquapark 35 km (Jihlava), krytý ba-
zén 5 km (Pelhřimov), přehrada 9 km (Trnávka v Červené 
Řečici), přírodní koupaliště 3 km (rybník Stráž). Hrad 9 km 
(Kámen), les 300 m, muzeum 5 km (Pelhřimov), vyhlídka 
9 km (Křemešník), zámek 40 km (Červená Lhota), 45 km 
(Jindřichův Hradec).
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KALIŠTĚ : 6+1 os.  č. 3824_1
Stylově zařízený prázdninový dům. Vhodné pro větší rodinu, nebo dvě spřátelené skupiny, kdy bydlí spolu, ale 
zároveň odděleně ve dvou samostatných apartmánech. Klidné místo na okraji obce, na rozhraní Vysočiny a jižních 
Čech. V okolí jsou rozlehlé lesy bohaté na lesní plody. Mírně zvlněný terén vhodný pro cykloturistiku. V blízkém okolí 
uprostřed lesa je několik rybníků s čistou vodou ke koupání. 
Přízemí: ložnice 24 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 11 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko, obytná kuchyň 22 m2 1x přistýlka (kuchyňský kout, jídelní kout), obytná kuchyň 20 m2 (jídelní kout), 2x koupelna 
(WC, vana, umyvadlo). 2x plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, chladnička (220 l), mrazicí 
box (70 l), 2x varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x LCD TV, satelit, DVD přehrávač, CD přehrá-
vač, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení a průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkoviště 
u objektu uzavřené (počet míst: 2). Veranda 6 m2, dětský bazének, krbová kamna (obytná kuchyně), ohniště, udírna, 
posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 400 m (Kaliště), vlak 2 km (Jihlávka). Platba spotřeby el. energie a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Jenštejn), rybník 1 km. Les 500 m, muzeum 40 km (Telč), zámek 
18 km (Jindřichův Hradec), zámek 10 km (Žírovnice).
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CETORAZ - VALCHA: 6 os.  č. 3182
Dobře zařízená chata situovaná 100 m od rybníka v krás-
né přírodě. Ráno Vás probudí bublání dvou potůčků, 
po snídani se ihned vydejte do okolních lesů, které jsou 
právem nazývány houbařským rájem. Večer si pak Vaše 
úlovky můžete připravit na grilu či ohništi, které jsou 
Vám na objektu rovněž k dispozici. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). 
1. patro: ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, ložnice 11 m2 
1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko. El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(60 l), mrazicí box (5 l), překapávač, varná konvice. Vysa-
vač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem. Ohřev vody: el. bojler (50 l). Otevřený pozemek (za-
hrada) 530 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 8 m2, krbová kamna, ohniště, gril přenos-
ný, plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malá rasa. Autobus 2 km (Cetoraz), vlak 
5 km (Obrataň). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 100 m (Valcha), 
muzeum 8 km, přírodní zvláštnost 15 km (Chýnovské jesky-
ně), zámek 55 km (Hluboká n. Vl.), 40 km (Červená Lhota).
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MILÍKOV: 3+1 os.  č. 3370 
Nová útulně zařízená chata s bazénem, zahradním krbem 
a ohništěm s posezením je vhodná pro ubytování menší 
rodiny turistů či cykloturistů hledajících klid a soukro-
mí uprostřed krásné přírody. Nejmenší návštěvníci jistě 
ocení pískoviště a zahradní houpačku, pro dospělé jsou 
připraveny ruské kuželky a kroket. 
Přízemí: WC, obytná kuchyň 12 m2 (počet křesel: 1, jídel-
ní kout), koupelna (sprch. kout), veranda 4 m2. Podkro-
ví: ložnice 20 m2 (průchozí) 1x samost. lůžko 1x manžel. 
lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč. El. horkovzdušná trouba, 
plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (60 l), mrazicí box (15 l), překapávač, varná 
konvice. Žehlička, TV, video, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem. Ohřev vody: el. bojler (30 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), 
krb zahradní, ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný 
a plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, za-
hradní houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (2 horská 
za poplatek 500 Kč/1 ks/týd., 2 starší jízdní zdarma), rus-
ké kuželky, kroket. Autobus 300 m (Milíkov), vlak 18 km 
(Žďár). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Jihlava), rybník 
4 km. Hrad 25 km (Pernštejn), muzeum 16 km (Velké Me-
ziříčí), zámek 15 km (Polná), zámek 45 km (Telč).
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PŘECKOV: 5 os./8 os.  č. 3462 
Prostorná účelně zařízená chalupa s možností rybaření 
na soukromém rybníku situovaná v malé obci na okraji 
Vysočiny. Vaše úlovky si můžete připravit na grilu, který 
je k dispozici na oplocené zahradě s krytým posezením. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2(počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), obytná místnost 28 m2 (průchozí) (počet 
křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 22 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (vana, umyvadlo), veranda 12 m2. Pod-
kroví: ložnice 14 m2 1x manžel. lůžko (počet křesel: 1), 
ložnice 28 m2 4x samost. lůžko (počet křesel: 4, počet 
pohovek: 1), ložnice 11 m2 2x samost.lůžko. El. varná des-
ka (4 plot.), kamna na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (60 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, video. 
Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (zahrada) 
400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2), 
garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 18 m2, krbová 
kamna (obývací pokoj), kachlová kamna, ohniště (na sou-
kromé louce pronajímatele, 100 m od objektu), gril pře-
nosný, posezení pod pergolou, dřevěný zahr. nábytek, ká-
noe (na vyžádání, na soukromém rybníku pronajímatele, 
300 m od objektu), uzamykatelný prostor pro kola, stolní 
tenis. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Vlak 3 km (Rudí-
kov). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 11 km (Velké Meziříčí), 
přehrada 20 km (Dalešice). Hrad 40 km (Pernštejn), les 
500 m, zámek 26 km (Jaroměřice), 30 km (Telč), 24 km 
(Náměšť nad Oslavou), ZOO 40 km (Jihlava).
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ČÁSLAVSKO: 3+3 os.  č. 3708
Účelně zařízená chalupa s bazénem a prostornou oploce-
nou zahradou situovaná v malé obci na rozhraní jižních 
Čech a Vysočiny. Vhodné ubytování pro rodinu hledající 
klid a soukromí. 
Přízemí: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko 1x přistýlka (matrace), obytná místnost 22 m2 (počet 
křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 26 m2 
1x přistýlka - rozkl. gauč (jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo). Kombinovaný sporák s el. trou-
bou (4 el. plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), 
mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Vysavač, žehlička, TV. Ohřev vody: el. bojler 
(60 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1800 m2, parkoviště 
u objektu uzavřené (počet míst: 3). Terasa 12 m2, venkovní 
bazén (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), ohniště, posezení, plastový 
zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 50 m (Čáslavsko), vlak 
16 km (Pacov). Přístup na zahradu je přes stodolu. Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 16 km (Pacov), 
přírodní koupaliště 7 km (Čechtice). Hrad 20 km (Kámen), 
vyhlídka 8 km (Blaník), zámek 45 km (Červená Lhota).

7 4 4

NOVINKA

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3462 platí v termínu 
13.6.-20.6. cena 7 700 Kč pro max. 5 os., 8 190 Kč pro 6-8 os. U objektu č. 3743 platí uvedené ceny 
pro max. 9 os., každá další os. platí 630 Kč/týden.

Kód 3182 3370 3462* 3623 3708 3718 3743* 3824_1

Počet osob 6 3+1 5 8 18 3+3 7 9-12 6+1

do 20.6. a od 29.8. 9 030 7 210 6 230 8 190 25 690 7 490 10 990 14 210 11 830

20.6.-27.6. 10 430 8 820 8 610 10 570 29 400 9 240 12 040 18 000 14 910

22.8.-29.8. 10 430 8 820 8 120 10 570 26 390 9 240 12 040 17 500 14 910

27.6.-22.8. 11 830 9 310 9 100 11 620 32 270 10 710 13 230 18 480 16 940

RYCHNOV: 18 os.  č. 3623 
Pěkně zařízená nově zrenovovaná chalupa s 6 ložnicemi, prostornou uzavřenou zahradou a velkým nerezovým 
bazénem je umístěna v malebné obci na Vysočině. V okolí jsou ideální lesní terény pro cykloturistiku a pěší turistiku. 
Doporučujeme návštěvu nedalekých pískovcových skalních útvarů Toulovcovy maštale (vhodné pro rodiny s dětmi), 
skalních útvarů Devět skal (834m nad m), Čtyři palice, Perníčky, Malínská, Lisovská skála a pod. 
Přízemí: ložnice 18 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2), ložnice 17 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 22 m2 3x samostatné lůžko (jídelní kout), obytná místnost 45 m2 (počet křesel: 5, počet pohovek: 
1, kuchyňský kout, jídelní kout, zastřešená terasa 45 m2), WC, koupelna (sprchový kout, umyvadlo), koupelna (vana, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví (apartmán): ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné 
lůžko, ložnice 24 m2 3x samostatné lůžko, obytná místnost 26 m2 3x samostatné lůžko (kuchyňský kout, jídelní 
kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (180+90 l), 2x mrazicí box (60+400 l), překapávač, 2x varná konvice, toustovač, topinkovač, remoska, 
myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (300 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 6). Terasa 60 m2, venkovní bazén s filtrem 
(3x7 m, hl. 1,5 m, zastřešený, solární ohřev), zahradní sprcha, ohniště s grilem, gril přenosný, posezení, dřevěný 
zahradní nábytek, pískoviště, zahradní a dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Autobus 
500 m (Rychnov), vlak 4 km (Krouna). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 600 m (Rychnov), krytý bazén 12 km (Skuteč), skanzen 18 km (Veselý kopec), 
zámek 33 km (Litomyšl), 12 km (Nové Hrady).

0,6 0,1 0,5
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VÝCHODNÍ ČECHY

PRORUBY: 6 os.  č. 3191
Vkusně zařízená velmi prostorná chalupa s bazénem se 
skluzavkou situovaná na velkém pozemku je ideálním 
místem pro rodinnou rekreaci. Děti jistě ocení písko-
viště a zahradní houpačku, které jsou jim k dispozici 
na zahradě objektu, dospělí pak upravenou terasu 
vhodnou nejen na večerní posezení a grilování. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 2), jídelna 12 m2, kuchyň 12 m2, WC, koupel-
na (vana, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 
11 m2 1x manželské lůžko (počet pohovek: 1), ložnice 
7 m2 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 3x samostatné 
lůžko, obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička 
(100+50 l), mrazicí box (30 l), překapávač, varná konvi-
ce. Pračka (jednoduchá), vysavač, žehlička, 2x TV, sate-
lit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (170 l). Částečně oploce-
ný pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3, přístřešek pro 1 auto), garáž 
na pozemku (počet míst: 1). Terasa 30 m2, venkovní ba-
zén s filtrem (prům. 6 m, hl. 1,2 m), zahradní sprcha, krb 
na verandě, kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 5x, pískoviště, zahradní houpačka, možnost za-
půjč. jízdních kol (2 starší kola za poplatek 200 Kč/kolo/
týden), badminton, stolní tenis, ruské kuželky, petang, 
skluzavka, trampolína, kulečník: pool (s děrami). Do-
mácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 1 km (Proruby), 
vlak 10 km (Česká Skalice). Voda v objektu je železitá, 
majitel zajišťuje dodání pitné vody v barelech.
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Jaroměř), 
přehrada 10 km (Rozkoš), rybník 5 km (Chvalkovice). 
Les 200 m, muzeum 15 km (Jaroměř), turistické stezky 
200 m, zámek 30 km (Kuks), 26 km (Náchod), 30 km 
(Opočno), 20 km (Ratibořice).

10 4 4

LIBEL: 4+2 os.  č. 3775 
Zrekonstruovaná venkovská usedlost neboli „Chalupa 
u Elišky´´z roku 1834 s klenutými stropy, ležící v klid-
né obci Libel nedaleko města Rychnov nad Kněžnou, 
je zaručeným bodem odpočinku. Interiér zaujme svým 
venkovským stylem a netradičními kanadskými horko-
vzdušnými kamny, které ve své době používali kanadští 
dřevorubci. U objektu je k dispozici bazén s venkovní 
sprchou. Místo je ideální pro aktivní dovolenou. Okolí 
nabízí velké množství turistických cest, památek a zají-
mavostí – zámek Častolovice, zámek Doudleby či Mu-
zeum hraček v Rychnově nad Kněžnou. 
Přízemí: ložnice 1x manželské lůžko, obytná místnost 
30 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), 
WC, koupelna (vana). Sklokeramická varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box (46 l), varná konvice, toustovač, topinkovač, remo-
ska. Pračka (automatická), LCD TV, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (60 l). Oplocený pozemek (zahra-
da) 1400 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 4). Te-
rasa, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,5 m), zahradní 
sprcha, krbová kamna (obytná místnost), ohniště, gril 
přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská houpačka, 
možnost zapůjč. jízdních kol (1 x pánské, 1x dámské 
trekingové, 1x horské juniorské), uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, stolní tenis. Autobus 300 m (Libel), 
vlak 4 km (Častolovice). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 7 km (Kostelec nad Or-
licí), rybník 300 m, řeka 7 km (Kostelec nad Orlicí). Hrad 
15 km (Potštejn), les 500 m, muzeum 6 km (Rychnov nad 
Kněžnou), turistické stezky 200 m, vyhlídka 500 m, zá-
mek 4 km (Častolovice), 6 km (Rychnov nad Kněžnou).

7 4 4

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ: 6 os./13 os.  č. 3858 
Nově zrekonstruovaný rodinný prázdninový dům nabízí 
„domov mimo domov“ v malebném Novém Městě nad 
Metují s řadou turistických atrakcí, rybolovem na přehradě 
Rozkoš a množstvím cyklostezek. Umožňuje sportovní vy-
žití a zábavu venku i uvnitř. U domu je prostorná oplocená 
zahrada. Uvnitř je hernička pro nejmenší, velká herna pro 
mládež a dospělé přímo u zahrady a minitělocvična. 
Přízemí: jídelna 16 m2, kuchyň 9 m2, WC, společenská 
místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, bar, 
WC), herna pro děti 10 m2, herna 50 m2, koupelna (WC, 
sprch. kout), sportovní místnost 35 m2. 1. patro: ložnice 
15 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka (WC, sprchový kout), 
2x ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka (WC, sprch. 
kout). Přízemí (apartmán): ložnice 18 m2 1x manželské 
lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, kuchyň 12 m2 1x přistýlka 
- rozkl. gauč (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout). 
El. varná deska (2 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 3x chladnička (100+120+50 l), 
mrazicí box (30 l), 2x varná konvice, toustovač, topinko-
vač. Vysavač, žehlička, plazmový TV, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (240 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
400 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 4). Terasa 
30 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 1,2 m), 
gril přenosný a zahradní, posezení, dřevěný a plastový 
zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, uzamykatelný 
prostor pro kola, stolní tenis, elektronické šipky, petang. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malá plemena, 
zvyklá v bytě, na vyžádání u majitele. Autobus 300 m 
(Nové Město nad Metují), vlak 1 km (Nové Město nad 
Metují). V sousedním objektu bydlí pronajímatel
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2 km (Nové Město nad 
Metují), plavecký bazén 5 km (Dobruška), přehrada 4 km 
(Rozkoš). Zámek 10 km (Náchod), 8 km (Opočno),2 km 
(Nové Město nad Metují).

2 2 2

č. 3858

SKRYJE NAD BEROUNKOU: 5 os.  č. 1943 
Stylově zařízená chalupa situovaná na svažitém pozem-
ku na okraji obce v CHKO Křivoklátsko. Pokud Vás již ne-
bude bavit lenošení u chalupy, vypravte se na procházku 
ke Skryjským jezírkům či k řece Berounce. Vhodné pro 
milovníky klidné přírody. 
Přízemí: koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro: lož-
nice 20 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 
3x samostatné lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), 
kuchyň 6 m2. El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (80 l), varná konvice, remoska. TV. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 80 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 
6 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, dřevěný zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
250 m, vlak 15 km. Voda je pitná až po převaření. Klienti 
obdrží při příjezdu 10 l balené vody. Objekt je na svaži-
tém pozemku a má příkré schody.
Tipy pro volný čas: hrad 40 km (Karlštejn),15 km (Kři-
voklát), les 450 m, muzeum 300 m, přírodní zvláštnost 
2,5 km (Skryjská jezírka), turistické stezky 50 m, vyhlídka 
200 m.

0,45 0,25 0,25 BRÁNOV - LUH: 5 os.  č. 2148
Moderně a stylově zařízená chalupa s venkovním pose-
zením se zahradním krbem situovaná na klidném místě 
uprostřed křivoklátských lesů na břehu řeky Berounky 
(v místě přívoz a pamětní síň spisovatele Oty Pavla). 
Ideální ubytování pro milovníky klidu, vášnivé rybáře 
a zájemce o nenáročnou pěší turistiku nebo cyklistiku. 
Přízemí: obytná místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 2), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 30 m2 1x manž. 
lůžko (počet křesel: 2), obývací ložnice 20 m2 (průchozí) 
3x samost. lůžko (počet křesel: 3). Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), 
mrazicí box, překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 150 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Krb zahradní i v domě (obývací pokoj), ohniště 
s grilem, posezení, dřevěný zahr. nábytek, kajak (pro 2 oso-
by za popl. na místě 110 Kč/den). Domácí zvíře za poplatek 
(350 Kč). Autobus 1500 m, vlak 4 km (Křivoklát). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 25 km (Rakovník), řeka 
50 m. Hrad 11 km (Týřov), 14 km (Točník), hrad 30 km 
(Karlštejn), 5 km (Křivoklát), les 20 m, vyhlídka 500 m.

0,05 1,5 1,5

BŘEZOVÁ: 4 os.  č. 3208 
Stylově zařízená chata situovaná na klidném místě 
na prostorném pozemku, kterým protéká potok je vhod-
ná pro ubytování početnější rodiny. Během Vaší dovolené 
si určitě udělejte výlet na hrady Točník či Křivoklát. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, kuchyň. 
kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), 
veranda 6 m2. Podkroví: ložnice 14 m2 (průchozí) 2x sa-
most. lůžko 1x manž. lůžko 2x přistýlka. Plyn. sporák s plyn. 
troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (60 l), mra-
zicí box (15 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (20 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 600 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Krbová 
kamna (obytná místnost), ohniště, gril přenosný, dřevěný 
zahr. nábytek. Autobus 1 km (Březová), vlak 8 km (Hořovice). 
V objektu jsou příkré schody. Na okraji zahrady teče potok.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Hořovice), koupaliště 
9 km (Zdice), přírodní koupaliště 2 km (Březová). Hrad 600 m 
(Točník), 15 km (Křivoklát), 25 km (Koněpruské jeskyně).2 2 2

KŘIVOKLÁTSKO

OPOČNO: 3+2 os.  č. 3771 
Účelně zařízená chata s balkónem s výhledem na rybník 
Broumar. 800 m od objektu je pěkné koupaliště (tenisové 
kurty, prolézačky). Doporučujeme pro klidnou rodinnou 
dovolenou. 
Suterén (garáž): koupelna (sprchový kout, umyvadlo). 
Přízemí: ložnice 1x samostatné lůžko 1x patrové lůžko, 
kuchyň 4 m2, koupelna (WC, sprchový kout), obývací po-
koj 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout). 
1. patro: ložnice 2x samostatné lůžko. El. vařič (2 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (175+10 l), mrazicí 
box (87 l), varná konvice. Vysavač, LCD TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler. Pozemek částečně oploce-
ný živým plotem (zahrada) 70 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Klimatizace (mobilní, umístěna v podkroví ), veranda 
12 m2, dětský bazének, zahradní sprcha, krb v obývacím 
pokoji, ohniště s grilem, gril přenosný, udírna, posezení 
pod pergolou, plastový zahradní nábytek, slunečník, za-
hradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 400 m (Opočno), vlak 
3 km (Opočno). Do ložnice v 1. patře je vstup po žebříku. 
V této ložnici je snížený strop, ubytování vhodné spíše 
pro děti. Některá lůžka jsou pouze matrace. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 800 m. Les 
100 m, muzeum 1,5 km (Opočno), turistické stezky 50 m, 
vyhlídka 1,5 km, zámek 1,5 km (Opočno).

0,8 0,4 0,8

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3819 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 10 010 Kč.

Kód 1943 2148 3191 3208 3771 3775 3819* 3858

Počet osob 5 5 6 4 3+2 4+2 6 6 13

do 20.6. a od 29.8. 5 180 8 820 12 040 7 000 7 980 8 540 9 800 14 210 17 220

20.6.-27.6. 5 600 9 240 14 980 8 400 8 890 11 480 10 430 16 870 19 880

22.8.-29.8. 5 600 9 240 14 210 8 400 9 380 11 480 10 430 16 870 19 880

27.6.-22.8. 6 510 10 710 17 010 9 310 9 800 13 720 13 300 19 530 22 470

POLOM: 6 os.  č. 3819 
Nová moderně zařízená roubenka na polosamotě v osadě Hájek.V létě můžete posedět na terase s výhledem na blízké 
lesy. Přímo na zahrádku přijdou často srna se srnčaty či zajíc. Náš tip pro všechny, kteří ocení ticho a pobyt v přírodě, 
okolí je ideální pro procházky po lesích či pro cyklotoulky malebným krajem Divoké Orlice. Doporučujeme vyjížďky na ko-
ních po okolí. EXTRA NABÍDKA: v ceně týdenního pobytu  zdarma 30 min program „Seznámení se s lamou a alpakou“ 
ve Lhotách u Potštejna (dozvíte se, odkud zvířata pocházejí, jak se liší, čím se živí, jaké je jejich využití). Lamy Puno, Karlík 
a Kika se Vám představí v plné kráse. Možnost dokoupit procházku s lamou nebo vyjížďku na koni pro děti i dospělé. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manž. lůžko, ložnice 16 m2 1x manž. lůžko, WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo), obývací 
pokoj 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout). 1. patro: ložnice 2x samost. lůžko. El. trou-
ba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (166 l), mrazicí box (18 l), překapávač, varná 
konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (příroda) 
1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), terasa 15 m2, dětský bazének, gril, dřevěný zahr. nábytek, slu-
nečník, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Vlak 7 km (Potštejn). Na stejném pozemku stojí i dům pronajímatele. 
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 35 km (Pastviny), přírodní koupaliště 2 km (Polom), 
řeka 7 km (Potštejn). Hrad 7 km (Potštejn), les 50 m.

2 4 7

NOVINKA
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VÝCHODNÍ ČECHY

PRORUBY: 6 os.  č. 3191
Vkusně zařízená velmi prostorná chalupa s bazénem se 
skluzavkou situovaná na velkém pozemku je ideálním 
místem pro rodinnou rekreaci. Děti jistě ocení písko-
viště a zahradní houpačku, které jsou jim k dispozici 
na zahradě objektu, dospělí pak upravenou terasu 
vhodnou nejen na večerní posezení a grilování. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 2), jídelna 12 m2, kuchyň 12 m2, WC, koupel-
na (vana, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 
11 m2 1x manželské lůžko (počet pohovek: 1), ložnice 
7 m2 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 3x samostatné 
lůžko, obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička 
(100+50 l), mrazicí box (30 l), překapávač, varná konvi-
ce. Pračka (jednoduchá), vysavač, žehlička, 2x TV, sate-
lit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (170 l). Částečně oploce-
ný pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3, přístřešek pro 1 auto), garáž 
na pozemku (počet míst: 1). Terasa 30 m2, venkovní ba-
zén s filtrem (prům. 6 m, hl. 1,2 m), zahradní sprcha, krb 
na verandě, kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, 
lehátka 5x, pískoviště, zahradní houpačka, možnost za-
půjč. jízdních kol (2 starší kola za poplatek 200 Kč/kolo/
týden), badminton, stolní tenis, ruské kuželky, petang, 
skluzavka, trampolína, kulečník: pool (s děrami). Do-
mácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 1 km (Proruby), 
vlak 10 km (Česká Skalice). Voda v objektu je železitá, 
majitel zajišťuje dodání pitné vody v barelech.
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Jaroměř), 
přehrada 10 km (Rozkoš), rybník 5 km (Chvalkovice). 
Les 200 m, muzeum 15 km (Jaroměř), turistické stezky 
200 m, zámek 30 km (Kuks), 26 km (Náchod), 30 km 
(Opočno), 20 km (Ratibořice).

10 4 4

LIBEL: 4+2 os.  č. 3775 
Zrekonstruovaná venkovská usedlost neboli „Chalupa 
u Elišky´´z roku 1834 s klenutými stropy, ležící v klid-
né obci Libel nedaleko města Rychnov nad Kněžnou, 
je zaručeným bodem odpočinku. Interiér zaujme svým 
venkovským stylem a netradičními kanadskými horko-
vzdušnými kamny, které ve své době používali kanadští 
dřevorubci. U objektu je k dispozici bazén s venkovní 
sprchou. Místo je ideální pro aktivní dovolenou. Okolí 
nabízí velké množství turistických cest, památek a zají-
mavostí – zámek Častolovice, zámek Doudleby či Mu-
zeum hraček v Rychnově nad Kněžnou. 
Přízemí: ložnice 1x manželské lůžko, obytná místnost 
30 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), 
WC, koupelna (vana). Sklokeramická varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box (46 l), varná konvice, toustovač, topinkovač, remo-
ska. Pračka (automatická), LCD TV, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (60 l). Oplocený pozemek (zahra-
da) 1400 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 4). Te-
rasa, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,5 m), zahradní 
sprcha, krbová kamna (obytná místnost), ohniště, gril 
přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní náby-
tek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská houpačka, 
možnost zapůjč. jízdních kol (1 x pánské, 1x dámské 
trekingové, 1x horské juniorské), uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, stolní tenis. Autobus 300 m (Libel), 
vlak 4 km (Častolovice). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 7 km (Kostelec nad Or-
licí), rybník 300 m, řeka 7 km (Kostelec nad Orlicí). Hrad 
15 km (Potštejn), les 500 m, muzeum 6 km (Rychnov nad 
Kněžnou), turistické stezky 200 m, vyhlídka 500 m, zá-
mek 4 km (Častolovice), 6 km (Rychnov nad Kněžnou).

7 4 4

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ: 6 os./13 os.  č. 3858 
Nově zrekonstruovaný rodinný prázdninový dům nabízí 
„domov mimo domov“ v malebném Novém Městě nad 
Metují s řadou turistických atrakcí, rybolovem na přehradě 
Rozkoš a množstvím cyklostezek. Umožňuje sportovní vy-
žití a zábavu venku i uvnitř. U domu je prostorná oplocená 
zahrada. Uvnitř je hernička pro nejmenší, velká herna pro 
mládež a dospělé přímo u zahrady a minitělocvična. 
Přízemí: jídelna 16 m2, kuchyň 9 m2, WC, společenská 
místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, bar, 
WC), herna pro děti 10 m2, herna 50 m2, koupelna (WC, 
sprch. kout), sportovní místnost 35 m2. 1. patro: ložnice 
15 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka (WC, sprchový kout), 
2x ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka (WC, sprch. 
kout). Přízemí (apartmán): ložnice 18 m2 1x manželské 
lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, kuchyň 12 m2 1x přistýlka 
- rozkl. gauč (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout). 
El. varná deska (2 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 3x chladnička (100+120+50 l), 
mrazicí box (30 l), 2x varná konvice, toustovač, topinko-
vač. Vysavač, žehlička, plazmový TV, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (240 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
400 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 4). Terasa 
30 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 1,2 m), 
gril přenosný a zahradní, posezení, dřevěný a plastový 
zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, uzamykatelný 
prostor pro kola, stolní tenis, elektronické šipky, petang. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malá plemena, 
zvyklá v bytě, na vyžádání u majitele. Autobus 300 m 
(Nové Město nad Metují), vlak 1 km (Nové Město nad 
Metují). V sousedním objektu bydlí pronajímatel
Tipy pro volný čas: krytý bazén 2 km (Nové Město nad 
Metují), plavecký bazén 5 km (Dobruška), přehrada 4 km 
(Rozkoš). Zámek 10 km (Náchod), 8 km (Opočno),2 km 
(Nové Město nad Metují).

2 2 2

č. 3858

SKRYJE NAD BEROUNKOU: 5 os.  č. 1943 
Stylově zařízená chalupa situovaná na svažitém pozem-
ku na okraji obce v CHKO Křivoklátsko. Pokud Vás již ne-
bude bavit lenošení u chalupy, vypravte se na procházku 
ke Skryjským jezírkům či k řece Berounce. Vhodné pro 
milovníky klidné přírody. 
Přízemí: koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro: lož-
nice 20 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 
3x samostatné lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), 
kuchyň 6 m2. El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička (80 l), varná konvice, remoska. TV. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 80 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Terasa 
6 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, dřevěný zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
250 m, vlak 15 km. Voda je pitná až po převaření. Klienti 
obdrží při příjezdu 10 l balené vody. Objekt je na svaži-
tém pozemku a má příkré schody.
Tipy pro volný čas: hrad 40 km (Karlštejn),15 km (Kři-
voklát), les 450 m, muzeum 300 m, přírodní zvláštnost 
2,5 km (Skryjská jezírka), turistické stezky 50 m, vyhlídka 
200 m.

0,45 0,25 0,25 BRÁNOV - LUH: 5 os.  č. 2148
Moderně a stylově zařízená chalupa s venkovním pose-
zením se zahradním krbem situovaná na klidném místě 
uprostřed křivoklátských lesů na břehu řeky Berounky 
(v místě přívoz a pamětní síň spisovatele Oty Pavla). 
Ideální ubytování pro milovníky klidu, vášnivé rybáře 
a zájemce o nenáročnou pěší turistiku nebo cyklistiku. 
Přízemí: obytná místnost 35 m2 (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 2), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 30 m2 1x manž. 
lůžko (počet křesel: 2), obývací ložnice 20 m2 (průchozí) 
3x samost. lůžko (počet křesel: 3). Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), 
mrazicí box, překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 150 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Krb zahradní i v domě (obývací pokoj), ohniště 
s grilem, posezení, dřevěný zahr. nábytek, kajak (pro 2 oso-
by za popl. na místě 110 Kč/den). Domácí zvíře za poplatek 
(350 Kč). Autobus 1500 m, vlak 4 km (Křivoklát). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 25 km (Rakovník), řeka 
50 m. Hrad 11 km (Týřov), 14 km (Točník), hrad 30 km 
(Karlštejn), 5 km (Křivoklát), les 20 m, vyhlídka 500 m.

0,05 1,5 1,5

BŘEZOVÁ: 4 os.  č. 3208 
Stylově zařízená chata situovaná na klidném místě 
na prostorném pozemku, kterým protéká potok je vhod-
ná pro ubytování početnější rodiny. Během Vaší dovolené 
si určitě udělejte výlet na hrady Točník či Křivoklát. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, kuchyň. 
kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), 
veranda 6 m2. Podkroví: ložnice 14 m2 (průchozí) 2x sa-
most. lůžko 1x manž. lůžko 2x přistýlka. Plyn. sporák s plyn. 
troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (60 l), mra-
zicí box (15 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (20 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 600 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Krbová 
kamna (obytná místnost), ohniště, gril přenosný, dřevěný 
zahr. nábytek. Autobus 1 km (Březová), vlak 8 km (Hořovice). 
V objektu jsou příkré schody. Na okraji zahrady teče potok.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Hořovice), koupaliště 
9 km (Zdice), přírodní koupaliště 2 km (Březová). Hrad 600 m 
(Točník), 15 km (Křivoklát), 25 km (Koněpruské jeskyně).2 2 2

KŘIVOKLÁTSKO

OPOČNO: 3+2 os.  č. 3771 
Účelně zařízená chata s balkónem s výhledem na rybník 
Broumar. 800 m od objektu je pěkné koupaliště (tenisové 
kurty, prolézačky). Doporučujeme pro klidnou rodinnou 
dovolenou. 
Suterén (garáž): koupelna (sprchový kout, umyvadlo). 
Přízemí: ložnice 1x samostatné lůžko 1x patrové lůžko, 
kuchyň 4 m2, koupelna (WC, sprchový kout), obývací po-
koj 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout). 
1. patro: ložnice 2x samostatné lůžko. El. vařič (2 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (175+10 l), mrazicí 
box (87 l), varná konvice. Vysavač, LCD TV, rádio, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler. Pozemek částečně oploce-
ný živým plotem (zahrada) 70 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Klimatizace (mobilní, umístěna v podkroví ), veranda 
12 m2, dětský bazének, zahradní sprcha, krb v obývacím 
pokoji, ohniště s grilem, gril přenosný, udírna, posezení 
pod pergolou, plastový zahradní nábytek, slunečník, za-
hradní houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 400 m (Opočno), vlak 
3 km (Opočno). Do ložnice v 1. patře je vstup po žebříku. 
V této ložnici je snížený strop, ubytování vhodné spíše 
pro děti. Některá lůžka jsou pouze matrace. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 800 m. Les 
100 m, muzeum 1,5 km (Opočno), turistické stezky 50 m, 
vyhlídka 1,5 km, zámek 1,5 km (Opočno).

0,8 0,4 0,8

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3819 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 10 010 Kč.

Kód 1943 2148 3191 3208 3771 3775 3819* 3858

Počet osob 5 5 6 4 3+2 4+2 6 6 13

do 20.6. a od 29.8. 5 180 8 820 12 040 7 000 7 980 8 540 9 800 14 210 17 220

20.6.-27.6. 5 600 9 240 14 980 8 400 8 890 11 480 10 430 16 870 19 880

22.8.-29.8. 5 600 9 240 14 210 8 400 9 380 11 480 10 430 16 870 19 880

27.6.-22.8. 6 510 10 710 17 010 9 310 9 800 13 720 13 300 19 530 22 470

POLOM: 6 os.  č. 3819 
Nová moderně zařízená roubenka na polosamotě v osadě Hájek.V létě můžete posedět na terase s výhledem na blízké 
lesy. Přímo na zahrádku přijdou často srna se srnčaty či zajíc. Náš tip pro všechny, kteří ocení ticho a pobyt v přírodě, 
okolí je ideální pro procházky po lesích či pro cyklotoulky malebným krajem Divoké Orlice. Doporučujeme vyjížďky na ko-
ních po okolí. EXTRA NABÍDKA: v ceně týdenního pobytu  zdarma 30 min program „Seznámení se s lamou a alpakou“ 
ve Lhotách u Potštejna (dozvíte se, odkud zvířata pocházejí, jak se liší, čím se živí, jaké je jejich využití). Lamy Puno, Karlík 
a Kika se Vám představí v plné kráse. Možnost dokoupit procházku s lamou nebo vyjížďku na koni pro děti i dospělé. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manž. lůžko, ložnice 16 m2 1x manž. lůžko, WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo), obývací 
pokoj 30 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout). 1. patro: ložnice 2x samost. lůžko. El. trou-
ba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (166 l), mrazicí box (18 l), překapávač, varná 
konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (příroda) 
1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), terasa 15 m2, dětský bazének, gril, dřevěný zahr. nábytek, slu-
nečník, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. Vlak 7 km (Potštejn). Na stejném pozemku stojí i dům pronajímatele. 
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 35 km (Pastviny), přírodní koupaliště 2 km (Polom), 
řeka 7 km (Potštejn). Hrad 7 km (Potštejn), les 50 m.

2 4 7
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STŘEDNÍ ČECHY

RADOVESICE: 10+4 os.  č. 3788 
Luxusní stavení v malé obci na břehu řeky Ohře nedaleko hradu Hazmburg. Na uzavřeném pozemku s maximem sou-
kromí máte k dispozici vyhřívaný bazén s protiproudem, zahradní houpačku i lehátka, trampolínu i plyn. krb. Objekt se 
pak skládá ze dvou velkoryse vybavených a perfektně zařízených budov, kde mimo jiné najdete kulečník, stolní fotbal, 
rotoped,  2x DVD, dataprojektor a počítač s Wifi připojením. 
Hlavní budova - přízemí: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 18 m2 (jídelní kout), WC, herna 37 m2 (počet 
pohovek: 1), koupelna 2 m2 (sprchový kout), obývací pokoj 36 m2 (počet pohovek: 1). Hlavní budova - 1. patro: 
ložnice 23 m2 1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, herna 80 m2, koupelna 12 m2 (vana, umyvadlo). 
Vedlejší budova - přízemí: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 5 m2, WC, 
koupelna 9 m2 (WC, vana, umyvadlo), obývací pokoj 13 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet pohovek: 1). 2x kom-
binovaný sporák s el. troubou (4 el. + 4 plyn. plot.), 2x mikrovlnná trouba, 3x chladnička, 3x mrazicí box, 2x varná 
konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x LCD TV, satelit, 3x video, 
2x DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, počítač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 472 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Klimatizace 
(v ložnicích v 1. patře hlavní budovy), venkovní krytý bazén (3,6 x 6,6 m, hl. 1,6 m, slaná voda, protiproud), zahradní 
sprcha, ohniště, plynový gril, posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 5x, pískoviště, zahradní a dětská houpačka, 
badminton, stolní tenis, elektronické šipky, petang, trampolína, kulečník: pool (s děrami). Autobus a vlak 1 km (Li-
bochovice).Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 1 km (Libochovice), přírodní koupaliště 1 km (Libochovice), rybník 8 km (Bu-
dyně), řeka 400 m, termální koupaliště 8 km (Mšené Lázně). Hrad 8 km (Hazmburg), hrad 8 km (Vodní hrad Budyně), 
zámek 1 km (Libochovice).

0,4 0,3 0,5

ZBÝŠOV: 2+3 os.  č. 3338 
Velice pěkná a dobře vybavená chata situovaná u 10 ha 
velkého rybníka (možnost koupání, rybaření, půjčovna 
loděk a šlapadel), v blízkosti lesa (houbaření, cyklis-
tické trasy). V objektu je hostům k dispozici kompletní 
itinerář cyklistických tras vč. všech památek a možností 
různých výletů po okolí.
Přízemí: obytná místnost 18 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč, WC, obytná kuchyň 12 m2 (počet pohovek: 
1), koupelna 4 m2 (vana, umyvadlo), veranda 4 m2. 
Podkroví: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko. El. va-
řič (2 plot.), plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oploce-
ný pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 2). Krb v obytné místnosti, ohniš-
tě, gril přenosný, plastový zahradní nábytek, slunečník. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 300 m (Zbý-
šov), vlak 3 km (Vlkaneč).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Čáslav), pře-
hrada 30 km (Seč), rybník 200 m (Zbýšov). Hrad 16 km 
(Ledeč nad Sázavou), turistické stezky 200 m, zámek 
14 km (Žleby).

0,2 0,5 0,4

JEVANY: 5 os.  č. 1848 
Účelně zařízená chata s větším pozemkem  ležící v klidné 
chatové osadě v Jevanech. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 9 m2, koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 12 m2. Podkroví: 
ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, ložnice 10 m2 2x samo-
statné lůžko. Plynový sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevře-
ný pozemek (příroda) 400 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené. Terasa 18 m2, gril, posezení, plastový zahradní 
nábytek, pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé 
plemeno. Autobus 500 m. Schody do podkroví jsou příkré. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 2 km (Vyžlovka), rybník 
500 m. Hrad 30 km (Konopiště), Český Šternberk 35 km, 
les 50 m, muzeum 30 km (Kutná Hora).

2 0,5 0,5

ZVÁNOVICE: 4 os.  č. 3821
Jednoduše, účelně zařízená chata stojí na okraji chatové 
osady, 800 m od centra obce. Klidné místo na okraji lesa, 
oplocená zahrada s malou terasou s venkovním poseze-
ním. V okolí jsou cyklostezky, možnost koupání v Jeva-
nech nebo ve Vyžlovce. 
Přízemí: kuchyň 12 m2 (jídelní kout, umyvadlo), koupelna 
(WC, vana), obývací pokoj 15 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1). Podkroví: ložnice 12 m2 1x samost. lůžko 
1x manž. lůžko, ložnice 14 m2 1x manž. lůžko (balkón 6 m2). 
El. trouba, kombinovaný sporák (4 plyn. plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (160 l), mrazicí box (30 l), varná kon-
vice, toustovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
LCD TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (25 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 450 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 1). Terasa 5 m2, gril přenosný, posezení, dřevě-
ný zahradní nábytek, dětská houpačka, možnost zapůjč. 
jízdních kol (po domluvě s majitelem na místě je možnost 
zapůjčení čtyř starších jízdních kol). Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč, pouze menší plemeno. Autobus 1 km (Zvá-
novice). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 10 km (Jevany), 
12 km (Vyžlovka).

10 1 6

BUKOVÁ: 4 os.  č. 2193
Pěkná rekreační chata s novou přístavbou na velké peč-
livě udržované zahradě. Chata je obklopena nádherný-
mi lesy, krásný výhled do údolí si můžete vychutnat při 
posezení na terase s grilem či u ohniště. Malé děti ocení 
prolézačky a houpačku, velcí návštěvníci pak množství
rybníků s možností koupání či rybaření, možnost vyjížď-
ky po značených cyklistických trasách či výletů na zají-
mavé historické a kulturní památky. 
Přízemí: obytná místnost 18 m2, kuchyň 12 m2 (jídelní 
kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 15 m2 2x manželské lůžko. El. sporák (2 
plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí 
box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žeh-
lička, rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 20 m2, 
ohniště s grilem, posezení, dřevěný zahradní nábytek, 
dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Do-
mácí zvíře za poplatek (300 Kč, pouze malé plemeno, 
na vyžádání u majitele.). Autobus 150 m, vlak 4 km. 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km, rybník 
1,5 km. Hrad 25 km (Orlík), les 100 m, muzeum 5 km 
(Rožmitál pod Třemšínem), přírodní zvláštnost 25 km 
(Koněpruské jeskyně), turistické stezky 150 m, vyhlídka 
5 km (Třemšín).

1 1,5 1,5

BUKOVÁ: 5 os.  č. 3304
Dobře zařízený apartmán v samostatném rekreačním 
objektu s bazénem doporučujeme k pobytu především 
rodinám s dětmi. Právě děti zcela jistě ocení dětský do-
meček, pískoviště, houpačku a množství hraček, které 
budou mít společné s dcerou pronajímatelů. Na spo-
lečné zahradě je hostům rovněž k dispozici zahradní 
krb a gril. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (kuchyňský kout). Podkroví: ložnice 14 m2 
4x samostatné lůžko. Mezipatro: koupelna (WC, spr-
chový kout). Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, DVD přehrávač, radiomagneto-
fon,WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Oplocený 
pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 2). Dětská stolička, venkovní ba-
zén s filtrem (5,5x3,7x1,2 m, společný s pronajímateli), 
krb zahradní, krbová kamna v obytné místnosti, gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, pískoviště, dětská 
houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, na vyžádá-
ní u majitele. Autobus 150 m, vlak 5 km (Rožmitál). Pro-
najímatel bydlí v sousedním domě (10 m od objektu). 
Zahrada je společná.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Příbram), rybník 
2 km. Hrad 30 km (Orlík), muzeum 15 km (Příbram), pří-
rodní zvláštnost 25 km (Koněpruské jeskyně), turistic-
ké stezky 100 m, vyhlídka 5 km (Třemšín), zámek 9 km 
(Březnice).

15 2 2

ČENKOV: 4 os.  č. 3334 
Malá účelně zařízená chata s bazénem vhodná pro 
pobyt nenáročné klientely se nachází uprostřed krás-
né přírody brdských lesů. Na zahradě je přímo ráj pro 
malé děti - pískoviště, zahradní houpačka, kolotoč, 
skluzavka. Loukou pod okny chaty protéká potůček, 
který vytéká z chovného rybníku za plotem zahrady 
(k bližšímu prozkoumání rybníku možnost zapůjčení na-
fukovacího člunu). Po náročném dni si můžete zakoupit 
grilovanou klobásu, pivo či limonádu ve stánku majitele 
chaty, který je umístěn v těsné blízkosti objektu. Stánek 
je oddělený od pozemku a chaty. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko 1x patro-
vé lůžko, obytná místnost 26 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), WC, koupelna 6 m2 (WC, sprchový kout). 
El. trouba, plyn. varná deska (2 plot.), mikrovlnná trou-
ba, chladnička (60 l), mrazicí box (15 l), překapávač, 
varná konvice. Pračka (jednoduchá), vysavač, TV, satelit, 
radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (20 l). Oplocený 
pozemek (louka) 1200 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 
4,2 m, hl. 1,2 m), krb zahradní, krbová kamna v obytné 
místnosti, ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní ná-
bytek, pískoviště, zahradní houpačka, možnost zapůjč. 
jízdních kol (4x kolo pro dospělého, 2x kolo pro dítě), 
stolní tenis, trampolína. Domácí zvíře zdarma. Autobus 
300 m (Čenkov), vlak 1,5 km (Čenkov). Voda v objektu 
není pitná, majitel zajišťuje dodávku v 30 l barelech.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Příbram), pře-
hrada 30 km (Orlík), přírodní koupaliště 2 km (Jince). 
Hrad 18 km (Točník), muzeum 12 km (Příbram), přírodní 
zvláštnost 25 km (Koněpruské jeskyně), zámek 10 km 
(Hořovice).

2 2 2

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před 
nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je ma-
jitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2193 platí v termínech 
od 29.8. cena 5 880 Kč.

Kód 1848 2193* 3304 3334 3338 3698 3788 3821

Počet osob 5 4 5 4 2+3 5+2 10+4 4

do 20.6. a od 29.8. 5 880 6 300 5 530 6 020 6 440 7 000 24 990 6 510

20.6.-27.6. 6 580 6 720 5 880 6 370 6 790 8 400 29 990 8 330

22.8.-29.8. 6 580 6 300 6 930 6 370 6 790 8 400 34 990 8 330

27.6.-22.8. 7 700 7 210 7 280 6 790 8 190 10 430 34 990 9 800

ČENKOV: 5+2 os.  č. 3698 
Nově zrekonstruovaná vilka s bazénem se nachází v zahradě u lesa na okraji obce v Brdech. Ideální ubytování pro 
pohodovou rodinnou dovolenou (stolní tenis, stolní fotbal, trampolína, pergola s grilem). 
Přízemí: kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 5 m2 (vana, umyvadlo), obývací pokoj 14 m2 2x přistýlka - 
rozkládací gauč (počet křesel: 2). 1. patro: ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, ložnice 8 m2 1x samostatné lůžko, 
ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (40 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (125 l). Oplocený pozemek (zahrada) 400 m2, parkoviště 
na ulici otevřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Venkovní bazén s filtrem (Průměr bazénu 4,8 m, 
hl. 0,9 m), plynový gril, posezení pod pergolou, plastový zahradní nábytek, zahradní houpačka, stolní tenis, trampo-
lína. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze menší plemeno. Autobus 300 m (Čenkov), vlak 1,5 km (Čenkov). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Příbram), přehrada 30 km (Orlík), přírodní koupaliště 2 km (Jince). Hrad 
18 km (Točník), muzeum 12 km (Příbram), přírodní zvláštnost 25 km (Koněpruské jeskyně), zámek 10 km (Hořovice).

2 0,1 1,6



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků pla-
cených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, zkapalněný plyn) budou součástí nájezdových pokynů, 
které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 3398 platí v termínech od 29.8. cena 7 490 Kč.

Kód 951 1987 3011 3071 3131 3398* 3805 3846

Počet osob 5 5 7 3+1 4+2 5 2+2 4+2

do 20.6. a od 29.8. 6 020 7 770 6 720 5 670 5 320 7 980 6 510 13 930

20.6.-27.6. 7 840 8 680 7 070 6 020 5 670 9 520 7 770 14 280

22.8.-29.8. 7 210 8 680 7 070 6 230 6 370 9 520 7 770 14 280

27.6.-22.8. 8 190 9 730 8 470 6 790 6 790 12 740 8 260 14 700
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POSÁZAVÍ

KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU:  5 os.         č. 3398 
Moderně zařízený apartmán se společným vchodem, bazénem, prostornou zahradou, krbem a posezením. Dům se 
nachází na samotě, na úpatí Milešovky. Ideální místo pro milovníky romantiky, přírody a turistiky. Na objekt navazuje 
chov daňků a muflonů. 
Přízemí: ložnice 22 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 
25 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2, koupelna 6 m2 (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). Plyn. 
sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (132 l), mrazicí box (41 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, topinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (7x4x1,20 m, solární ohřev), krb zahradní i v domě (obývací 
pokoj), ohniště, gril zahradní, posezení, dřevěný a kovový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 5x, pískoviště, zahradní 
a dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, skluzavka, trampolína. Autobus 800 m, vlak 5 km 
(Žalany). V objektu bydlí pronajímatel. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh, dřeva a zkapalněného plynu na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Teplice), jezero 15 km (Jeníkov), koupaliště 800 m (Kostomlaty), přehrada 
10 km (Všechlapy), přírodní koupaliště 6 km (Světec). Hrad 1 km (Kostomlaty), muzeum 15 km (Teplice), turistické 
stezky 30 m, zámek 12 km (Duchcov).

0,8 08, 0,8

ZBIROH: 5 os.  č. 1987
Dobře zařízená rekreační chata s bazénem na abso-
lutně klidném místě v lese. V okolí je jen pár chalup, 
ubytování je tedy vhodné pro všechny, kteří vyhledávají 
klid, mají rádi procházky a houbaření. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 15 m2. 1. patro: 
ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůž-
ko 1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 12 m2 2x sa-
mostatné lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice. Žehlička, 
TV, rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený 
pozemek (zahrada) 700 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 18 m2, venkovní ba-
zén s filtrem (průměr 3 m, hl. 0,90 m), krb v obývacím 
pokoji, ohniště, kempinkový zahradní nábytek. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 2 km. Platba 
spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas:  přírodní koupaliště 11 km (Hořo-
vice). Hrad 3 km, les 10 m, muzeum 4 km (Zbiroh), pří-
rodní zvláštnost 35 km (Koněpruské jeskyně), turistické 
stezky 100 m, zámek 4 km (Zbiroh).

11 4 4
CHYŠKY: 5 os.  č. 951 
Dobře zařízená typická vesnická chalupa s vnitřním kr-
bem a venkovním posezením s grilem situovaná v malé 
obci Chyšky. Nádherná okolní příroda přímo láká k pěším 
či cykloturistickým výletům, pokud patříte mezi pravidel-
né návštěvníky hradů a zámků, doporučujeme návštěvu 
Zvíkova (24 km) a Orlíku (26 km). 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 5), jídelna 
17 m2 (bar), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, vana, sprch. kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 18 m2 1x manžel. lůžko, lož-
nice 12 m2 1x manžel. lůžko (letiště pro 3 osoby). El. trou-
ba, el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 90 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 8 m2, krb v obývacím pokoji, gril, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 100 m (Chyšky), vlak 12 km (Milevsko). Objekt 
sousedí jednou boční stěnou se sousedním objektem. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Milevsko), ryb-
ník 3 km (Růžená). Hrad 26 km (Orlík), 24 km (Zvíkov), les 
1,5 km, 10 km (Milevsko), zámek 26 km (Orlík).

8 0,1 0,2

VLASTĚJOVICE: 7 os.  č. 3011
Jednoduše a účelně zařízená chata leží přímo na bře-
hu řeky Sázavy. Ideální místo pro nenáročnou klientelu 
a milovníky rybaření. Zdejší krásná příroda a pěkné 
údolí řeky lákají k turistickým či cykloturistickým túrám. 
Suterén: koupelna (sprch. kout). Přízemí: ložnice 5 m2 
1x patrové lůžko, obytná místnost 20 m2 (počet poho-
vek: 1), kuchyň 4 m2, WC, veranda 10 m2. 1. patro: ložni-
ce 30 m2 2x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč (bal-
kón 10 m2). El. sporák (4 plot.), chladnička (200 l), mrazicí 
box (60 l), varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. boj-
ler (80 l). Otevřený pozemek, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Krbová kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, plastový 
zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Vlak 
600 m. K objektu není žádný vlastní pozemek.
Tipy pro volný čas: hrad 20 km (Lipnice), 20 km (Čes-
ký Šternberk), les 600 m, muzeum 13 km (Ledeč nad 
Sázavou), turistické stezky 500 m.0,05 2 2

VLASTĚJOVICE: 3+1 os.  č. 3071 
Zděná chalupa s hezkou prostornou a upravenou zahra-
dou, na které během letních dní hosté zcela jistě ocení 
možnost posezení pod pergolou. Chalupa se nachází 
na klidném místě 12 km od Zruče nad Sázavou, dopo-
ručujeme návštěvu místního zámku, případně blízkého 
zámku v Ledči n. S.
Přízemí: obytná kuchyň 22 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč, obývací ložnice 28 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, koupelna (WC, vana, umyvadlo). Plyn. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná konvice. Prač-
ka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 600 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 1). Zahradní sprcha, krb zahradní i v domě 
(obývací ložnice), krbová kamna (obývací ložnice), gril 
přenosný, posezení pod pergolou, kovový zahradní ná-
bytek, slunečník, lehátka 2x, gumový člun pro 3 osoby, 
pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. 1 domácí zví-
ře zdarma, další za 300 Kč. Vlak 500 m. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh, dřeva a briket na místě.
Tipy pro volný čas: řeka 300 m (Sázava). Les 300 m, 
turistické stezky 200 m, zámek 15 km (Ledeč), 12 km 
(Zruč nad Sázavou).

0,3 0,05 0,4

LEDEČ NAD SÁZAVOU: 4+2 os.  č. 3131
Jednoduše zařízená zděná chalupa s vířivkou vhodná pro 
pobyt nenáročné klientely. Vzhledem k tomu, že je chalu-
pa umístěna ve stráni, je z terasy krásný výhled na řeku 
Sázavu a historickou část města. 
Přízemí: obytná místnost 17 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), jídelna, kuchyň 
10 m2, WC, koupelna (vana), veranda 8 m2. Podkroví: 
ložnice 27 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko 1x při-
stýlka - rozkl. gauč. El. trouba, el. vařič (2 plot.), plyn. vařič 
(2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (30 l), varná konvice. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička, 2x TV, radiomagnetofon. Vířivka - použití 
za poplatek 300 Kč/týden.Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 145 m2, parkoviště mimo 
pozemek otevřené (počet míst: 1). Terasa 9 m2, zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna (obývací pokoj), gril 
zahradní, udírna, dřevěný a plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 70 m (Horní 
Ledeč), vlak 50 m (Horní Ledeč). Z 1.podlaží do ložnice 
vede cesta přes venkovní schody a terasu do podkroví. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Kožlí), 
rybník 6 km (Kouty). Hrad 150 m (Ledeč nad Sázavou), 
hrad 16 km (Lipnice n. Sáz.), turistické stezky 500 m.

4 0,4 0,3

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

STŘEDNÍ ČECHY

ŽELÍZY: 4+2 os.  č. 3846 
Dobře zařízená chata situovaná na zajímavém místě u Kokořínského údolí. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko, ložnice 6 m2 2x samostatné lůžko,WC, koupelna (sprchový kout, umy-
vadlo), obývací pokoj 18 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní 
kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), varná konvice, 
remoska. Pračka (automatická), vysavač, LCD TV, video, magnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(150 l). Otevřený pozemek (příroda) 300 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Veranda 18 m2, dětský 
bazének, zahradní sprcha, ohniště s grilem, gril přenosný, dřevěný a plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře 
za poplatek 800 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 150 m (Želízy). 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 5 km (Mělník), rybník 1 km (Liběchov), řeka 1 km (Labe), termální koupaliště 
15 km (Mšeno). Les 2 m, turistické stezky 20 m, vyhlídka 200 m.

1 1 1

PODMOKY: 2+2 os.  č. 3805
Jednoduše zařízená chata na pěkném místě na okraji malé chatové osady u lesa. K dispozici bazén, zahrada s ohniš-
těm a přenosným grilem. Klidné místo pro pobyt. 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout, umyvadlo, terasa 5 m2), WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: obývací pokoj 
12 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. Podkroví: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko. El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná konvice, toustovač, topinkovač, remoska. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 800 m2, parkoviště u objektu 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 5 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), zahradní sprcha, ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.  Autobus 500 m 
(Podmoky), vlak 4 km (Golčův Jeníkov).Schody do ložnice v podkroví jsou příkré, nevhodné pro malé děti a osoby 
s omezenou pohyblivostí. Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Kutná Hora), krytý bazén 12 km (Čáslav), rybník 5 km (Horky). Hrad 16 km 
(Lišnice), les 100 m, turistické stezky 500 m, vyhlídka 16 km (Lišnice), zámek 12 km (Žleby).

12 5 0,5

VÍŘIVKA



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků pla-
cených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, zkapalněný plyn) budou součástí nájezdových pokynů, 
které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 3398 platí v termínech od 29.8. cena 7 490 Kč.

Kód 951 1987 3011 3071 3131 3398* 3805 3846

Počet osob 5 5 7 3+1 4+2 5 2+2 4+2

do 20.6. a od 29.8. 6 020 7 770 6 720 5 670 5 320 7 980 6 510 13 930

20.6.-27.6. 7 840 8 680 7 070 6 020 5 670 9 520 7 770 14 280

22.8.-29.8. 7 210 8 680 7 070 6 230 6 370 9 520 7 770 14 280

27.6.-22.8. 8 190 9 730 8 470 6 790 6 790 12 740 8 260 14 700

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz
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POSÁZAVÍ

KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU:  5 os.         č. 3398 
Moderně zařízený apartmán se společným vchodem, bazénem, prostornou zahradou, krbem a posezením. Dům se 
nachází na samotě, na úpatí Milešovky. Ideální místo pro milovníky romantiky, přírody a turistiky. Na objekt navazuje 
chov daňků a muflonů. 
Přízemí: ložnice 22 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 
25 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2, koupelna 6 m2 (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). Plyn. 
sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (132 l), mrazicí box (41 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, topinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (7x4x1,20 m, solární ohřev), krb zahradní i v domě (obývací 
pokoj), ohniště, gril zahradní, posezení, dřevěný a kovový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 5x, pískoviště, zahradní 
a dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, skluzavka, trampolína. Autobus 800 m, vlak 5 km 
(Žalany). V objektu bydlí pronajímatel. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh, dřeva a zkapalněného plynu na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Teplice), jezero 15 km (Jeníkov), koupaliště 800 m (Kostomlaty), přehrada 
10 km (Všechlapy), přírodní koupaliště 6 km (Světec). Hrad 1 km (Kostomlaty), muzeum 15 km (Teplice), turistické 
stezky 30 m, zámek 12 km (Duchcov).

0,8 08, 0,8

ZBIROH: 5 os.  č. 1987
Dobře zařízená rekreační chata s bazénem na abso-
lutně klidném místě v lese. V okolí je jen pár chalup, 
ubytování je tedy vhodné pro všechny, kteří vyhledávají 
klid, mají rádi procházky a houbaření. 
Přízemí: obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), veranda 15 m2. 1. patro: 
ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůž-
ko 1x přistýlka - rozkládací gauč, ložnice 12 m2 2x sa-
mostatné lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice. Žehlička, 
TV, rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený 
pozemek (zahrada) 700 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 18 m2, venkovní ba-
zén s filtrem (průměr 3 m, hl. 0,90 m), krb v obývacím 
pokoji, ohniště, kempinkový zahradní nábytek. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus a vlak 2 km. Platba 
spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas:  přírodní koupaliště 11 km (Hořo-
vice). Hrad 3 km, les 10 m, muzeum 4 km (Zbiroh), pří-
rodní zvláštnost 35 km (Koněpruské jeskyně), turistické 
stezky 100 m, zámek 4 km (Zbiroh).

11 4 4
CHYŠKY: 5 os.  č. 951 
Dobře zařízená typická vesnická chalupa s vnitřním kr-
bem a venkovním posezením s grilem situovaná v malé 
obci Chyšky. Nádherná okolní příroda přímo láká k pěším 
či cykloturistickým výletům, pokud patříte mezi pravidel-
né návštěvníky hradů a zámků, doporučujeme návštěvu 
Zvíkova (24 km) a Orlíku (26 km). 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 5), jídelna 
17 m2 (bar), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, vana, sprch. kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 18 m2 1x manžel. lůžko, lož-
nice 12 m2 1x manžel. lůžko (letiště pro 3 osoby). El. trou-
ba, el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 90 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 8 m2, krb v obývacím pokoji, gril, posezení, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamyka-
telný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 100 m (Chyšky), vlak 12 km (Milevsko). Objekt 
sousedí jednou boční stěnou se sousedním objektem. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Milevsko), ryb-
ník 3 km (Růžená). Hrad 26 km (Orlík), 24 km (Zvíkov), les 
1,5 km, 10 km (Milevsko), zámek 26 km (Orlík).
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VLASTĚJOVICE: 7 os.  č. 3011
Jednoduše a účelně zařízená chata leží přímo na bře-
hu řeky Sázavy. Ideální místo pro nenáročnou klientelu 
a milovníky rybaření. Zdejší krásná příroda a pěkné 
údolí řeky lákají k turistickým či cykloturistickým túrám. 
Suterén: koupelna (sprch. kout). Přízemí: ložnice 5 m2 
1x patrové lůžko, obytná místnost 20 m2 (počet poho-
vek: 1), kuchyň 4 m2, WC, veranda 10 m2. 1. patro: ložni-
ce 30 m2 2x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč (bal-
kón 10 m2). El. sporák (4 plot.), chladnička (200 l), mrazicí 
box (60 l), varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. boj-
ler (80 l). Otevřený pozemek, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Krbová kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, plastový 
zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Vlak 
600 m. K objektu není žádný vlastní pozemek.
Tipy pro volný čas: hrad 20 km (Lipnice), 20 km (Čes-
ký Šternberk), les 600 m, muzeum 13 km (Ledeč nad 
Sázavou), turistické stezky 500 m.0,05 2 2

VLASTĚJOVICE: 3+1 os.  č. 3071 
Zděná chalupa s hezkou prostornou a upravenou zahra-
dou, na které během letních dní hosté zcela jistě ocení 
možnost posezení pod pergolou. Chalupa se nachází 
na klidném místě 12 km od Zruče nad Sázavou, dopo-
ručujeme návštěvu místního zámku, případně blízkého 
zámku v Ledči n. S.
Přízemí: obytná kuchyň 22 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč, obývací ložnice 28 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, koupelna (WC, vana, umyvadlo). Plyn. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), mrazicí box (10 l), překapávač, varná konvice. Prač-
ka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 600 m2, parkoviště na pozemku uzavřené 
(počet míst: 1). Zahradní sprcha, krb zahradní i v domě 
(obývací ložnice), krbová kamna (obývací ložnice), gril 
přenosný, posezení pod pergolou, kovový zahradní ná-
bytek, slunečník, lehátka 2x, gumový člun pro 3 osoby, 
pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. 1 domácí zví-
ře zdarma, další za 300 Kč. Vlak 500 m. Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh, dřeva a briket na místě.
Tipy pro volný čas: řeka 300 m (Sázava). Les 300 m, 
turistické stezky 200 m, zámek 15 km (Ledeč), 12 km 
(Zruč nad Sázavou).
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LEDEČ NAD SÁZAVOU: 4+2 os.  č. 3131
Jednoduše zařízená zděná chalupa s vířivkou vhodná pro 
pobyt nenáročné klientely. Vzhledem k tomu, že je chalu-
pa umístěna ve stráni, je z terasy krásný výhled na řeku 
Sázavu a historickou část města. 
Přízemí: obytná místnost 17 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), jídelna, kuchyň 
10 m2, WC, koupelna (vana), veranda 8 m2. Podkroví: 
ložnice 27 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko 1x při-
stýlka - rozkl. gauč. El. trouba, el. vařič (2 plot.), plyn. vařič 
(2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (30 l), varná konvice. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička, 2x TV, radiomagnetofon. Vířivka - použití 
za poplatek 300 Kč/týden.Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 145 m2, parkoviště mimo 
pozemek otevřené (počet míst: 1). Terasa 9 m2, zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna (obývací pokoj), gril 
zahradní, udírna, dřevěný a plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 70 m (Horní 
Ledeč), vlak 50 m (Horní Ledeč). Z 1.podlaží do ložnice 
vede cesta přes venkovní schody a terasu do podkroví. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Kožlí), 
rybník 6 km (Kouty). Hrad 150 m (Ledeč nad Sázavou), 
hrad 16 km (Lipnice n. Sáz.), turistické stezky 500 m.
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ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

STŘEDNÍ ČECHY

ŽELÍZY: 4+2 os.  č. 3846 
Dobře zařízená chata situovaná na zajímavém místě u Kokořínského údolí. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x manželské lůžko, ložnice 6 m2 2x samostatné lůžko,WC, koupelna (sprchový kout, umy-
vadlo), obývací pokoj 18 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní 
kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (20 l), varná konvice, 
remoska. Pračka (automatická), vysavač, LCD TV, video, magnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(150 l). Otevřený pozemek (příroda) 300 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Veranda 18 m2, dětský 
bazének, zahradní sprcha, ohniště s grilem, gril přenosný, dřevěný a plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře 
za poplatek 800 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 150 m (Želízy). 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 5 km (Mělník), rybník 1 km (Liběchov), řeka 1 km (Labe), termální koupaliště 
15 km (Mšeno). Les 2 m, turistické stezky 20 m, vyhlídka 200 m.
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PODMOKY: 2+2 os.  č. 3805
Jednoduše zařízená chata na pěkném místě na okraji malé chatové osady u lesa. K dispozici bazén, zahrada s ohniš-
těm a přenosným grilem. Klidné místo pro pobyt. 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout, umyvadlo, terasa 5 m2), WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: obývací pokoj 
12 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. Podkroví: ložnice 14 m2 1x manželské lůžko. El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná konvice, toustovač, topinkovač, remoska. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 800 m2, parkoviště u objektu 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 5 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), zahradní sprcha, ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.  Autobus 500 m 
(Podmoky), vlak 4 km (Golčův Jeníkov).Schody do ložnice v podkroví jsou příkré, nevhodné pro malé děti a osoby 
s omezenou pohyblivostí. Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Kutná Hora), krytý bazén 12 km (Čáslav), rybník 5 km (Horky). Hrad 16 km 
(Lišnice), les 100 m, turistické stezky 500 m, vyhlídka 16 km (Lišnice), zámek 12 km (Žleby).
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VÍŘIVKA

JICKOVICE: 4+1 os.  č. 3254 
Luxusně vybavený dům s hezkou zahradou a se zapuště-
ným bazénem je ideálním ubytováním pro rodinu hledající 
klid a pohodlí. V okolí je množství cyklostezek, možnost 
koupání v přehradě Orlík (2 km). 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 
40 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), ku-
chyň 12 m2), koupelna (WC, vana, sprch. kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, obývací ložnice 
40 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, balkón 4 m2), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). El. trouba, el. sporák (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (60 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač, myčka na nádobí. Vysavač, žeh-
lička, 2x TV, satelit, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený 
pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku uza-
vřené (počet míst: 3). Terasa 16 m2, venkovní bazén s fil-
trem (5 x 3 x 1,5 m), zahradní sprcha, krbová kamna (obý-
vací pokoj), gril přenosný, posezení pod pergolou, kovový 
zahradní nábytek. Autobus 300 m, vlak 12 km (Milevsko). 
Povinný poplatek za závěrečný úklid 1 200 Kč.
Tipy pro volný čas: koupaliště 25 km (Písek), přehrada 
2 km (Orlík). Hrad 8 km (Zvíkov), zámek 12 km (Orlík).
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č. 3254

KUČEŘ: 5 os.  č. 257 
Účelně zařízená rekreační chata s prostornou terasou si-
tuovaná v chatové osadě 800 m od přehrady. Pokud nebu-
dou právě ideální podmínky pro koupání či rybaření dopo-
ručujeme udělat si výlet na hrad Zvíkov (3 km od objektu). 
Přízemí: obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 5 m2, koupelna (WC, vana), veranda 
4 m2. 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, ložni-
ce 6 m2 1x samostatné lůžko (balkón 18 m2). Podkroví: 
ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko. El. vařič (2 plot.), chlad-
nička (120 l), překapávač, varná konvice. Pračka (automa-
tická), vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (louka) 60 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené, garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 
10 m2, krbová kamna (obývací místnost), ohniště s grilem, 
plastový zahradní nábytek. Autobus 1,2 km, vlak 6 km 
(Branice). V objektu jsou úzké, příkré schody do podkroví.
Tipy pro volný čas: jezero 800 m (Orlík), krytý bazén 
20 km (Písek), přírodní koupaliště 10 km (Zahrádka). Hrad 
3 km (Zvíkov), les 50 m, vyhlídka 3 km (Zvíkov).

0,8 1,2 1,2

25

ORLICKÁ PŘEHRADA

OSTROV U TISÉ: 5+2 os.  č. 2531 
Moderně zařízená chata s bazénem a venkovním posezením 
situovaná na pěkném místě obklopeném jehličnatými lesy. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 4, počet po-
hovek: 1, jídelní kout), kuchyň 9 m2 (jídelní kout), koupelna 
(WC, vana, sprch. kout, umyvadlo), veranda 15 m2. 1. pa-
tro: ložnice 12 m2 1x manž. lůžko (balkón), ložnice 12 m2 
1x manž. lůžko, ložnice 8 m2 1x samost. lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (140 l), 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, topin-
kovač, myčka na nádobí. Vysavač, TV, satelit, video, radio-
magnetofon s CD přehrávačem, WiFi za poplatek 850 Kč/
týden. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený pozemek 
(zahrada) 1000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. Terasa 
20 m2, venkovní bazén (5,5 x 3,5 x 1,2 m, přihřívaný tepel-
ným čerpadlem), krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, gril, 
posezení, dřevěný zahr. nábytek, slunečník, pískoviště, dět-
ská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za popl. 1 050Kč, pouze malé plemeno. Autobus 5 km (Tisá), 
vlak 12 km (Libouchec). Max. obsazení 5 dospělých + 2 děti 
do 5 let. Platba spotřeby dřeva a topného oleje na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 10 km (Kristýnin Hrádek),  
rybník 500 m (Ostrov). Les 100 m, vyhlídka 1 km (Tiské stěny).
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KVĚTOV - VŮSÍ: 4+2 os.  č. 3294
Vkusně zařízená prostorná chata 100 m od přehrady 
situovaná na klidném místě v lese nad zátokou. Ideální 
ubytování pro všechny, kteří se chtějí věnovat rybaření 
a vodním sportům (možnost zapůjčení 2 windsurfingo-
vých prken a pramice). 
Přízemí: obytná místnost 14 m2 (počet pohovek: 2), 
kuchyň 16 m2 (jídelní kout), šatna 6 m2, kolárna 30 m2, 
koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: lož-
nice 15 m2 1x manž. lůžko (počet křesel: 3), ložnice 9 m2 
2x samost. lůžko, hala 12 m2 2x samost. lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(240 l), mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice. Vy-
savač, žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler 
(30 l). Pozemek částečně oplocený živým plotem (zahrada) 
700 m2, parkoviště na pozemku přístřešek (počet míst: 2). 
Terasa 30 m2, krbová kamna v obytné místnosti, ohniště 
s grilem, plastový zahradní nábytek, veslice (možno za-
půjčit 5 kW motor za poplatek 1 000 Kč). Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 3 km (Vůsí).
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Milevsko), přehra-
da 100 m (Orlík). Hrad 12 km (Zvíkov), zámek 10 km (Orlík).
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PROBULOV - DOLY: 7 os.  č. 507 
Dobře vybavená chata se nachází v příjemném a klidném 
přírodním prostředí poblíž zámku Orlík na okraji lesa  
u někdejší schwarzenbergské obory.  Rodiny s dětmi uví-
tá zachovalá jihočeská příroda, jejíž přednosti ocení lidé 
milující např. rybolov, houbaření nebo sběr lesních plodů 
v panských lesích. Zajímavé jsou i projížďky s flotilou výlet-
ních lodí po 70 km dlouhém Orlickém jezeře, jehož břehy 
najdete cca 1 km od chaty. Můžete k nám přivézt a pobý-
vat i se svým  zvířecím miláčkem. Nabízíme Vám i sezná-
mení se životem na pravém jihočeském statku v blízkém 
Probulově (0,6 km). Zde se mohou i  úplní začátečníci ať 
děti, či dospělí, vypravit na vyjížďky na koních jak v areálu 
takovéhoto statku, či do kouzelné okolní přírody u orlické 
přehrady. Koně jsou zde klidní a hodní, lehce si získají dů-
věru i těch, kteří koně obdivují a setkávají se s nimi popr-
vé. Okolí chaty je rovněž velmi příhodné pro cykloturistiku. 
Blízké cyklistické trasy Vás dovedou nádhernou přírodou 
např. k nedalekému zámku Orlík či k hradu Zvíkov. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samost. lůžko, WC, šatna 4 m2. 
Podkroví: ložnice 11 m2 1x samost. lůžko 1x manžel.
lůžko (zastřešený balkón 4 m2), ložnice 8 m2 2x samostatné 
lůžko, šatna 2 m2. Zvýšené přízemí: obytná místnost 
22 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (počet křesel: 2, počet po-
hovek: 1, balkón 15 m2), kuchyň 5 m2, koupelna 6 m2 (WC, 
vana, umyvadlo). Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, 2x chladnička (100 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač. Pračka 
(automatická), vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, radio-
magnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(100 l). Otevřený pozemek (louka) 1100 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Veranda 2 m2, terasa 
15 m2, venkovní bazén s filtrem (průměr 3,6 m, hl. 0,9 m), 
zahradní sprcha, krb zahradní i v domě (obývací pokoj), 
ohniště, gril, posezení, dřevěný a kovový zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 4x, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, ruské kuželky. Domácí zvíře 
za poplatek 450 Kč.  Autobus 600 m (Probulov), vlak 6 km 
(Čimelice). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 1 km (Orlík). Hrad 8 km 
(Zvíkov), les 10 m, zámek 3 km (Orlík n. Vlt.), Blatná 24 km.
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KOPEC: 4 os./6 os./10 os./14 os.  č. 3618 
Účelně zařízený penzion (bývalý mlýn)  vhodný pro nená-
ročné klienty situovaný na kraji lesa v osadě Kopec, v NP 
České Švýcarsko. Osada Kopec je oblíbeným výchozím 
místem do NP, je zde velké množství cyklostezek. 
Přízemí: kuchyň 15 m2, WC, společenská místnost 50 m2 
(počet křesel: 1, počet pohovek: 1, jídelní kout, bar). 1. pat-
ro: ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, ložnice 23 m2 (průchozí) 
3x samost. lůžko, ložnice 21 m2 4x samost. lůžko (sprcho-
vý kout, umyvadlo), ložnice (průchozí) 1x samost. lůžko, 
2x ložnice 1x manž. lůžko (sprchový kout), 3x koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). 2x el. sporák s el. trou-
bou (8 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 2x varná 
konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, 3x satelit, rádio. 
Ohřev vody: el. bojler. Otevřený pozemek (zahrada), par-
koviště u objektu otevřené. Posezení, plast. zahr. nábytek, 
pískoviště, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání 
u pronajímatele. Autobus 3 km (Brtníky), vlak 10 km (Rum-
burk). V případě obsazení 4 nebo 6 os. budou další ložnice 
uzamčené. Jednou týdně v pátek majitel seče trávu na po-
zemku. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 7 km (Mikulášovice), 
přehrada 10 km (Kyjov). Hrad 3 km (Brtnický hrádek).
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PODOLSKO: 7-10 os.  č. 2800
Pěkně zařízená rekreační chata se stylovým venkovním po-
sezením je vzhledem ke své poloze na okraji lesa a 400 m 
od Orlické přehrady ideální pro klidnou dovolenou upro-
střed krásné přírody. V případě, že si budete chtít udělat 
výlet do okolí, nezapomeňte na hrad Zvíkov a zámek Orlík. 
Přízemí: obytná místnost 12 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), WC, koupelna (sprch. kout), 
veranda 6 m2. Podkroví: ložnice 12 m2 1x samost. lůžko 
2x dětské lůžko (balkón 2 m2), ložnice 10 m2 1x samost. 
lůžko 1x manžel. lůžko (balkón 2 m2), ložnice 10 m2 
1x manžel. lůžko (balkón 2 m2), ložnice 12 m2 2x samost. 
lůžko (balkón 2 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box (20 l), pře-
kapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev 
vody: el. bojler (40 l). Otevřený pozemek (zahrada) 335 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Ohniště 
s grilem, plast. zahr. nábytek. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 400 m (Podolsko), 
vlak 6 km (Záhoří).  Max. obsazení objektu 8 dospělých 
a 2 děti. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 400 m, přírodní koupaliště 
12 km (Písek). Hrad 18 km (Zvíkov), zámek 28 km (Orlík).
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PUKŇOV: 5 os.  č. 2864 
Náš tip pro vášnivé rybáře a milovníky vodních radová-
nek. Dobře zařízená rekreační chata s vnitřním krbem 
situovaná přímo na břehu přehrady a obklopená velmi 
pěknými lesy. Rybáři zcela jistě ocení veslici, která je jim 
k dispozici zdarma po celou dobu pobytu. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, balkón), kuchyň 
12 m2, WC, koupelna (WC, sprchový kout), veranda. Pod-
kroví: ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko, ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), chladnička, varná konvice. Vysa-
vač, TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený 
pozemek (les), parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Krb v obývacím pokoji, ohniště, plastový zahrad-
ní nábytek, veslice. Autobus 2 km (Pukňov), vlak 10 km 
(Mirovice). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: hrad 15 km (Zvíkov), les 20 m, mu-
zeum 30 km (Písek), 25 km (Příbram), zámek 7 km (Orlík 
nad Vltavou).
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ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno 
jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se 
na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě 
(místní poplatek, el. energie, dřevo, topný olej) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. 
Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn 
pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2800 platí uvedené ceny pro max. 7 os., 
každá další os. za poplatek 770 Kč/týden. U objektu č. 3079 platí uvedené ceny pro max. 9 os., každá 
další os. platí 1 190 Kč/týden. U objektu č. 3294 platí v termínu 13.6.-20.6. a 29.8.-5.9. cena 13 090 Kč.

Kód 257 507 2531 2800* 2864 3079* 3254 3294* 3618

Počet osob 5 7 5+2 7-10 5 9-11 4+1 4+2 4 6 10 14

do 20.6. a od 29.8. 8 470 9 800 18 340 7 210 7 980 10 780 12 740 11 900 6 230 8 190 12 180 16 170

20.6.-27.6. 11 410 12 950 20 860 9 100 9 380 11 200 13 790 13 510 6 580 8 610 12 600 16 590

22.8.-29.8. 9 380 12 950 20 860 9 100 9 380 11 200 16 730 13 510 6 580 8 610 12 600 16 590

27.6.-22.8. 11 830 15 190 25 620 9 590 10 780 14 210 17 990 13 930 7 630 9 590 13 580 17 570

ARNOLTICE: 9-11 os.  č. 3079
Stylově zařízená chalupa s velkou, udržovanou zahradou s altánem, hřištěm, dětskou houpačkou a pískovištěm. Chalupa 
se nachází v krásné lokalitě Českého Švýcarska, doporučujeme návštěvu Pravčické brány, využití cyklostezky až do Dráž-
ďan, nebo vylézt feratu na Pastýřskou stěnu, přímo v centru Děčína. Nově otevřené přírodní koupaliště 800 m od objektu. 
Přízemí: kuchyň 6 m2, WC, společenská místnost 26 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyň. kout), koupelna 
(WC, sprch. kout). 1. patro: ložnice 14 m2 1x manž. lůžko 1x přistýlka, ložnice 20 m2 1x samost. lůžko 1x přistýlka - 
rozkl. gauč, ložnice 7 m2 1x samost. lůžko, ložnice 17 m2 2x přistýlka - rozkl. gauč. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (80 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler. Oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 4). 
Krb zahradní i v domě (společenská místnost), plast. zahr. nábytek, pískoviště, dětská houpačka, stolní tenis. Domácí 
zvíře za popl. 350 Kč, psi nesmí do okrasné zahrady. Autobus 100 m (Arnoltice), vlak 12 km (Děčín). Platba spotřeby 
el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Děčín), přírodní koupaliště 800 m (Arnoltice), rybník 8 km (Oleška). Muzeum 
12 km (Děčín), přírodní zvláštnost 7 km (Hřensko), zámek 12 km (Děčín), ZOO 12 km (Děčín).

0,8 0,1 0,1

PŘEHRADA
15 m
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ZÁPADNÍ ČECHY

HRACHOLUSKÁ PŘEHRADA - PŇOVANY: 
5+2 os.  č. 3838 
Nově zrekonstruovaná chata na okraji lesa vhodná pro 
pobyt milovníků rybaření. Pod chatou je sráz k přehradě, 
k dispozici je molo s pramicí. Na pláž se dostanete za cca 
5 minut pohodlné chůze po lesní cestě, nebo  schodech 
ve svahu pod chatou. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), předsíň 3 m2 (te-
rasa 10 m2). 1. patro: ložnice 4 m2 1x dětské lůžko, lož-
nice 4 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 7 m2, terasa 25 m2, 
veranda 12 m2 2x přistýlka (jídelní kout), obývací pokoj 
20 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (140 l), mra-
zicí box (60 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (30 l). Otevřený 
pozemek (příroda) 200 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 3).  Ohniště, gril zahradní, posezení, veslice, 
úvaz pro loď, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 
2 km (Čerňovice), vlak 1 km (Pňovany). Ubytování ne-
vhodné pro malé děti. Chata stojí sice na rovině na okraji 
lesa, avšak nad srázem k přehradě. V jedné ze dvou men-
ších ložnic je dětské lůžko, to má rozměr 160 x 120 cm. 
Ve druhé ze dvou menších ložnic je manželské lůžko, to 
má rozměr 200 x 140 cm. Z 1. patra do přízemí lze sejít 
po mlynářských schodech nebo po chodníku okolo chaty. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 100 m (Hracholusky). 
Muzeum 20 km (Plzeň).

0,1 2 0,5

PŘEHOŘOV: 5+1 os.  č. 3089
Dobře zařízená chalupa vhodná pro kvalitně strávenou 
dovolenou se nachází uprostřed krásných lesů a s mož-
ností koupání v rybnících. Aktivně založení hosté jistě 
ocení malé hřiště, koš na basketbal, petang, šipky a ruské 
kuželky, ti co chtějí jen odpočívat pak venkovní posezení 
a altán. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 3x přistýlka - rozkl.gauč 
(počet křesel: 2), kuchyň 8 m2, koupelna (WC, sprchový 
kout). 1. patro: ložnice 8 m2 1x samost. lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 8 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko. 
El. trouba, el. vařič (2 plot.), plyn. varná deska (4 plot.), 
chladnička (170 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 817 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozem-
ku (počet míst: 1). Krb v obývacím pokoji, ohniště, gril 
přenosný, plast. zahr. nábytek, ruské kuželky, elektronické 
šipky, petang. Domácí zvíře za popl. 400 Kč. Autobus 3 km 
(Žihle), vlak 300 m (Potvorov). Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 800 m, přírodní koupaliště 
8 km (Mladotice), rybník 7,5 km (Poustky).

0,8 3 3

PLASY: 6+1 os.  č. 3299
Dobře zařízená chata situovaná u lesa ve známé hou-
bařské oblasti. Z objektu je krásný výhled do okolí 
a na město Plasy. Na pečlivě upravené zahradě mohou 
hosté využít ohniště s posezením. Pro aktivně založené 
je v okolí dostatek turistických stezek a cyklostezek. 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 22 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 
6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro (ote-
vřená galerie): ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo (bal-
kón). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač. Vysavač, LCD TV, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, počítač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozem-
ku (počet míst: 1). Terasa, krbová kamna (obytná míst-
nost), ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
1 km, vlak 2 km. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km (Plasy). 
Hrad 24 km (Rabštejn), muzeum 14 km (Mariánská Tý-
nice), turistické stezky 500 m, zámek 17 km (Manětín), 
Plasy 1 km.

1 0,6 0,6

NOVÉ MITROVICE: 6 os.  č. 2847 
Velmi dobře a moderně zařízená prostorná chalupa 
s bazénem a terasou s výhledem na upravenou náves či 
do brdských lesů. Pěkná oplocená zahrada přímo láká 
k relaxaci či k posezení u ohniště či grilu. Doporučuje-
me návštěvu známé plzeňské ZOO či přírodního parku 
Brdy (1 km). 
Přízemí: ložnice 18 m2 3x samostatné lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x samostatné lůžko (počet křesel: 5, 
počet pohovek: 2), kuchyň 13 m2 (jídelní kout), koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
20 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko. El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka (120 l), mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
video, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Terasa 
20 m2, venkovní bazén s filtrem (pr. 4,6 m, hl. 1,2 m), 
kachlová kamna (obývací pokoj), posezení, dřevěný za-
hradní nábytek, slunečník, zahradní houpačka. Domácí 
zvíře za poplatek 700 Kč. Autobus 300 m (Nové Mitro-
vice), vlak 14 km (Nezvěstice). Na vedlejším pozemku 
stojí dům pronajímatele. Na sousedním pozemku (cca 
30 m od plotu) jsou včelí úly (nepatří majiteli prona-
jímaného objektu). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 12 km (Blovi-
ce), rybník 1 km (Nové Mitrovice). Les 300 m, muzeum 
30 km (Plzeň), přírodní zvláštnost 1 km (Přírodní park 
Brdy), turistické stezky 400 m, zámek 15 km (Kozel), 
15 km (Šťáhlavy), ZOO 30 km (Plzeň).

12 0,6 0,8

NOVINKA

VELENICE: 6 os.  č. 2571 
Dobře a stylově zařízená roubenka se saunou situova-
ná na pěkném místě u lesa, v prostředí plném zeleně 
zajišťujícím plné soukromí. Na prostorném pozemku je 
hostům kromě ohniště s grilem k dispozici malý rybníček 
dokreslující intimitu místa. Báječné místo pro strávení 
Vaší letní dovolené. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout), WC, koupelna (WC, vana, sprchový kout), 
veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 25 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, 
ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 2x sa-
mostatné lůžko. El. trouba, sklokeramická varná deska 
(3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box (130 l), varná konvice. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Sauna, ohniště s grilem, gril, dřevěný zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 50 m. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km, přírodní kou-
paliště 6 km (Zákupy). Hrad 12 km (Lemberk), les 150 m, 
muzeum 12 km (Nový Bor), zámek 5 km (Zákupy).

6 0,1 5

POLEVSKO: 8 os.  č. 3764 
Nádherná částečně roubená chalupa s prostornou velmi 
pečlivě udržovanou zahradou se nachází na krásném 
místě na okraji obce. Velmi klidné a pěkné prostředí, do-
poručujeme pro relaxační dovolenou. 
Přízemí: obývací pokoj 25 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 2, kuchyňský kout, jídelní kout, WC, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 31 m2 1x samostatné 
lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 31 m2 1x samostatné lůž-
ko 1x manžel. lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, 
WC, koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. trouba, skloke-
ramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, rádio s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 5500 m2, parkoviště na pozemku (počet 
míst: 10). Terasa 18 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, 
gril zahradní, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slu-
nečník. Autobus 1 km (Polevsko), vlak 24 km (Česká 
Lípa). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 18 km (Cvikov), řeka 
14 km (Ploučnice). Hrad 8 km (Sloup), 40 km (Bezděz), 
les 1 km, muzeum 5 km (Nový Bor), 14 km (Česká Lípa).

14 1 1

 LUŽICKÉ HORY

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3802 platí v ter-
mínech 30.5.-20.6. cena 9 030 Kč.

Kód 2571 2847 3089 3095 3299 3764 3802* 3838

Počet osob 6 6 5+1 3+2 6+1 8 4 5+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 9 310 9 520 8 820 8 330 16 100 7 980 10 010

20.6.-27.6. 8 400 10 990 - - - 9 170 10 430 17 080 9 380 11 900

22.8.-29.8. 7 420 10 990 9 870 9 170 10 430 17 080 11 410 11 900

27.6.-22.8. 8 820 12 530 11 270 10 080 10 850 18 620 11 830 12 810

LÍSKA: 3+2 os.  č. 3095
Náš tip pro rodiny s dětmi. Dobře zařízená rekreační chata s vnitřním krbem situovaná na klidném místě na oploce-
né a udržované zahradě s posezením. Pro malé návštěvníky je připraven dětský koutek - houpačka, dětský bazén, 
pískoviště a hračky na zahradu. V okolí objektu jsou dobré podmínky pro turistiku. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (jídelní kout), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo, balkón). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, předsíň 1x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 1250 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Dětský bazének, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, lehátka 2x, pískoviště, zahradní houpačka. 
Autobus 50 m (Líska), vlak 5 km (Česká Kamenice). Příkré schody do podkroví. Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a paušálu za spotřebu dřeva (300 Kč/týden) na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 5 km (Česká Kamenice), rybník 500 m, termální koupaliště 25 km (Děčín). 
Muzeum 5 km (Česká Kamenice), turistické stezky 50 m, zámek 25 km (Děčín).

KALIŠTĚ: 4 os.  č. 3802
Luxusně, stylově zařízená chalupa s prostornou, pečlivě udržovanou zahradou. Okolo objektu jsou lesy nabízející 
přímo žně při sběru lesních plodů. Necelou hodinu jízdy autem je vzdálen Národní park Šumava. Pronajímatelé 
občas přebývají v sousední chalupě. 
Přízemí: kuchyň 13 m2 (jídelní kout, terasa 40 m2), koupelna 3 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 36 m2 (1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2). El. horko-
vzdušná trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná 
konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, LCD TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště u objektu otevřené (počet míst: 2). Terasa 28 m2, gril přenosný, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola, kulečník: pool (s děrami). Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč, pouze menší plemeno, na vyžádání u majitele objektu. Autobus 500 m (Kaliště), vlak 3 km (Borovy). 
Max. obsazení 2 dospělí a 2 děti.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 8 km (Dolany), řeka 500 m (Úhlava). Hrad 5 km (Švihov) vyhlídka 100 m 
(Koubova vyhlídka), zámek 5 km (Lužany), 15 km (Klenová).

5 5 5

0,5 5 3

č. 3838

SAUNA
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ZÁPADNÍ ČECHY

HRACHOLUSKÁ PŘEHRADA - PŇOVANY: 
5+2 os.  č. 3838 
Nově zrekonstruovaná chata na okraji lesa vhodná pro 
pobyt milovníků rybaření. Pod chatou je sráz k přehradě, 
k dispozici je molo s pramicí. Na pláž se dostanete za cca 
5 minut pohodlné chůze po lesní cestě, nebo  schodech 
ve svahu pod chatou. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko (jídelní kout), 
koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo), předsíň 3 m2 (te-
rasa 10 m2). 1. patro: ložnice 4 m2 1x dětské lůžko, lož-
nice 4 m2 1x manželské lůžko, kuchyň 7 m2, terasa 25 m2, 
veranda 12 m2 2x přistýlka (jídelní kout), obývací pokoj 
20 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč. El. sporák s el. trou-
bou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (140 l), mra-
zicí box (60 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (30 l). Otevřený 
pozemek (příroda) 200 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 3).  Ohniště, gril zahradní, posezení, veslice, 
úvaz pro loď, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 
2 km (Čerňovice), vlak 1 km (Pňovany). Ubytování ne-
vhodné pro malé děti. Chata stojí sice na rovině na okraji 
lesa, avšak nad srázem k přehradě. V jedné ze dvou men-
ších ložnic je dětské lůžko, to má rozměr 160 x 120 cm. 
Ve druhé ze dvou menších ložnic je manželské lůžko, to 
má rozměr 200 x 140 cm. Z 1. patra do přízemí lze sejít 
po mlynářských schodech nebo po chodníku okolo chaty. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 100 m (Hracholusky). 
Muzeum 20 km (Plzeň).

0,1 2 0,5

PŘEHOŘOV: 5+1 os.  č. 3089
Dobře zařízená chalupa vhodná pro kvalitně strávenou 
dovolenou se nachází uprostřed krásných lesů a s mož-
ností koupání v rybnících. Aktivně založení hosté jistě 
ocení malé hřiště, koš na basketbal, petang, šipky a ruské 
kuželky, ti co chtějí jen odpočívat pak venkovní posezení 
a altán. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 3x přistýlka - rozkl.gauč 
(počet křesel: 2), kuchyň 8 m2, koupelna (WC, sprchový 
kout). 1. patro: ložnice 8 m2 1x samost. lůžko 1x patro-
vé lůžko, ložnice 8 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko. 
El. trouba, el. vařič (2 plot.), plyn. varná deska (4 plot.), 
chladnička (170 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 817 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozem-
ku (počet míst: 1). Krb v obývacím pokoji, ohniště, gril 
přenosný, plast. zahr. nábytek, ruské kuželky, elektronické 
šipky, petang. Domácí zvíře za popl. 400 Kč. Autobus 3 km 
(Žihle), vlak 300 m (Potvorov). Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 800 m, přírodní koupaliště 
8 km (Mladotice), rybník 7,5 km (Poustky).

0,8 3 3

PLASY: 6+1 os.  č. 3299
Dobře zařízená chata situovaná u lesa ve známé hou-
bařské oblasti. Z objektu je krásný výhled do okolí 
a na město Plasy. Na pečlivě upravené zahradě mohou 
hosté využít ohniště s posezením. Pro aktivně založené 
je v okolí dostatek turistických stezek a cyklostezek. 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 22 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 
6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). 1. patro (ote-
vřená galerie): ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo (bal-
kón). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač. Vysavač, LCD TV, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, počítač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozem-
ku (počet míst: 1). Terasa, krbová kamna (obytná míst-
nost), ohniště, gril přenosný, dřevěný zahradní nábytek, 
slunečník. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
1 km, vlak 2 km. 
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km (Plasy). 
Hrad 24 km (Rabštejn), muzeum 14 km (Mariánská Tý-
nice), turistické stezky 500 m, zámek 17 km (Manětín), 
Plasy 1 km.

1 0,6 0,6

NOVÉ MITROVICE: 6 os.  č. 2847 
Velmi dobře a moderně zařízená prostorná chalupa 
s bazénem a terasou s výhledem na upravenou náves či 
do brdských lesů. Pěkná oplocená zahrada přímo láká 
k relaxaci či k posezení u ohniště či grilu. Doporučuje-
me návštěvu známé plzeňské ZOO či přírodního parku 
Brdy (1 km). 
Přízemí: ložnice 18 m2 3x samostatné lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x samostatné lůžko (počet křesel: 5, 
počet pohovek: 2), kuchyň 13 m2 (jídelní kout), koupel-
na (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
20 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko. El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka (120 l), mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
video, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Terasa 
20 m2, venkovní bazén s filtrem (pr. 4,6 m, hl. 1,2 m), 
kachlová kamna (obývací pokoj), posezení, dřevěný za-
hradní nábytek, slunečník, zahradní houpačka. Domácí 
zvíře za poplatek 700 Kč. Autobus 300 m (Nové Mitro-
vice), vlak 14 km (Nezvěstice). Na vedlejším pozemku 
stojí dům pronajímatele. Na sousedním pozemku (cca 
30 m od plotu) jsou včelí úly (nepatří majiteli prona-
jímaného objektu). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 12 km (Blovi-
ce), rybník 1 km (Nové Mitrovice). Les 300 m, muzeum 
30 km (Plzeň), přírodní zvláštnost 1 km (Přírodní park 
Brdy), turistické stezky 400 m, zámek 15 km (Kozel), 
15 km (Šťáhlavy), ZOO 30 km (Plzeň).

12 0,6 0,8

NOVINKA

VELENICE: 6 os.  č. 2571 
Dobře a stylově zařízená roubenka se saunou situova-
ná na pěkném místě u lesa, v prostředí plném zeleně 
zajišťujícím plné soukromí. Na prostorném pozemku je 
hostům kromě ohniště s grilem k dispozici malý rybníček 
dokreslující intimitu místa. Báječné místo pro strávení 
Vaší letní dovolené. 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet pohovek: 1, ku-
chyňský kout), WC, koupelna (WC, vana, sprchový kout), 
veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 25 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací gauč, 
ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 2x sa-
mostatné lůžko. El. trouba, sklokeramická varná deska 
(3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box (130 l), varná konvice. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Oplocený 
pozemek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené. Sauna, ohniště s grilem, gril, dřevěný zahradní 
nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 50 m. 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km, přírodní kou-
paliště 6 km (Zákupy). Hrad 12 km (Lemberk), les 150 m, 
muzeum 12 km (Nový Bor), zámek 5 km (Zákupy).

6 0,1 5

POLEVSKO: 8 os.  č. 3764 
Nádherná částečně roubená chalupa s prostornou velmi 
pečlivě udržovanou zahradou se nachází na krásném 
místě na okraji obce. Velmi klidné a pěkné prostředí, do-
poručujeme pro relaxační dovolenou. 
Přízemí: obývací pokoj 25 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 2, kuchyňský kout, jídelní kout, WC, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 31 m2 1x samostatné 
lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 31 m2 1x samostatné lůž-
ko 1x manžel. lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, 
WC, koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. trouba, skloke-
ramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chlad-
nička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, rádio s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 5500 m2, parkoviště na pozemku (počet 
míst: 10). Terasa 18 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, 
gril zahradní, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slu-
nečník. Autobus 1 km (Polevsko), vlak 24 km (Česká 
Lípa). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 18 km (Cvikov), řeka 
14 km (Ploučnice). Hrad 8 km (Sloup), 40 km (Bezděz), 
les 1 km, muzeum 5 km (Nový Bor), 14 km (Česká Lípa).
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 LUŽICKÉ HORY

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3802 platí v ter-
mínech 30.5.-20.6. cena 9 030 Kč.

Kód 2571 2847 3089 3095 3299 3764 3802* 3838

Počet osob 6 6 5+1 3+2 6+1 8 4 5+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 9 310 9 520 8 820 8 330 16 100 7 980 10 010

20.6.-27.6. 8 400 10 990 - - - 9 170 10 430 17 080 9 380 11 900

22.8.-29.8. 7 420 10 990 9 870 9 170 10 430 17 080 11 410 11 900

27.6.-22.8. 8 820 12 530 11 270 10 080 10 850 18 620 11 830 12 810

LÍSKA: 3+2 os.  č. 3095
Náš tip pro rodiny s dětmi. Dobře zařízená rekreační chata s vnitřním krbem situovaná na klidném místě na oploce-
né a udržované zahradě s posezením. Pro malé návštěvníky je připraven dětský koutek - houpačka, dětský bazén, 
pískoviště a hračky na zahradu. V okolí objektu jsou dobré podmínky pro turistiku. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (jídelní kout), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo, balkón). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, předsíň 1x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. 
Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený poze-
mek (zahrada) 1250 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1). Dětský bazének, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, gril přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, lehátka 2x, pískoviště, zahradní houpačka. 
Autobus 50 m (Líska), vlak 5 km (Česká Kamenice). Příkré schody do podkroví. Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a paušálu za spotřebu dřeva (300 Kč/týden) na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 5 km (Česká Kamenice), rybník 500 m, termální koupaliště 25 km (Děčín). 
Muzeum 5 km (Česká Kamenice), turistické stezky 50 m, zámek 25 km (Děčín).

KALIŠTĚ: 4 os.  č. 3802
Luxusně, stylově zařízená chalupa s prostornou, pečlivě udržovanou zahradou. Okolo objektu jsou lesy nabízející 
přímo žně při sběru lesních plodů. Necelou hodinu jízdy autem je vzdálen Národní park Šumava. Pronajímatelé 
občas přebývají v sousední chalupě. 
Přízemí: kuchyň 13 m2 (jídelní kout, terasa 40 m2), koupelna 3 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 36 m2 (1x přistýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 2). El. horko-
vzdušná trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (90 l), mrazicí box (15 l), varná 
konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, LCD TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parkoviště u objektu otevřené (počet míst: 2). Terasa 28 m2, gril přenosný, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro kola, kulečník: pool (s děrami). Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč, pouze menší plemeno, na vyžádání u majitele objektu. Autobus 500 m (Kaliště), vlak 3 km (Borovy). 
Max. obsazení 2 dospělí a 2 děti.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 8 km (Dolany), řeka 500 m (Úhlava). Hrad 5 km (Švihov) vyhlídka 100 m 
(Koubova vyhlídka), zámek 5 km (Lužany), 15 km (Klenová).

5 5 5
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č. 3838

SAUNA

KOŠOV: 14 os.  č. 2588
Moderně zařízená chalupa vhodná pro pobyt početnější 
rodiny či skupiny přátel situovaná na hezkém a klidném 
místě nedaleko lesa. Z objektu je pěkný výhled do okolí. 
Během letních dní doporučujeme návštěvu Jinolických 
rybníků či aquaparku v Jičíně. 
Přízemí: ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 2x patro-
vé lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 25 m2 
4x samostatné lůžko, ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), veranda 10 m2. 1. pat-
ro: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 
40 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout, bar, balkón), WC, koupelna (WC, vana, 
sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 15 m2 
2x samostatné lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč (zastřešený balkón), kuchyň 10 m2, 
WC, koupelna (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). 
2x el. sporák s el. troubou (8 plot.), mikrovlnná trouba, 
2x chladnička, 2x mrazicí box, 2x překapávač, 4x varná 
konvice, toustovač, topinkovač. Pračka (automatická), 
3x vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač. Ohřev 
vody: el. bojler (60 l). Otevřený pozemek (zahrada), 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3), garáž 
na pozemku. Veranda, terasa, krbová kamna, ohniště, 
gril přenosný, posezení, plastový zahradní nábytek, 
slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře 
za poplatek 500 Kč. Vlak 2 km (Lomnice nad Popelkou). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě. Paušál 
za spotřebu vody 500 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 1 km (Lomnice nad Po-
pelkou), rybník 6 km (Jinolické rybníky). Hrad 15 km (Tro-
sky), les 100 m, muzeum 14 km (Jičín), přírodní zvláštnost 
10 km (CHKO Český ráj), vyhlídka 15 km (Prachovské ská-
ly), Hruboskalsko 20 km.

1 2 2

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob 
je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 2588 platí v ter-
mínech od 29.8. cena 12 530 Kč.

Kód 1591 2588* 2664 3309 3436_1 3436_2 3475 3745 3850

Počet osob 4 14 12 6 7 4+1 3+3 5+2 4+2

do 20.6. a od 29.8. 7 000 8 540 12 180 11 480 8 470 7 000 7 770 - - - 9 030

20.6.-27.6. 7 420 13 510 12 600 12 880 8 890 7 420 10 710 - - - 11 690

22.8.-29.8. 8 400 13 510 12 600 12 880 8 890 7 420 8 190 12 670 11 690

27.6.-22.8. 8 820 16 030 15 330 13 580 9 310 7 770 11 130 13 720 13 230
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ČESKÝ RÁJ

BUBLAVA: 6 os.  č. 3309
Účelně zařízená nově postavená chata s velmi prostorným pozemkem situovaná v obci Bublava na vrcholku Krušných 
hor. Nezapomeňte navštívit blízký aquapark Schöneck, či známý hrad Loket. Příznivcům turistiky a cykloturistiky jsou 
v blízkém okolí k dispozici stezky vedoucí po vrcholcích Krušných hor. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 15 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (sprch. 
kout). Podkroví: ložnice 8 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 10 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko. El. spo-
rák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač.  Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 10 m2, krb v obývacím pokoji, 
ohniště s grilem, kovový zahr. nábytek, uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za popl. 300 Kč. Autobus 400 m. 
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Schöneck, Německo), rybník 500 m. Hrad 30 km (Loket), muzeum 25 km (So-
kolov), vyhlídka 700 m, zámek 25 km (Sokolov).

MICHOVKA: 5+2 os.  č. 3745 
Zajímavě řešený a velice pěkně vybavený rodinný domek 
s bazénem situovaný v malé vesničce v srdci Českého ráje. 
Okolí naprosto dokonalé pro aktivní dovolenou (lodě na Ji-
zeře, půjčovna koloběžek, cykloturistika, skalní města). 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 1, jídelní kout), kuchyň 14 m2 
(bar), WC, koupelna (WC, vana). 1. patro: ložnice 20 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 32 m2 
(vchod přes koupelnu) 1x manželské lůžko, WC, koupel-
na (průchozí) (sprchový kout). El. horkovzdušná trouba, 
sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, tous-
tovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, 
2x TV, satelit, video, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (160 l). Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 200 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 
1). Veranda 6 m2, terasa 12 m2, venkovní bazén s filtrem 
(4,1 x 2 x 1,22 m), gril přenosný, posezení, dřevěný a ko-
vový zahradní nábytek, lehátka 1x, uzamykatelný prostor 
pro kola. Autobus 50 m (Michovka), vlak 5 km (Malá Ská-
la). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 28 km (Liberec), plavec-
ký bazén 6 km (Železný Brod), přírodní koupaliště 6 km 
(Železný Brod), rybník 10 km (Turnov), řeka 5 km (Malá 
Skála). Hrad 5 km (Valdštejn, Frýdštejn), les 100 m, mu-
zeum 10 km (Turnov), turistické stezky 100 m, vyhlídka 
1 km, zámek 15 km (Hrubá Skála).
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BRADLECKÁ LHOTA: 4 os.  č. 1591
Dobře zařízená dřevem obložená rekreační chata situo-
vaná ve stráni na nádherném místě v srdci Českého ráje. 
Na prostorném travnatém pozemku je hostům k dispozi-
ci ohniště s posezením. V horkých letních dnech doporu-
čujeme navštívit aquapark v Jičíně. 
Suterén (vstup z venku): koupelna (sprchový kout). 
Přízemí: ložnice 5 m2 1x samostatné lůžko, obytná míst-
nost 23 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň-
ský kout), WC. Podkroví: ložnice 12 m2 2x samostatné 
lůžko (balkón 4 m2), ložnice 6 m2 1x samostatné lůžko. 
Plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), překapávač, varná konvice, toustovač. 
Vysavač, žehlička, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (louka) 800 m2, parkoviště mimo po-
zemek otevřené (počet míst: 2). Terasa 8 m2, ohniště, gril, 
plastový zahradní nábytek. Autobus 800 m, vlak 3 km. 
Voda v objektu je mírně železitá, majitel zajišťuje dodání 
pitné vody. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 200 m (Bradlecká 
Lhota), koupaliště 7 km (Jičín), rybník 7 km (Jinolice). 
Les 10 m, muzeum 2 km (Železnice), přírodní zvláštnost 
13 km (Prachovské skály), vyhlídka 7 km (Tábor).

0,2 7 0,8

RADLICE: 12 os.  č. 2664 
Pěkná roubenka situovaná na krásném a klidném místě 
v blízkosti lesa je vhodná pro pobyt početnější rodiny či 
skupiny přátel. Na velmi prostorném pozemku je hostům 
k dispozici ohniště s grilem, posezení a petang. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko, kuchyň 14 m2 
(počet pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 30 m2 (jídelní 
kout), WC, koupelna (WC, vana, umyvadlo), koupelna 
(WC, vana, sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
12 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, 
ložnice 17 m2 2x samost. lůžko, ložnice 17 m2 2x samost. 
lůžko, obytná místnost 1x manželské lůžko. El. sporák 
s el. troubou (2 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, 2x chladnička (180+120 l), mrazicí 
box, 2x překapávač, 2x varná konvice. Pračka (automa-
tická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, radiomagnetofon. 
Ohřev vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek (zahra-
da) 10000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 7). Terasa 100 m2, krbová kamna (společenská míst-
nost), kachlová kamna (kuchyň), ohniště s grilem, gril, 
plast. zahr. nábytek, stolní tenis, elektronické šipky, pe-
tang. Domácí zvíře za popl. 300 Kč. Autobus 800 m (Mal-
čice), vlak 15 km (Hodkovice n. Mohelkou). Platba spo-
třeby el. energie nad 50 kWh a spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: jezero 10 km (Hamr), koupaliště 
2 km (Všelibice), rybník 8 km (Příšovice). Hrad 20 km 
(Valečov), les 100 m, přírodní zvláštnost 23 km (Drábské 
světničky), turistické stezky 500 m, zámek 8 km (Sychrov).
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DOKSY: 3+3 os.  č. 3475 
Hezká menší roubenka s posezením pod pergolou situo-
vaná na klidném místě 700 m od pláží Máchova jezera. 
V okolí objektu jsou ideální podmínky pro turistiku, cy-
kloturistiku a houbaření. V případě nepříznivého počasí 
doporučujeme navštívit známý aquapark Babylon v Li-
berci (30 km). 
Přízemí: ložnice 9 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, obytná místnost 14 m2 3x přistýlka (počet 
pohovek: 2), kuchyň 8 m2, 2x koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Jedna z koupelen je v přístěnku terasy. 
El. horkovzdušná trouba, el. vařič (2 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), varná kon-
vice, topinkovač, remoska. Vysavač, TV, video, rádio s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (90 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 200 m2, parkoviště na pozemku uzavře-
né (počet míst: 2). Terasa 16 m2, gril přenosný, posezení 
pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Vlak 
500 m. Maximální obsazení objektu 5 dospělých a 1 dítě 
(nerozkládací pohovka v obývacím pokoji). 
Tipy pro volný čas:aquapark 30 km (Liberec), přírodní 
koupaliště 600 m (Máchovo jezero), rybník 3 km (Staré 
Splavy). Hrad 7 km (Bezděz).

0,6 0,25 1

KRUŠNÉ HORY
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PERTOLTICE POD RALSKEM: 4+2 os. č. 3850
Moderně vybavený mobilní dům s přistavěnou zastřeše-
nou verandou stojící na velké louce sousedící s domem 
pronajímatele. V okolí jsou památky, cyklostezky, trasy 
pro inline bruslaře a krásná příroda. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 8 m2 
2x samost. lůžko, obytná místnost 20 m2 1x přistýlka - roz-
kl. gauč (počet křesel: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), kou-
pelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Plyn. sporák s plyn. 
troubou (4 plot.), chladnička (150 l), mrazicí box (80 l), 
varná konvice. Vysavač, žehlička, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: kotel topení. Otevřený pozemek (louka) 1000 m2, 
parkoviště u objektu otevřené (počet míst: 3). Veranda 
15 m2, možnost zapůjč. jízdních kol (2 horská kola za popl. 
1 000 Kč/ks/týden), uzamykatelný prostor pro kola. Domá-
cí zvíře za popl. (300 Kč, pouze malé plemeno). Autobus 
300 m (Pertoltice), vlak 700 m (Pertoltice). Na stejném 
pozemku je i dům pronajímatele. Možnost používání ba-
zénu, zahradního krbu a pergoly na přilehlé zahradě pro-
najímatele po domluvě hostů s pronajímatelem na místě. 
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Česká Lípa), 
přírodní koupaliště s upraveným břehem 5 km (Zákupy), 
rybolov 500 m (Pertoltice). Hrad 3 km (Ralsko), les 2 km, 
vyhlídka 2 km (Juliina vyhlídka), zámek 15 km (Sychrov).

5 0,4 2

BŘEZKA U JINOLIC: 4+1 os.  č. 3436_2 
Menší jednoduše zařízená chatka pro nenáročné klienty 
se nachází v malé chatové osadě v blízkosti Jinolických 
rybníků a Prachovských skal. Ideální místo pro pobyt mi-
lovníků turistiky, cykloturistiky a horolezectví. 
Přízemí: obytná kuchyň 9 m2 (počet pohovek: 1, kuchyň. 
kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 12 m2 4x samost. lůžko. El. sporák 
s el. horkovzdušnou troubou (4 plot.), mikrovlnná trou-
ba, chladnička (80 l), mrazicí box (40 l), varná konvice. 
Vysavač, TV, radiomagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (louka) 500 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 10). Ohni-
ště, gril přenosný, posezení, plast. zahradní nábytek, slu-
nečník, zahr. houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 50 m, vlak 2,5 km (Libuň). V ložnici v podkroví 
jsou 3 lůžka. Do ložnice je vchod z podesty schodiště, 
kde je 4. lůžko. Pozemek (louka) okolo chaty je společný 
se sousedními chatami. Ohniště má každá chata svoje. 
Nutné vlastní povlečení, spací pytle jsou zakázány.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Jičín), rybník 
250 m (Kníže). Hrad 10 km (Trosky), muzeum 8 km (Jičín).

0,25 0,5 0,1

BŘEZKA U JINOLIC: 7 os.  č. 3436_1
Jednoduše zařízená chata pro nenáročné klienty se na-
chází v malé chatové osadě v blízkosti Jinolických rybní-
ků a Prachovských skal. Ideální místo pro pobyt milovní-
ků turistiky, cykloturistiky.
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manžel.lůžko 1x přistýlka - 
rozkl. gauč, ložnice 16 m2 4x samost. lůžko, obytná ku-
chyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo), veranda 8 m2. El. sporák s el. horkovzdušnou 
troubou (4 plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (80 l), mrazicí box (40 l), varná konvice. Vysa-
vač, TV, radiomagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Otevřený pozemek (louka) 500 m2, parko-
viště na pozemku otevřené (počet míst: 10). Ohniště, gril 
přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek, 
slunečník, zahradní houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 50 m, vlak 
2,5 km (Libuň). Pozemek (louka) okolo chaty je společný 
se sousedními chatami. Ohniště má každá chata svoje. 
Nutné vlastní povlečení, spací pytle jsou zakázány.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Jičín), rybník 
250 m (Kníže). Hrad 10 km (Trosky), muzeum 8 km (Jičín).

0,25 0,5 0,1

NOVINKA



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 2102 platí v termínech od 29.8. cena 9 030 Kč. U objektu č. 3591 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 
11 060 Kč. U objektu č. 3704 platí uvedené ceny pro max. 7 os., každá další os. platí 770 Kč/týden.

Kód 1739 1840 2102* 2338 2945 3350 3591* 3704*

Počet osob 5 6 6 5 9 4 25 7-9

do 20.6. a od 29.8. 7 700 5 880 8 750 - - - 11 200 7 070 8 680 - - -

20.6.-27.6. 8 120 6 300 10 220 6 790 11 900 8 610 11 480 8 610

22.8.-29.8. 8 890 6 300 10 640 7 420 11 900 8 610 11 480 8 610

27.6.-22.8. 9 310 7 700 11 060 7 770 13 510 9 030 16 590 10 080
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BUKOVINA: 5 os.  č. 1739
Pěkně zařízená chata se saunou a prostornou terasou 
s výhledem do kraje situovaná na klidném místě obklo-
peném lesy. Určitě stojí za to navštívit hrad Kost, Trosky, 
zámek Sychrov či ZOO v Liberci, všechna tato zajímavá 
místa jsou vzdálena max. 30 km od objektu. 
Suterén: sauna (sprchový kout), společenská místnost, 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Přízemí: 
obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 4 m2 
(jídelní kout, umyvadlo), šatna 4 m2. Podkroví: ložnice 
22 m2 5x samostatné lůžko. 2x el. vařič (2 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (120 l), překapávač, varná 
konvice, remoska. Vysavač, žehlička, TV, radiomagneto-
fon. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Otevřený pozemek 
(louka) 400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 1). Terasa 18 m2, sauna, zahradní sprcha, krb 
ve společenské místnosti, krbová kamna, ohniště, gril, 
posezení, plastový a kovový zahradní nábytek, sluneč-
ník, lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola, garáž. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 4 km (Tur-
nov), vlak 1,5 km (Dolánky). Do suterénu vedou strmé 
schody. Platba spotřeby el. energie, dřeva a dřevěných 
briket  na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 26 km (Liberec), koupa-
liště 2 km (Turnov). Hrad 20 km (Kost), 15 km (Trosky), les 
30 m, muzeum 4 km (Turnov), 10 km (Železný Brod), pří-
rodní zvláštnost 12 km (Hruboskalsko), 25 km (Prachov-
ské skály), zámek 10 km (Sychrov), ZOO 26 km (Liberec).
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KTOVÁ: 6 os.  č. 2102 
Stylově zařízená roubenka s terasou a oplocenou za-
hradou nacházející se v malé obci pod zříceninou hradu 
Trosky. Za objektem protéká potok Libuňka,přístupný 
ze zahrady,který dotváří večerní romantické posezení.
Do svého dovolenkového programu zcela jistě zahrňte 
návštěvu hradu Kost, „pohádkového“ města Jičín či zná-
mých Bozkovských jeskyní. 
Přízemí: ložnice 11 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, obytná místnost 30 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. 
lůžko (počet křesel: 1, jídelní kout), kuchyň 10 m2 (jídel-
ní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). Plyn. sporák 
s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(175 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 8 m2, ohni-
ště, gril přenosný, posezení, litinový a dřevěný zahrad-
ní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. 
Autobus 120 m, vlak 800 m. Paušál za spotřebu energií 
150 Kč/os./týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 16 km (Jičín), hrad 14 km 
(Kost), les 1 km, přírodní zvláštnost 7,5 km (Prachovské 
skály), vyhlídka 4 km (Trosky), zámek 6 km (Hrubá skála), 
10 km (Hrubý Rohozec), 7 km (Valdštejn), 15 km (Sychrov), 
10 km (Humprecht), ZOO 40 km (Liberec).
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PŘÍCHOVICE: 25 os.  č. 3591 
Ideální objekt pro skupinu přátel či sportovně založe-
né klienty. Ideální místo pro podnikání výletů pěšky 
i na kole. Zdarma k dispozici stolní fotbal, stolní tenis 
a wifi. Krytý bazén 900 m, multifunkční hřiště s umělým 
povrchem 100 m, minigolf 300 m od chaty. 
Přízemí: kuchyň (kuchyňský kout, jídelní kout), spole-
čenská místnost. 1. patro: ložnice 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko 1x přistýlka, ložnice 1x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 1x manželské lůžko 
1x přistýlka, ložnice 1x manželské lůžko 1x přistýlka, 
2x koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 2. pat-
ro: ložnice 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
1x přistýlka (WC, sprchový kout), ložnice 2x samo-
statné lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout), 
ložnice 1x manželské lůžko 1x přistýlka (WC, sprchový 
kout). 2x el. sporák s el. troubou (8 plot.), 2x mikrovln-
ná trouba, 2x chladnička, překapávač, varná konvice, 
topinkovač, myčka na nádobí. 2x TV, satelit, DVD pře-
hrávač, rádio s CD přehrávačem,WiFi zdarma. Otevřený 
pozemek (příroda), parkoviště u objektu otevřené. Krb 
ve společenské místnosti, ohniště, posezení. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Platba spotřeby el. energie, 
dřeva a briket na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Harrachov), kry-
tý bazén 900 m (Kořenov) 8x9 m, přehrada 10 km (Jose-
fův Důl). Přírodní zvláštnost 20 km (Bozkovské jeskyně), 
rozhledna 2 km (Štěpánka), turistické stezky 12 km (Ha-
rrachov), turistické stezky 31 km (Horní Mísečky), ZOO 
45 km (Liberec).

0,9 0,4 0,3

ZÁSKALÍ: 7-9 os.  č. 3704
Chalupa situovaná na velmi klidném místě ve svahu 
pod lesem, 4 km od Hodkovic nad Mohelkou. Vhodné 
ubytování pro klidnou rodinnou dovolenou. 
Přízemí: ložnice 20 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko, 
ložnice 7 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 16 m2 3x sa-
mostatné lůžko, obytná místnost 32 m2 1x přistýlka 
- rozkládací gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna 4 m2 (vana, 
umyvadlo). Elektrický sporák s elektrickou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (40 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Prač-
ka (jednoduchá), vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio. 
Ohřev vody: elektrický bojler (160 l). Otevřený pozemek 
(zahrada + les) 2000 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 5). Krbová kamna (obývací pokoj), kachlová 
kamna (ložnice), ohniště, gril přenosný, posezení: pod 
pergolou, plastový zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 2 km (Záskalí), vlak 4 km (Hodkovice n. Mohel-
kou). Pronajímatel, po dohodě s hosty, přijde jednou 
týdně zalít květiny. Platba spotřeby elektrické energie 
a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Jablonec nad 
Nisou), přírodní koupaliště 12 km (Jablonec nad Nisou), 
4 km (Hodkovice nad Mohelkou). Hrad 6 km (Frýdštejn), 
les 50 m, muzeum 12 km (Jablonec nad Nisou) turistické 
stezky 100 m, vyhlídka 10 km (Ještěd), 1 km (Javorník), 
zámek 8 km (Sychrov).

4 4 1

ČESKÝ RÁJ

PŘÍCHOVICE: 9 os.  č. 2945
Stylově zařízená roubenka s bazénem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm a grilem situovaná na klidném 
místě, kde zcela jistě prožijete nikým nerušenou dovolenou. Pokud Vás omrzí turistické výlety po okolí, navštivte 
zámek Sychrov či hrad ve Frýdlantu. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, jídelní kout), 
kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací křeslo, ložnice 25 m2 5x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák s elektrickou troubou (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (180+70 l), mrazicí box (200 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 4x TV, satelit, video, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: elektrický bojler (80 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, venkovní bazén (průměr 
3,5 m, hloubka 0,8 m), krbová kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 700 m (Příchovice), vlak 6 km (Tanvald). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 10 km (Vysoké nad Jizerou). Hrad 35 km (Frýdland), les 500 m, muzeum 
25 km (Jablonec nad Nisou), turistické stezky 700 m, zámek 35 km (Sychrov).

10 1,5 0,5

ALBRECHTICE V JIZER. HORÁCH:  4 os.     č. 3350
Velmi pěkně zařízený apartmán v luxusní novostavbě situované v krásné přírodě Jizerských hor. Pro milovníky 
turistiky a cykloturistiky jsou v okolí objektu trasy různých typů náročnosti, pro milovníky houbaření budou zdejší 
lesy „rájem“.
Podkroví (apartmán): obytná místnost 25 m2 2x manželské lůžko (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), varná konvice. TV, rádio s CD přehráva-
čem, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 30 m2, krb zahradní, ohniště, posezení, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč, pouze menší plemeno.Autobus 300 m (Albrechtice 
v Jizerských horách), vlak 2 km (Albrechtice v Jizerských horách). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Jablonec nad Nisou), přehrada 12 km (Jablonec nad Nisou). Hrad 20 km 
(Frýdlant), les 20 m, turistické stezky 20 m, vyhlídka 2 km, zámek 20 km (Frýdlant).

HORNÍ TANVALD: 6 os.  č. 1840
Na louce obklopené lesem, v místě vhodném pro mi-
lovníky turistiky, krásné přírody a sportovně založené 
rodiny se nachází tato dobře zařízená rekreační chalupa. 
Možnost pěkného koupání na přehradě v Jablonci n. N. 
(12 km), Tanvaldu (5 km) případně ve známém aquaparku 
Babylon v Liberci (20 km). 
Přízemí: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 8 m2, WC. 1. patro: lož-
nice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 11 m2 2x samo-
statné lůžko, ložnice 13 m2 2x samostatné lůžko, koupel-
na (WC, sprchový kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), varná konvice. 
Vysavač, TV, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: el. boj-
ler (125 l). Otevřený pozemek (louka) 400 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 20 m2, krbo-
vá kamna (obývací pokoj), ohniště, gril zahradní, plasto-
vý zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, 
pouze malé plemeno. Autobus 600 m, vlak 2 km. Nutné 
vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Liberec), koupa-
liště 5 km (Tanvald), krytý bazén 12 km (Jablonec n. N.), 
přehrada 12 km (Jablonec n. N.). Hrad 45 km (Frýdlant 
v Čechách), muzeum 12 km (Jablonec nad Nisou), turi-
stické stezky 500 m, vyhlídka 25 km, ZOO 20 km (Liberec).

5 0,7 0,5

12 0,5 0,2

ZÁSKALÍ: 5 os.  č. 2338 
Klasická účelně zařízená typická česká chalupa s vnitř-
ním krbem a prostorným pozemkem s ohništěm se 
nachází v nádherné přírodě na jižním úbočí Javorníku. 
Okolní lesy a louky jsou vhodné nejen ke sběru lesních 
plodů, ale i k dětským hrám a rodinným procházkám. 
Přízemí: obytná místnost 36 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), WC, koupelna (vana). 1. patro: ložnice 
18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložni-
ce 18 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost (počet 
křesel: 5, počet pohovek: 1). El. sporák s el. troubou (2 
plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(60 l), mrazicí box, varná konvice, toustovač. Vysavač, 
žehlička, TV. Ohřev vody: el. bojler (60 l). Otevřený poze-
mek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. 
Terasa 10 m2, krb v hale v podkroví, ohniště, plastový 
zahradní nábytek. Autobus a vlak 4 km. Příjezdová ces-
ta - poslední 1 km se jede polní cestou. Platba spotřeby 
el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Jablonec 
n.N.), přírodní koupaliště 4 km (Hodková). Hrad 6 km 
(Frýdštejn), les 300 m, muzeum 12 km (Jablonec n.N.), 
turistické stezky 100 m, vyhlídka 10 km (Ještěd), 2 km 
(Javorník), zámek 8 km (Sychrov).

4 4 4

SAUNA



Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které 
zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu 
vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu 
č. 2102 platí v termínech od 29.8. cena 9 030 Kč. U objektu č. 3591 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 
11 060 Kč. U objektu č. 3704 platí uvedené ceny pro max. 7 os., každá další os. platí 770 Kč/týden.

Kód 1739 1840 2102* 2338 2945 3350 3591* 3704*

Počet osob 5 6 6 5 9 4 25 7-9

do 20.6. a od 29.8. 7 700 5 880 8 750 - - - 11 200 7 070 8 680 - - -

20.6.-27.6. 8 120 6 300 10 220 6 790 11 900 8 610 11 480 8 610

22.8.-29.8. 8 890 6 300 10 640 7 420 11 900 8 610 11 480 8 610

27.6.-22.8. 9 310 7 700 11 060 7 770 13 510 9 030 16 590 10 080
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 JIZERSKÉ HORY

BUKOVINA: 5 os.  č. 1739
Pěkně zařízená chata se saunou a prostornou terasou 
s výhledem do kraje situovaná na klidném místě obklo-
peném lesy. Určitě stojí za to navštívit hrad Kost, Trosky, 
zámek Sychrov či ZOO v Liberci, všechna tato zajímavá 
místa jsou vzdálena max. 30 km od objektu. 
Suterén: sauna (sprchový kout), společenská místnost, 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Přízemí: 
obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 4 m2 
(jídelní kout, umyvadlo), šatna 4 m2. Podkroví: ložnice 
22 m2 5x samostatné lůžko. 2x el. vařič (2 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička (120 l), překapávač, varná 
konvice, remoska. Vysavač, žehlička, TV, radiomagneto-
fon. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Otevřený pozemek 
(louka) 400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (po-
čet míst: 1). Terasa 18 m2, sauna, zahradní sprcha, krb 
ve společenské místnosti, krbová kamna, ohniště, gril, 
posezení, plastový a kovový zahradní nábytek, sluneč-
ník, lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola, garáž. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 4 km (Tur-
nov), vlak 1,5 km (Dolánky). Do suterénu vedou strmé 
schody. Platba spotřeby el. energie, dřeva a dřevěných 
briket  na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 26 km (Liberec), koupa-
liště 2 km (Turnov). Hrad 20 km (Kost), 15 km (Trosky), les 
30 m, muzeum 4 km (Turnov), 10 km (Železný Brod), pří-
rodní zvláštnost 12 km (Hruboskalsko), 25 km (Prachov-
ské skály), zámek 10 km (Sychrov), ZOO 26 km (Liberec).

2 3 3

KTOVÁ: 6 os.  č. 2102 
Stylově zařízená roubenka s terasou a oplocenou za-
hradou nacházející se v malé obci pod zříceninou hradu 
Trosky. Za objektem protéká potok Libuňka,přístupný 
ze zahrady,který dotváří večerní romantické posezení.
Do svého dovolenkového programu zcela jistě zahrňte 
návštěvu hradu Kost, „pohádkového“ města Jičín či zná-
mých Bozkovských jeskyní. 
Přízemí: ložnice 11 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, obytná místnost 30 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. 
lůžko (počet křesel: 1, jídelní kout), kuchyň 10 m2 (jídel-
ní kout), koupelna (WC, vana, umyvadlo). Plyn. sporák 
s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(175 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (zahrada) 350 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 8 m2, ohni-
ště, gril přenosný, posezení, litinový a dřevěný zahrad-
ní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. 
Autobus 120 m, vlak 800 m. Paušál za spotřebu energií 
150 Kč/os./týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 16 km (Jičín), hrad 14 km 
(Kost), les 1 km, přírodní zvláštnost 7,5 km (Prachovské 
skály), vyhlídka 4 km (Trosky), zámek 6 km (Hrubá skála), 
10 km (Hrubý Rohozec), 7 km (Valdštejn), 15 km (Sychrov), 
10 km (Humprecht), ZOO 40 km (Liberec).

7 0,12 1

PŘÍCHOVICE: 25 os.  č. 3591 
Ideální objekt pro skupinu přátel či sportovně založe-
né klienty. Ideální místo pro podnikání výletů pěšky 
i na kole. Zdarma k dispozici stolní fotbal, stolní tenis 
a wifi. Krytý bazén 900 m, multifunkční hřiště s umělým 
povrchem 100 m, minigolf 300 m od chaty. 
Přízemí: kuchyň (kuchyňský kout, jídelní kout), spole-
čenská místnost. 1. patro: ložnice 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko 1x přistýlka, ložnice 1x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 1x manželské lůžko 
1x přistýlka, ložnice 1x manželské lůžko 1x přistýlka, 
2x koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 2. pat-
ro: ložnice 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
1x přistýlka (WC, sprchový kout), ložnice 2x samo-
statné lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout), 
ložnice 1x manželské lůžko 1x přistýlka (WC, sprchový 
kout). 2x el. sporák s el. troubou (8 plot.), 2x mikrovln-
ná trouba, 2x chladnička, překapávač, varná konvice, 
topinkovač, myčka na nádobí. 2x TV, satelit, DVD pře-
hrávač, rádio s CD přehrávačem,WiFi zdarma. Otevřený 
pozemek (příroda), parkoviště u objektu otevřené. Krb 
ve společenské místnosti, ohniště, posezení. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč. Platba spotřeby el. energie, 
dřeva a briket na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Harrachov), kry-
tý bazén 900 m (Kořenov) 8x9 m, přehrada 10 km (Jose-
fův Důl). Přírodní zvláštnost 20 km (Bozkovské jeskyně), 
rozhledna 2 km (Štěpánka), turistické stezky 12 km (Ha-
rrachov), turistické stezky 31 km (Horní Mísečky), ZOO 
45 km (Liberec).

0,9 0,4 0,3

ZÁSKALÍ: 7-9 os.  č. 3704
Chalupa situovaná na velmi klidném místě ve svahu 
pod lesem, 4 km od Hodkovic nad Mohelkou. Vhodné 
ubytování pro klidnou rodinnou dovolenou. 
Přízemí: ložnice 20 m2 (průchozí) 1x manželské lůžko, 
ložnice 7 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 16 m2 3x sa-
mostatné lůžko, obytná místnost 32 m2 1x přistýlka 
- rozkládací gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, 
kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupelna 4 m2 (vana, 
umyvadlo). Elektrický sporák s elektrickou troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí 
box (40 l), překapávač, varná konvice, topinkovač. Prač-
ka (jednoduchá), vysavač, žehlička, TV, satelit, rádio. 
Ohřev vody: elektrický bojler (160 l). Otevřený pozemek 
(zahrada + les) 2000 m2, parkoviště u objektu otevřené 
(počet míst: 5). Krbová kamna (obývací pokoj), kachlová 
kamna (ložnice), ohniště, gril přenosný, posezení: pod 
pergolou, plastový zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 2 km (Záskalí), vlak 4 km (Hodkovice n. Mohel-
kou). Pronajímatel, po dohodě s hosty, přijde jednou 
týdně zalít květiny. Platba spotřeby elektrické energie 
a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Jablonec nad 
Nisou), přírodní koupaliště 12 km (Jablonec nad Nisou), 
4 km (Hodkovice nad Mohelkou). Hrad 6 km (Frýdštejn), 
les 50 m, muzeum 12 km (Jablonec nad Nisou) turistické 
stezky 100 m, vyhlídka 10 km (Ještěd), 1 km (Javorník), 
zámek 8 km (Sychrov).
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ČESKÝ RÁJ

PŘÍCHOVICE: 9 os.  č. 2945
Stylově zařízená roubenka s bazénem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm a grilem situovaná na klidném 
místě, kde zcela jistě prožijete nikým nerušenou dovolenou. Pokud Vás omrzí turistické výlety po okolí, navštivte 
zámek Sychrov či hrad ve Frýdlantu. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1, jídelní kout), 
kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací křeslo, ložnice 25 m2 5x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák s elektrickou troubou (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (180+70 l), mrazicí box (200 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 4x TV, satelit, video, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: elektrický bojler (80 l). Oplocený po-
zemek (zahrada) 2000 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, venkovní bazén (průměr 
3,5 m, hloubka 0,8 m), krbová kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní nábytek. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 700 m (Příchovice), vlak 6 km (Tanvald). Platba spotřeby el. energie nad 
50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 10 km (Vysoké nad Jizerou). Hrad 35 km (Frýdland), les 500 m, muzeum 
25 km (Jablonec nad Nisou), turistické stezky 700 m, zámek 35 km (Sychrov).

10 1,5 0,5

ALBRECHTICE V JIZER. HORÁCH:  4 os.     č. 3350
Velmi pěkně zařízený apartmán v luxusní novostavbě situované v krásné přírodě Jizerských hor. Pro milovníky 
turistiky a cykloturistiky jsou v okolí objektu trasy různých typů náročnosti, pro milovníky houbaření budou zdejší 
lesy „rájem“.
Podkroví (apartmán): obytná místnost 25 m2 2x manželské lůžko (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, spr-
chový kout, umyvadlo). El. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), varná konvice. TV, rádio s CD přehráva-
čem, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení. Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1200 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Terasa 30 m2, krb zahradní, ohniště, posezení, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 500 Kč, pouze menší plemeno.Autobus 300 m (Albrechtice 
v Jizerských horách), vlak 2 km (Albrechtice v Jizerských horách). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Jablonec nad Nisou), přehrada 12 km (Jablonec nad Nisou). Hrad 20 km 
(Frýdlant), les 20 m, turistické stezky 20 m, vyhlídka 2 km, zámek 20 km (Frýdlant).

HORNÍ TANVALD: 6 os.  č. 1840
Na louce obklopené lesem, v místě vhodném pro mi-
lovníky turistiky, krásné přírody a sportovně založené 
rodiny se nachází tato dobře zařízená rekreační chalupa. 
Možnost pěkného koupání na přehradě v Jablonci n. N. 
(12 km), Tanvaldu (5 km) případně ve známém aquaparku 
Babylon v Liberci (20 km). 
Přízemí: obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, jídelní kout), kuchyň 8 m2, WC. 1. patro: lož-
nice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 11 m2 2x samo-
statné lůžko, ložnice 13 m2 2x samostatné lůžko, koupel-
na (WC, sprchový kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), varná konvice. 
Vysavač, TV, DVD přehrávač, rádio. Ohřev vody: el. boj-
ler (125 l). Otevřený pozemek (louka) 400 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 20 m2, krbo-
vá kamna (obývací pokoj), ohniště, gril zahradní, plasto-
vý zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, 
pouze malé plemeno. Autobus 600 m, vlak 2 km. Nutné 
vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 20 km (Liberec), koupa-
liště 5 km (Tanvald), krytý bazén 12 km (Jablonec n. N.), 
přehrada 12 km (Jablonec n. N.). Hrad 45 km (Frýdlant 
v Čechách), muzeum 12 km (Jablonec nad Nisou), turi-
stické stezky 500 m, vyhlídka 25 km, ZOO 20 km (Liberec).

5 0,7 0,5

12 0,5 0,2

ZÁSKALÍ: 5 os.  č. 2338 
Klasická účelně zařízená typická česká chalupa s vnitř-
ním krbem a prostorným pozemkem s ohništěm se 
nachází v nádherné přírodě na jižním úbočí Javorníku. 
Okolní lesy a louky jsou vhodné nejen ke sběru lesních 
plodů, ale i k dětským hrám a rodinným procházkám. 
Přízemí: obytná místnost 36 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), WC, koupelna (vana). 1. patro: ložnice 
18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložni-
ce 18 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost (počet 
křesel: 5, počet pohovek: 1). El. sporák s el. troubou (2 
plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(60 l), mrazicí box, varná konvice, toustovač. Vysavač, 
žehlička, TV. Ohřev vody: el. bojler (60 l). Otevřený poze-
mek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku uzavřené. 
Terasa 10 m2, krb v hale v podkroví, ohniště, plastový 
zahradní nábytek. Autobus a vlak 4 km. Příjezdová ces-
ta - poslední 1 km se jede polní cestou. Platba spotřeby 
el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Jablonec 
n.N.), přírodní koupaliště 4 km (Hodková). Hrad 6 km 
(Frýdštejn), les 300 m, muzeum 12 km (Jablonec n.N.), 
turistické stezky 100 m, vyhlídka 10 km (Ještěd), 2 km 
(Javorník), zámek 8 km (Sychrov).

4 4 4

SAUNA

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, uhlí) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3419 platí 
uvedené ceny pro max. 20 os., každá další os. platí 980 Kč/týden v termínech 20.6.-29.8., 910 Kč/
týden ve všech ostatních termínech.

Kód 2539 3313 3419* 3648 3754 3851

Počet osob 4 8 5 20-25 8 4+1 12

do 20.6. a od 29.8. 9 240 11 480 7 000 18 200 14 280 7 000 17 220

20.6.-27.6. 11 900 14 140 7 910 19 880 17 220 7 420 18 410

22.8.-29.8. 11 900 14 350 7 910 20 930 17 220 7 420 18 410

27.6.-22.8. 16 100 18 130 8 820 24 990 18 900 7 770 19 530
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BROUMOVSKO

JÍLOVÉ U DRŽKOVA: 8 os.  č. 3648
Náš tip! Velmi pěkně zařízená chalupa s bazénem a saunou je ideálním ubytováním pro rodinu s dětmi či sportovně 
založené klienty (možnost zapůjčení jízdních kol). 
Přízemí: ložnice 13 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout), 
kuchyň 13 m2, WC, šatna, hala 18 m2, koupelna 15 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro (podkroví): ložnice 
16 m2 1x manželské lůžko 2x přistýlka (počet pohovek: 1), ložnice 11 m2 1x manželské lůžko (balkón), ložnice 8 m2 
2x samostatné lůžko, šatna 10 m2, hala 21 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), koupelna 8 m2 (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). El. horkovzdušná trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), 
mrazicí box (80 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička, 2x LCD TV, satelit, video, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(200 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1800 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 6). Veranda 7 m2, sauna 
pro 2 - 4 osoby, venkovní bazén s filtrem (3,6 m x 1,3 m), krb zahradní, kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril zahradní, udírna, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská 
houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (na vyžádání), uzamykatelný prostor pro kola, badminton, skluzavka. Do-
mácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 150 m (Jílové u Držkova), vlak 8 km (Železný Brod, 
Tanvald). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 17 km (Jablonec nad Nisou), koupaliště 500 m (Jílové u Držkova), hrad 32 km 
(Houska), 28 km (Valdštejn), 20 km (Malá Skála), les 150 m, muzeum 17 km (Jablonec nad Nisou), turistické stezky 
12 km (Tanvald), vyhlídka 12 km (Štěpánka), 8 km (Černá Studnice), zámek 28 km (Valdštejn).

0,5 0,2 3

 JIZERSKÉ HORY    

OSEČNICE: 4 os./8 os.  č. 2539
Stylově zařízená část domu se samostatným vchodem. K objektu patří velká, pěkně upravovaná zahrada se zapuš-
těným bazénem. 
Přízemí: jídelna 15 m2, veranda 6 m2 (počet křesel: 3). 1. patro: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské 
lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 16 m2 2x manželské lůžko, obytná míst-
nost 20 m2 (počet křesel: 5, počet pohovek: 1, zastřešený balkón 5 m2), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), 2x WC, koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo), koupelna (WC, vana, sprchový kout, umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač. 
Vysavač, LCD TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (250 l). Oplocený pozemek (zahrada) 5000 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Venkovní bazén s filtrem (6 x 3,5 x 1,2 m), zahradní sprcha, krb zahradní, ohni-
ště, gril, udírna, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, lehátka 6x, pískoviště, zahradní houpačka, možnost 
zapůjč. jízdních kol (3 horská kola za poplatek na místě 150 Kč/ks/den).  Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 14 km (Rychnov nad Kněžnou), krytý bazén 14 km (Rychnov nad Kněžnou), přírodní 
koupaliště 3 km (Dobré), rybník 150 m. Les 200 m, turistické stezky 200 m, zámek 15 km (Rychnov n. K.).

3 0,15 0,15

ORLICKÉ HORY

ŽĎÁRKY: 12 os.  č. 3851 
Luxusní, nově zrekonstruovaná chalupa s bazénem,  s 6 ložnicemi a 4 koupelnami. Objekt je rozdělen na 2 části - 
samostatný apartmán pro 2 osoby v přízemí a hlavní obytnou část pro 10 osob. V okolí řada zajímavých míst - zámky 
Ratibořice či Opočno, na koupání přehrada Rozkoš. 
Přízemí: koupelna (WC, sprch. kout), obývací pokoj 48 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 3, kuchyň. kout, jídelní kout). 
1. patro: 2x ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 25 m2 1x manžel. lůžko, koupelna (WC, sprch. kout), koupelna (WC, 
vana, sprch. kout). 2. patro: 2x ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko. Přízemí (apartmán): ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko, 
koupelna (WC, sprch. kout), obývací pokoj 12 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyň.kout). 2x el. trouba, 2x sklo-
keramická varná deska (4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (300 l), 2x mrazicí box (150 l), 2x varná konvice, 
2x myčka na nádobí. Pračka (automatická se sušičkou), vysavač, žehlička, LCD TV (2x SMART TV + 1x NETFLIX), WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (275 l). Částečně oplocený pozemek (zahrada+voda) 1500 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 4). Terasa 50 m2, venkovní bazén (prům. 3 m), krbová kamna (kuchyň), ohniště, gril přenosný, 
posezení pod pergolou, dřevěný zahr. nábytek. Domácí zvíře za popl. 300 Kč, pes musí být pouze v přízemí. Autobus 
250 m (Žďárky), vlak 3 km (Hronov). Přístup do ložnic v 2. patře pouze po žebřících. Na okraji pozemku teče potok. 
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Kudowa Zdroj), plavecký bazén 8 km (Náchod), přehrada 19 km (Rozkoš), 
řeka 3 km (Hronov). Les 10 m, zámek 10 km (Náchod), 33 km (Opočno), 20 km (Ratibořice, Nové Město nad Metují).

ADRŠPACH: 20-25 os.  č. 3419 
Nový prostorný a velmi dobře zařízený objekt s bazénem doporučujeme pro pobyt zejména početnějším rodinám 
s dětmi, milovníkům přírody, turistiky a cykloturistiky. Malí návštěvníci zcela jistě ocení pískoviště, zahradní a dětskou 
houpačku, velcí pak venkovní posezení u krbu. 
Přízemí: ložnice 14 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x dětské lůžko, obytná místnost 28 m2 (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), WC, společenská místnost 70 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(bar), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 21 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (WC, 
sprchový kout, umyvadlo), ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), 
ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 14 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 15 m2 1x manželské lůžko (WC, vana, umyvadlo), 
ložnice 15 m2 1x manželské lůžko (WC, sprchový kout, umyvadlo), ložnice 12 m2 1x manželské lůžko (WC, sprchový 
kout), kuchyň 30 m2 (jídelní kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 2x mikrovlnná 
trouba, 2x chladnička (120+120 l), mrazicí box (50 l), překapávač, 2x varná konvice, remoska. Vysavač, žehlička, 2x TV, 
satelit, video, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (400 l). Otevřený pozemek 
(louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 12). Terasa 40 m2, venkovní bazén s filtrem (5,5x3,7 
m), krb zahradní, ohniště, gril přenosný, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, zahradní a dětská 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 350 Kč. Autobus 1,8 km 
(Adršpach), vlak 1 km (Adršpach). Přistýlka je dětské lůžko v ložnici v přízemí, kratší než normální lůžko. Rozměr 180 
x 80 cm. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh, dřeva a uhlí na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Trutnov), jezero 1,5 km (Adršpach), přírodní koupaliště s upraveným břehem 
4 km (Chvaleč). Muzeum 4 km (Teplice nad Metují), zámek 45 km (Kuks), 35 km (Náchod), ZOO 38 km (Dvůr Králové).

1,5 1,8 2 3 0,25 0,25

ŽĎÁR: 4+1 os.  č. 3754
Útulná chatička s pergolou je situována u lesa v klidném údolí pod Tanvaldským Špičákem. 
Přízemí: obytná místnost (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna (WC, vana). 
Podkroví: ložnice 1x samostatné lůžko 2x manželské lůžko. El. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnič-
ka, mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač. Vysavač, TV, satelit, video. Pozemek částečně oplocený živým 
plotem (příroda) 30 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 2). Pergola. Autobus 1 km (Tanvald), vlak 1 km (Tanvald). 
Na sousedním pozemku stojí dům pronajímatele. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 18 km (Liberec), koupaliště 800 m (Tanvald), krytý bazén 2 km (Jablonec nad Nisou), 
přehrada 2 km (Jablonec nad Nisou).

POLICE NAD METUJÍ: 5 os.  č. 3313 
Nově postavená dřevem obložená a velmi pěkně zařízená chata situovaná ve svahu velké zahrady. Z chaty je krásný 
výhled na panorama města a příhraniční hory Bor a Hejšovinu. 
Přízemí: obytná místnost 35 m2 (počet pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, sprch. kout). Podkroví: 
ložnice 33 m2 2x samost. lůžko 1x manž. lůžko (balkón 6 m2). El. varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), varná konvice. TV, satelit, radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Pozemek částečně oplo-
cený živým plotem (zahrada) 2000 m2, parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). Terasa 15 m2, krbová kamna 
(obývací místnost), ohniště, gril přenosný, dřevěný zahr. nábytek, dětská houpačka. Domácí zvíře za popl. 300 Kč. 
Autobus 500 m (Police nad Metují), vlak 3 km (Žďár nad Metují). Ve spodní části pozemku stojí dům pronajímatele.
Tipy pro volný čas: koupaliště 2 km (Police nad Metují), krytý bazén 18 km (Náchod), přehrada 25 km (Česká Skali-
ce), rybník 5 km (Hlavňov). Les 1 km, turistické stezky 100 m, zámek 18 km (Náchod).

2 0,5 0,2

0,8 1 1

SAUNA



SLATINA NAD ZDOBNICÍ: 8+2 os.  č. 3677
Velmi pěkná útulná chalupa s bazénem a saunou situ-
ovaná na klidném místě na okraji obce je vhodná pro  
pobyt početnější rodiny či skupiny přátel. Sportovně za-
loženým klientům jsou k dispozici badminton, petanque, 
kroket a elektronické šipky. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 
(vana, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 1x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka, ložnice 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka, 
ložnice 2x samostatné lůžko, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). El. vařič (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, to-
pinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, 3x TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, WiFi na vyžádání a za poplatek 400 Kč/týden. 
Ohřev vody: el. bojler (120 l). Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 530 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3). Infrasauna, venkovní bazén 
(prům. 3,5 m), zahradní sprcha, krbová kamna (obývací 
pokoj), kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, gril pře-
nosný, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, 
dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol, uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, stolní tenis, elektro-
nické šipky, petang, kroket. Autobus 500 m, vlak 1,5 km 
Délka jedné z přistýlek je 1,6 m. Platba spotřeby el. ener-
gie na místě. Paušál za spotřebu dřeva 500 Kč/týden. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Žamberk), přehra-
da 18 km (Pastviny). Les 50 m, muzeum 11 km (Vamberk), 
zámek 15 km (Častolovice), 11 km (Rychnov n. Kněžnou).

9 0,8 0,4

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo,voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3758 platí 
uvedené ceny pro max. 8 os., každá další os. platí 1 470 Kč/týden.

Kód 2257 2345 2401 3677 3727 3728 3729 3758*

Počet osob 4+1 18 5 8+2 10 6 12+3 8-15

do 20.6. a od 29.8. 8 470 10 360 8 330 10 220 8 680 7 000 7 210 12 320

20.6.-27.6. 9 730 10 780 8 680 11 900 9 870 7 420 7 630 16 380

22.8.-29.8. 9 730 10 780 --- 11 900 10 920 7 420 7 630 16 380

27.6.-22.8. 10 220 13 230 9 100 13 510 11 480 9 800 11 130 18 690
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BYSTŘEC: 4+1 os.  č. 2257
Stylově zařízená chalupa s bazénem a pěkně upraveným pozemkem na velmi klidném místě zaručujícím nikým 
nerušenou dovolenou. Za koupáním můžete také vyrazit na přehradu Pastviny, za poznáním pak na hrady Potštejn, 
Litice a Žampach či do muzea v Žamberku. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 19 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), mrazicí box (25 l), překapávač, varná konvice. Vy-
savač, žehlička, LCD TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 
730 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 15 m2, venkovní bazén (prům. 3,66 m), ohniště, gril 
přenosný, dřevěný a plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 500 m, vlak 3 km. Max. 
obsazení 4 dospělí a 1 dítě. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 13 km (Pastviny), přírodní koupaliště 3 km (Jablonné nad Orlicí). Hrad 30 km, mu-
zeum 18 km (Žamberk), vyhlídka 8 km.

LANŠPERK: 8-15 os.  č. 3758 
Víkendová chalupa s finskou saunou, vytápěným bazénem (od května do října), altánem a trampolínou situovaná 
na velké zahradě v krásné přírodě v podhůří Orlických hor. Ideální ubytování pro rodiny, cyklisty a milovníky houbaření. 
Suterén: sauna 12 m2 (sprchový kout), herna 50 m2 (počet pohovek: 1). Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka, obytná místnost 39 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, balkón), kuchyň 12 m2, WC, koupelna 3 m2 
(vana, sprchový kout). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 
1x manželské lůžko 2x přistýlka, obytná místnost 21 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 2x přistýlka, WC, koupelna 2 m2 
(sprchový kout). El. horkovzdušná trouba, el. trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
DVD přehrávač, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (325 l). Částečně oplocený pozemek (zahrada + les) 
2000 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 6). Veranda 8 m2, sauna (finská, za poplatek 100 Kč/den), venkovní bazén 
s filtrem (prům.3,6 m, hl. 1,2 m, vyhřívaný tepelným čerpadlem od května do října, krytý otočnou kopulí), zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna (obytná místnost), ohniště, gril, udírna, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (3 kola pro dospělou osobu 
za poplatek 500 Kč/ks/týden), uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, ruské kuželky, skluzavka, trampolína, ku-
lečník: pool (s děrami, za poplatek 100 Kč/den). Domácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus a vlak 300 m (Lanšperk). 
Platba spotřeby el. energie, vody, dřeva na místě. Topení LTO 1 850 Kč/týden nebo 350 Kč/den.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 28 km (Pastviny), rybník 25 km (Lanškroun), řeka 
400 m (Tichá Orlice). Hrad 300 m (Lanšperk), 20 km (Potštejn), les 100 m, muzeum 6 km (Letohrad), turistické stezky 
200 m, zámek 30 m (Litomyšl), 25 km (Častolovice).
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HEROLTICE: 10 os.  č. 3727
Dobře zařízená chalupa s bazénem v malebné vesničce 
na rozhraní Orlických hor a Jeseníků. Je zde možnost tu-
ristiky, cykloturistiky - nedaleko chalupy je možné využít 
značené trasy. Lesy jsou zde plné hub, borůvek a dalších 
lesních plodů. Od jara do podzimu je v areálu v Herolti-
cích v provozu multifunkční hřiště s umělým povrchem, 
vhodné pro tenis, nohejbal a volejbal. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 29 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2, kuchyň-
ský kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana, umyvadlo), 
veranda 5 m2. Podkroví: ložnice 23 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 20 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, WC. El. sporák s el. trou-
bou (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (250 l), 
2x mrazicí box (40 l), varná konvice, toustovač, topinko-
vač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parko-
viště mimo pozemek otevřené (počet míst: 3). Venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, 0,9 m hl.), dětský bazének, 
krb v domě, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, plastový zahrad-
ní nábytek, pískoviště, dětská houpačka. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání 
u majitele objektu. Autobus 200 m, vlak 1 km. Přes poze-
mek protéká horský potůček. Platba spotřeby el. energie 
na místě. Paušál za spotřebu dřeva 200 Kč v hlavní sezó-
ně a 350 Kč v mimosezóně, platba na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Lanškroun) pla-
vecký bazén 10 km (Králíky), přehrada 15 km (Pastviny). 
Hrad 50 km (Bouzov), zámek 35 km (Velké Losiny).
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SNĚŽNÉ: 5 os.  č. 2401
Pěkně zařízená typická chata s kachlovými kamny a kr-
bem situovaná na pěkném místě v lese. Ideální ubytování 
pro všechny vyhledávající odpočinek, ale i pro aktivně 
strávenou dovolenou (velké množství turistických stezek 
v okolí objektu).
Přízemí: obytná místnost 31 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupel-
na (sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 
2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (50 l), mrazicí box, překa-
pávač, varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Otevřený pozemek (louka) 40 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 4 m2, krb v obý-
vacím pokoji, kachlová kamna, ohniště s grilem, gril, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 2x. Autobus 
800 m (Sněžné), vlak 10 km (Dobruška). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Deštné v Orlic-
kých horách), přehrada 17 km (Rozkoš), přírodní koupali-
ště 2 km (Bystré). Les 10 m, muzeum 15 km (Opočno), tu-
ristické stezky 7 km, vyhlídka 8 km (Šerlich), zámek 11 km 
(Nové Město nad Metují), Opočno a Náchod 15 km.
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DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH: 18 os.  č. 2345
Prostorná rekreační chalupa se saunou situovaná 
na klidném místě ve známém horském středisku. Ideální 
místo pro aktivně strávenou dovolenou početné rodiny či 
skupiny přátel - na zahradě je pro malé děti připraveno 
pískoviště. 500 m od objektu jsou turistické stezky, které 
Vás přivedou na známá místa Orlických hor. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samost.lůžko 1x patrové lůž-
ko, obytná místnost 37 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout, balkón), 
kuchyň 8 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 10 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
(balkón), ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko 1x manžel-
ské lůžko, obytná místnost 15 m2 3x samostatné lůžko 
(počet křesel: 2, balkón), kuchyň 13 m2 (jídelní kout, umy-
vadlo), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. var-
ná deska (4 plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (80 l), 2x mrazicí box (20 l), překapávač, 
2x varná konvice. Vysavač, 2x TV, satelit, WiFi za poplatek 
200 Kč/týden. Ohřev vody: el. bojler. Oplocený pozemek 
(zahrada) 763 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 4). Terasa 12 m2, sauna, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, pískoviště, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 200 m (Deštné v O.h.). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 19 km (Dobruška), pře-
hrada 29 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 12 km (Bystré). 
Les 300 m, turistické stezky 500 m, vyhlídka 6 km (Šer-
lich), zámek 25 km (Nové Město n.M., Opočno).
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PASTVINY - NEKOŘ: 6 os.  č. 3728 
Účelně zařízená chata v atraktivní lokalitě 50 m od pře-
hrady Pastviny. Hostům je k dispozici pěkné venkovní 
posezení s krbem. 
Přízemí: ložnice 7 m2 2x patrové lůžko, ložnice 7 m2 
1x manželské lůžko (rozměr 1,4 x 2 m), obytná místnost 
13 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout), kuchyň 13 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (spr-
chový kout, umyvadlo), veranda 7 m2. Sklokeramická 
varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomag-
netofon. Ohřev vody: el. bojler (50 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (příroda) 130 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), gril zahradní, udírna, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola, stolní tenis, ruské kuželky. Autobus 
1,5 km (Nekoř), vlak 13 km (Žamberk).  Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 11 km (Žamberk), pla-
vecký bazén 19 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 50 m. Les 
2 m, muzeum 12 km (Letohrad), turistické stezky 50 m.
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OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH: 
12+3 os.  č. 3729
Původně 200 let stará kovárna se zachovalou výhní, kte-
rá vytváří pěknou kulisu v útulné vinárně v přízemí. Dnes 
je to ale i pěkná rekreační chalupa s velkou kapacitou 
lůžek. Ideální pro vyznavače turistiky a cyklistiky. 
Suterén: vinárna 30 m2. Přízemí: ložnice 9 m2 2x sa-
mostatné lůžko 1x patrové lůžko, obytná místnost 36 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet křesel: 1, 
počet pohovek: 1), kuchyň 9 m2 (jídelní kout), WC, kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo), koupelna (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). 1. patro: 2x ložnice 9 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 12 m2 4x samostatné lůžko. Podkroví: 
ložnice 2x přistýlka. El. trouba, el. varná deska (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, remoska. Vysavač, žehlička, TV, satelit, vi-
deo, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (180 l). Oplocený pozemek (zahrada) 400 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Krb 
zahradní i v domě, krbová kamna (obývací pokoj), ohni-
ště, gril přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný pro-
stor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
200 m, vlak 16 km (Dobruška). Nutné vlastní povlečení. 
Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Kudowa, Polsko), 
koupaliště 4 km (Bystré), krytý bazén 16 km (Dobruš-
ka), přehrada 20 km (Rozkoš). Les 300 m, zámek 20 km 
(Opočno), Rychnov n.Kn.34 km, Častolovice 37 km.
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SLATINA NAD ZDOBNICÍ: 8+2 os.  č. 3677
Velmi pěkná útulná chalupa s bazénem a saunou situ-
ovaná na klidném místě na okraji obce je vhodná pro  
pobyt početnější rodiny či skupiny přátel. Sportovně za-
loženým klientům jsou k dispozici badminton, petanque, 
kroket a elektronické šipky. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 
(vana, umyvadlo), veranda 8 m2. 1. patro: ložnice 1x sa-
mostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka, ložnice 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka, 
ložnice 2x samostatné lůžko, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). El. vařič (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, to-
pinkovač, remoska. Pračka (automatická), vysavač, žeh-
lička, 3x TV, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD pře-
hrávačem, WiFi na vyžádání a za poplatek 400 Kč/týden. 
Ohřev vody: el. bojler (120 l). Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 530 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 3). Infrasauna, venkovní bazén 
(prům. 3,5 m), zahradní sprcha, krbová kamna (obývací 
pokoj), kachlová kamna (obývací pokoj), ohniště, gril pře-
nosný, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, 
dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol, uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, stolní tenis, elektro-
nické šipky, petang, kroket. Autobus 500 m, vlak 1,5 km 
Délka jedné z přistýlek je 1,6 m. Platba spotřeby el. ener-
gie na místě. Paušál za spotřebu dřeva 500 Kč/týden. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Žamberk), přehra-
da 18 km (Pastviny). Les 50 m, muzeum 11 km (Vamberk), 
zámek 15 km (Častolovice), 11 km (Rychnov n. Kněžnou).
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Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo,voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3758 platí 
uvedené ceny pro max. 8 os., každá další os. platí 1 470 Kč/týden.

Kód 2257 2345 2401 3677 3727 3728 3729 3758*

Počet osob 4+1 18 5 8+2 10 6 12+3 8-15

do 20.6. a od 29.8. 8 470 10 360 8 330 10 220 8 680 7 000 7 210 12 320

20.6.-27.6. 9 730 10 780 8 680 11 900 9 870 7 420 7 630 16 380

22.8.-29.8. 9 730 10 780 --- 11 900 10 920 7 420 7 630 16 380

27.6.-22.8. 10 220 13 230 9 100 13 510 11 480 9 800 11 130 18 690

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz
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BYSTŘEC: 4+1 os.  č. 2257
Stylově zařízená chalupa s bazénem a pěkně upraveným pozemkem na velmi klidném místě zaručujícím nikým 
nerušenou dovolenou. Za koupáním můžete také vyrazit na přehradu Pastviny, za poznáním pak na hrady Potštejn, 
Litice a Žampach či do muzea v Žamberku. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, obytná místnost 19 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), mrazicí box (25 l), překapávač, varná konvice. Vy-
savač, žehlička, LCD TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 
730 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 15 m2, venkovní bazén (prům. 3,66 m), ohniště, gril 
přenosný, dřevěný a plastový zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 500 m, vlak 3 km. Max. 
obsazení 4 dospělí a 1 dítě. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 13 km (Pastviny), přírodní koupaliště 3 km (Jablonné nad Orlicí). Hrad 30 km, mu-
zeum 18 km (Žamberk), vyhlídka 8 km.

LANŠPERK: 8-15 os.  č. 3758 
Víkendová chalupa s finskou saunou, vytápěným bazénem (od května do října), altánem a trampolínou situovaná 
na velké zahradě v krásné přírodě v podhůří Orlických hor. Ideální ubytování pro rodiny, cyklisty a milovníky houbaření. 
Suterén: sauna 12 m2 (sprchový kout), herna 50 m2 (počet pohovek: 1). Přízemí: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka, obytná místnost 39 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, balkón), kuchyň 12 m2, WC, koupelna 3 m2 
(vana, sprchový kout). 1. patro: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, ložnice 16 m2 
1x manželské lůžko 2x přistýlka, obytná místnost 21 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 2x přistýlka, WC, koupelna 2 m2 
(sprchový kout). El. horkovzdušná trouba, el. trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), 
mrazicí box (60 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
DVD přehrávač, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (325 l). Částečně oplocený pozemek (zahrada + les) 
2000 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 6). Veranda 8 m2, sauna (finská, za poplatek 100 Kč/den), venkovní bazén 
s filtrem (prům.3,6 m, hl. 1,2 m, vyhřívaný tepelným čerpadlem od května do října, krytý otočnou kopulí), zahradní 
sprcha, krb zahradní, krbová kamna (obytná místnost), ohniště, gril, udírna, posezení pod pergolou, dřevěný zahradní 
nábytek, slunečník, lehátka 2x, pískoviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol (3 kola pro dospělou osobu 
za poplatek 500 Kč/ks/týden), uzamykatelný prostor pro kola, stolní tenis, ruské kuželky, skluzavka, trampolína, ku-
lečník: pool (s děrami, za poplatek 100 Kč/den). Domácí zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus a vlak 300 m (Lanšperk). 
Platba spotřeby el. energie, vody, dřeva na místě. Topení LTO 1 850 Kč/týden nebo 350 Kč/den.
Tipy pro volný čas: aquapark 5 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 28 km (Pastviny), rybník 25 km (Lanškroun), řeka 
400 m (Tichá Orlice). Hrad 300 m (Lanšperk), 20 km (Potštejn), les 100 m, muzeum 6 km (Letohrad), turistické stezky 
200 m, zámek 30 m (Litomyšl), 25 km (Častolovice).
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HEROLTICE: 10 os.  č. 3727
Dobře zařízená chalupa s bazénem v malebné vesničce 
na rozhraní Orlických hor a Jeseníků. Je zde možnost tu-
ristiky, cykloturistiky - nedaleko chalupy je možné využít 
značené trasy. Lesy jsou zde plné hub, borůvek a dalších 
lesních plodů. Od jara do podzimu je v areálu v Herolti-
cích v provozu multifunkční hřiště s umělým povrchem, 
vhodné pro tenis, nohejbal a volejbal. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, obytná míst-
nost 29 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2, kuchyň-
ský kout, jídelní kout), WC, koupelna (vana, umyvadlo), 
veranda 5 m2. Podkroví: ložnice 23 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 20 m2 2x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko, WC. El. sporák s el. trou-
bou (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (250 l), 
2x mrazicí box (40 l), varná konvice, toustovač, topinko-
vač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, parko-
viště mimo pozemek otevřené (počet míst: 3). Venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, 0,9 m hl.), dětský bazének, 
krb v domě, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, plastový zahrad-
ní nábytek, pískoviště, dětská houpačka. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání 
u majitele objektu. Autobus 200 m, vlak 1 km. Přes poze-
mek protéká horský potůček. Platba spotřeby el. energie 
na místě. Paušál za spotřebu dřeva 200 Kč v hlavní sezó-
ně a 350 Kč v mimosezóně, platba na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 15 km (Lanškroun) pla-
vecký bazén 10 km (Králíky), přehrada 15 km (Pastviny). 
Hrad 50 km (Bouzov), zámek 35 km (Velké Losiny).
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SNĚŽNÉ: 5 os.  č. 2401
Pěkně zařízená typická chata s kachlovými kamny a kr-
bem situovaná na pěkném místě v lese. Ideální ubytování 
pro všechny vyhledávající odpočinek, ale i pro aktivně 
strávenou dovolenou (velké množství turistických stezek 
v okolí objektu).
Přízemí: obytná místnost 31 m2 (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), WC, koupel-
na (sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 9 m2 
2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (50 l), mrazicí box, překa-
pávač, varná konvice. Vysavač, TV. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Otevřený pozemek (louka) 40 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 2). Terasa 4 m2, krb v obý-
vacím pokoji, kachlová kamna, ohniště s grilem, gril, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, lehátka 2x. Autobus 
800 m (Sněžné), vlak 10 km (Dobruška). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Deštné v Orlic-
kých horách), přehrada 17 km (Rozkoš), přírodní koupali-
ště 2 km (Bystré). Les 10 m, muzeum 15 km (Opočno), tu-
ristické stezky 7 km, vyhlídka 8 km (Šerlich), zámek 11 km 
(Nové Město nad Metují), Opočno a Náchod 15 km.
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DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH: 18 os.  č. 2345
Prostorná rekreační chalupa se saunou situovaná 
na klidném místě ve známém horském středisku. Ideální 
místo pro aktivně strávenou dovolenou početné rodiny či 
skupiny přátel - na zahradě je pro malé děti připraveno 
pískoviště. 500 m od objektu jsou turistické stezky, které 
Vás přivedou na známá místa Orlických hor. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samost.lůžko 1x patrové lůž-
ko, obytná místnost 37 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 
(počet křesel: 2, počet pohovek: 1, jídelní kout, balkón), 
kuchyň 8 m2, WC, koupelna (vana, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 10 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko 
(balkón), ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko 1x manžel-
ské lůžko, obytná místnost 15 m2 3x samostatné lůžko 
(počet křesel: 2, balkón), kuchyň 13 m2 (jídelní kout, umy-
vadlo), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. var-
ná deska (4 plot.), el. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
2x chladnička (80 l), 2x mrazicí box (20 l), překapávač, 
2x varná konvice. Vysavač, 2x TV, satelit, WiFi za poplatek 
200 Kč/týden. Ohřev vody: el. bojler. Oplocený pozemek 
(zahrada) 763 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 4). Terasa 12 m2, sauna, krb v obývacím pokoji, 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, pískoviště, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 200 m (Deštné v O.h.). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 19 km (Dobruška), pře-
hrada 29 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 12 km (Bystré). 
Les 300 m, turistické stezky 500 m, vyhlídka 6 km (Šer-
lich), zámek 25 km (Nové Město n.M., Opočno).
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PASTVINY - NEKOŘ: 6 os.  č. 3728 
Účelně zařízená chata v atraktivní lokalitě 50 m od pře-
hrady Pastviny. Hostům je k dispozici pěkné venkovní 
posezení s krbem. 
Přízemí: ložnice 7 m2 2x patrové lůžko, ložnice 7 m2 
1x manželské lůžko (rozměr 1,4 x 2 m), obytná místnost 
13 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout), kuchyň 13 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (spr-
chový kout, umyvadlo), veranda 7 m2. Sklokeramická 
varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(80 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomag-
netofon. Ohřev vody: el. bojler (50 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (příroda) 130 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 2). Krb zahradní, 
krbová kamna (obývací pokoj), gril zahradní, udírna, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola, stolní tenis, ruské kuželky. Autobus 
1,5 km (Nekoř), vlak 13 km (Žamberk).  Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 11 km (Žamberk), pla-
vecký bazén 19 km (Ústí nad Orlicí), přehrada 50 m. Les 
2 m, muzeum 12 km (Letohrad), turistické stezky 50 m.

0,05 2,2 0,5

OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH: 
12+3 os.  č. 3729
Původně 200 let stará kovárna se zachovalou výhní, kte-
rá vytváří pěknou kulisu v útulné vinárně v přízemí. Dnes 
je to ale i pěkná rekreační chalupa s velkou kapacitou 
lůžek. Ideální pro vyznavače turistiky a cyklistiky. 
Suterén: vinárna 30 m2. Přízemí: ložnice 9 m2 2x sa-
mostatné lůžko 1x patrové lůžko, obytná místnost 36 m2 
1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko (počet křesel: 1, 
počet pohovek: 1), kuchyň 9 m2 (jídelní kout), WC, kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo), koupelna (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). 1. patro: 2x ložnice 9 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 12 m2 4x samostatné lůžko. Podkroví: 
ložnice 2x přistýlka. El. trouba, el. varná deska (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, remoska. Vysavač, žehlička, TV, satelit, vi-
deo, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (180 l). Oplocený pozemek (zahrada) 400 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Krb 
zahradní i v domě, krbová kamna (obývací pokoj), ohni-
ště, gril přenosný, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný pro-
stor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
200 m, vlak 16 km (Dobruška). Nutné vlastní povlečení. 
Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Kudowa, Polsko), 
koupaliště 4 km (Bystré), krytý bazén 16 km (Dobruš-
ka), přehrada 20 km (Rozkoš). Les 300 m, zámek 20 km 
(Opočno), Rychnov n.Kn.34 km, Častolovice 37 km.
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PŘEHRADA
50 m

SAUNA

SAUNA

SAUNA

BYSTRÉ: 8 os./10 os.  č. 1981
Tato původní zrekonstruovaná roubenka z roku 1820 se dřevěnými stropy je vybavena původním zrenovovaným ná-
bytkem a starožitnými kousky, které vyvolávají venkovskou atmosféru. V interiéru zaujmou i původní kachlová kamna 
s pecí. Na zahradě je k dispozici zapuštěný venkovní bazén se zahradní sprchou, síť na volejbal a krb s příjemným 
posezením. Na udržované zahradě se dále nachází expozice historických zemědělských strojů. Okolí je svým profilem 
ideální pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Přízemí: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 6 m2 2x samost. lůžko, WC, obytná kuchyň 30 m2 
(počet křesel: 4, počet pohovek: 1), koupelna (sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 
30 m2 4x samost. lůžko, WC. Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (150 l), mrazicí 
box (50 l), překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, LCD TV, 
satelit, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Pozemek částečně oplocený 
živým plotem (zahrada) 1200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Dětská stolička, terasa 16 m2, venkovní 
bazén s filtrem (6 x 3 x 1,2 m, ohřev tepelným čerpadlem), zahr. sprcha, krbová kamna, kachlová kamna (obytná kuchyň), 
ohniště s grilem, gril, posezení, dřevěný a plast. zahr. nábytek, lehátka 5x, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, petang, kroket, trampolína. Domácí zvíře za popl. (400 Kč malý pes do 30 cm v kohoutku, velký pes 800 Kč). Autobus 
250 m (Bystré), vlak 8 km (Dobruška). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh, dřeva a dřevěných briket na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Opočno), 500 m (Bystré), krytý bazén 8 km (Dobruška), přehrada 25 km (Roz-
koš). Les 1 km, muzeum 8 km (Dobruška), zámek 20 km (Náchod), 12 km (Opočno), 10 km (Nové Město n. M.).
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HORNÍ SLOUPNICE: 8+2 os.  č. 1472 
Dobře zařízená chalupa s bazénem situovaná na okraji 
obce v podhůří Orlických hor. 
Přízemí: obytná místnost 40 m2 (počet křesel: 4, počet 
pohovek: 2), jídelna 35 m2 (terasa), kuchyň 5 m2, WC, te-
rasa 60 m2, koupelna (vana, umyvadlo). 1. patro: ložnice 
30 m2 (průchozí) 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko (bal-
kón), ložnice 18 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (zastřešený balkón), ložnice 18 m2 1x manžel-
ské lůžko (balkón), WC. El. sporák (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (140 l), mrazicí box (40 l), překapávač, 
varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlič-
ka, 2x TV, satelit, rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. 
Oplocený pozemek (louka) 70 m2, parkoviště na pozemku 
uzavřené (počet míst: 3). Terasa, venkovní bazén s filtrem 
(3 x 6 m x 1,2 m, solární ohřev), krb v jídelně, ohniště, gril 
zahradní, posezení, plastový a kovový zahradní nábytek, 
slunečník, lehátka 3x, zahradní houpačka, uzamykatelný 
prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 1 000 Kč, pou-
ze menší až střední rasy. Autobus 300 m, vlak 9 km (Ústí 
nad Orlicí). Platba spotřeby el. energie a otopu na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 8 km (Ústí nad Orlicí a Li-
tomyšl), rybník 3 km (Řetová). Hrad 20 km (Potštejn), les 
200 m, muzeum 8 km (Litomyšl), zámek 8 km (Litomyšl).
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ČERNČICE: 6 os.  č. 3459 
Nově postavený rodinný dům s bazénem situovaný upro-
střed louky v podhůří Orlických hor.
Přízemí: obytná místnost 38 m2 (počet křesel: 3, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout), koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 15 m2 1x man-
žel. lůžko 1x přistýlka, ložnice 17 m2 4x samostatné lůž-
ko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (200 l), mrazicí box (60 l), překapávač, varná 
konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, klasický TV, satelit, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (zahrada) 2000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 18 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (8,5 x 4,4 m, hl. 1,4 m), krbová kam-
na (obývací pokoj), ohniště s grilem, gril přenosný, per-
gola, plast. zahr. nábytek, slunečník, zahradní houpačka, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus a vlak 1 km (Černčice).Paušál za spotře-
bu el. energie 200 Kč/os./týden na místě. Poplatek za spo-
třebu odpadních pytlů 100 Kč/ks, platba na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 4 km (Rozkoš), řeka 400 m 
(Metuje). Zámek 4 km (Nové Město n.M.).
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Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo, brikety) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě).

Kód 368 1472 1796 1981 2107 3116 3162 3459 3474

Počet osob 7 8+2 6+1 8 10 6 8 12 5 6 11

do 20.6. a od 29.8. 7 420 10 710 7 280 13 790 16 310 9 310 9 660 11 480 7 070 10 010 7 210

20.6.-27.6. 7 770 - - - 8 680 19 320 21 840 10 010 11 480 13 510 7 490 12 040 9 380

22.8.-29.8. 8 890 11 410 8 680 14 840 17 290 10 010 11 480 13 510 7 490 12 040 9 380

27.6.-22.8. 9 310 14 000 10 080 20 510 23 030 12 880 14 000 16 030 8 610 13 230 10 010
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BOHUŇOVICE: 6 os.  č. 2107
Dobře zařízená typická venkovská chalupa s bazénem, 
prostornou terasou a pozemkem situovaná v menší obci 
6 km od Litomyšle. Chalupa je vybavena vším, co potře-
bujete k odpočinku během Vaší dovolené - k dispozici je 
posezení pod pergolou, udírna, gril, slunečník, zahradní 
houpačka a koš na basketbal. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 
20 m2 4x samostatné lůžko, kuchyň 15 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (vana, sprchový kout, umyvadlo), veranda 
15 m2, obývací pokoj 14 m2 (počet křesel: 2, počet poho-
vek: 1). Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), chladnička 
(210 l), mrazicí box (86 l), překapávač, varná konvice. 
Žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (120 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 900 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Veranda 15 m2, terasa 
40 m2, venkovní bazén s filtrem (2,7 x 5,7, hl. 2 m, solární 
ohřev), zahradní sprcha, krbová kamna, ohniště, gril za-
hradní, udírna, posezení pod pergolou, plastový zahradní 
nábytek, slunečník, zahradní houpačka. Domácí zvíře 
za poplatek 300 Kč. Autobus 100 m, vlak 3 km. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 6 km (Litomyšl). Hrad 
7 km (Litomyšl), 30 km (Potštejn), les 300 m, muzeum 7 km 
(Litomyšl), zámek 7 km (Litomyšl), 15 km (Nové Hrady).
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VÝPRACHTICE: 6+1 os.  č. 1796 
Pěkně zařízená chalupa s velmi prostornou terasou. Hos-
té jistě ocení možnost posezení pod pergolou s grilem, 
děti pak pískoviště a stolní tenis, velkou zahradu, výhledy 
do přírody, šumění malého potoka. Chalupa se nachází 
v turisticky atraktivním prostředí, je tedy vhodným uby-
továním pro rodiny s dětmi, které chtějí svou dovolenou 
strávit aktivně, nebo si jenom v klidu odpočinout. 
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1), kuchyň 11 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 
(vana, sprchový kout, umyvadlo), veranda 4 m2. 1. pat-
ro: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - roz-
kládací gauč, ložnice 15 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 
11 m2 2x samostatné lůžko, WC. Sklokeramický sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(170 l), mrazicí box, překapávač, varná konvice, topin-
kovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysavač, 
žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (za-
hrada) 1400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3). Terasa 40 m2, gril zahradní, posezení pod pergo-
lou, plastový zahradní nábytek, pískoviště, stolní tenis. 
Autobus 400 m, vlak 10 km. Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 10 km (Lanškroun), 
rybník 10 km (Lanškroun), muzeum 20 km (Letohrad), 
vyhlídka 8 km (Suchý Vrch), zámek 35 km (Litomyšl).

10 0,5 1

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH: 5 os.  č. 3162
Útulně zařízený apartmán s vlastním vchodem situovaný 
v novém rodinném domku na krásném klidném místě cca 
1,5 km od centra Rokytnice. Ubytování vhodné pro rodinu 
s dětmi, na společné zahradě jsou k dispozici dětská hou-
pačka, domeček a pískoviště. Na své si přijdou i milovníci 
turistiky a cykloturistiky (v případě zájmu je možnost za-
půjčení dětského cyklovozíku za kolo). 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (spr-
chový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 17 m2 1x man-
želské lůžko 2x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 10 m2 
1x manželské lůžko. El. varná deska (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, mrazicí box, varná konvice, remoska. 
TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (200 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 2400 m2, parko-
viště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Ohniště, gril, 
posezení, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, dětská 
houpačka, trampolína. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, 
na vyžádání u pronajímatele. Autobus 500 m, vlak 2 km.
Tipy pro volný čas: koupaliště 1,5 km (Rokytnice v O. 
h.), koupaliště 14 km (Žamberk), přehrada 18 km (Past-
viny). Les 1 km, muzeum 18 km (Vamberk), zámek 25 km 
(Častolovice),16 km (Rychnov nad Kněžnou).

1,5 1,5 1,5

HEŘMANICE: 7 os.  č. 368 
Pěkně zařízená chalupa na okraji obce, která se nachází 
na rozmezí Orlických hor a Jeseníků, 15 km pod Kralic-
kým Sněžníkem. Během Vašeho pobytu doporučujeme 
navštívit resort Dolní Morava, kde můžete vyzkoušet 
bobovou dráhu, Mamutíkův vodní park, lanové cent-
rum, stezku v oblacích a další aktivity. V blízkosti se na-
cházejí opevnění z 2. světové války, Tvrz Bouda, Hůrka 
a Adam. Okolní krajina je ideální pro rekreační sporty, 
výlety na horských kolech, turistiku a houbaření. 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x manželské lůžko 
(počet křesel: 1, počet pohovek: 1), jídelna 8 m2, kuchyň 
5 m2, koupelna (WC, sprchový kout). Podkroví: ložnice 
10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 11 m2 1x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 13 m2 3x samo-
statné lůžko. 2x el. vařič (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (60 l), mrazicí box (5 l), překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Ote-
vřený pozemek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 4). Veranda 6 m2, terasa 8 m2, krb 
v obývacím pokoji, krbová kamna (v jídelně), ohniště, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, dětská 
houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, badminton. 
Domácí zvíře  za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km (Heř-
manice), vlak 4 km (Prostřední Lipka). Platba spotřeby 
el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 6 km (Králíky), přehra-
da 20 km (Pastviny). Hrad 40 km (Lanšperk, Žampach), 
les 5 m, muzeum 6 km (Králíky), zámek 45 km (Častolo-
vice), 42 km (Nové Losiny).
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UHŘÍNOVICE: 11 os.  č. 3474
Účelně zařízená nově rekonstruovaná prostorná chalupa 
s bazénem a posezením pod pergolou situovaná v malé 
obci na úpatí Orlických hor. Okolní zámky (Náchod, 
Opočno, Rychnov n. K., Nové Město n. M.) přímo lákají 
k návštěvě. 
Přízemí: ložnice 14 m2 2x samostatné lůžko (počet kře-
sel: 1), obytná místnost 42 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský kout, 
jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložni-
ce 15 m2 3x samostatné lůžko, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (240 l), mrazicí 
box (60 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická), vysavač, 2x TV, satelit, rádio s CD 
přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (160 l). 
Oplocený pozemek (zahrada) 200 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 12 m2, venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), krbová kamna 
(obývací pokoj), gril přenosný, posezení pod pergolou, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, pískoviště, uzamy-
katelný prostor pro kola.  Autobus 50 m (Uhřínovice), 
vlak 8 km (Týniště nad Orlicí). „Mlynářské“ schody k lož-
nicím do 1. patra jsou strmé. Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 15 km (Dobruška), 
10 km (Rychnov nad Kněžnou), přírodní koupaliště 8 km 
(Týniště n.O.). Les 500 m, muzeum 18 km (Třebechovice), 
vyhlídka 3 km (Vojenice), zámek 30 km (Náchod), 12 km 
(Opočno), 10 km (Rychnov nad Kněžnou), 20 km (Nové 
Město nad Metují).
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HORNÍ HEŘMANICE: 8 os./12 os.  č. 3116
Tato zrekonstruovaná chalupa obklopená lesy, loukami, 
a kaskádou jezírek, leží v klidné chatové oblasti upro-
střed lesoparku s exotickými dřevinami. Interiér zaujme 
původními kachlovými kamny a expozicí lesní zvěře. 
Objekt svým hostům nabízí zastřešené posezení s mož-
ností využití grilu. Svou polohou je ideální pro aktivní 
dovolenou. 
Přízemí: ložnice 12 m2 2x manželské lůžko, WC, obytná 
kuchyň 63 m2 (počet pohovek: 1, jídelní kout), koupelna 
(vana, umyvadlo). 1. patro: studio 50 m2 2x manželské 
lůžko (kuchyňský kout, WC, vana), galerie 25 m2 4x samo-
statné lůžko (počet křesel: 3, počet pohovek: 1). El. trou-
ba, el. vařič (2 plot.), plyn. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička (120+100 l), 
2x mrazicí box (100+80 l), překapávač, 2x varná konvice. 
Vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Poze-
mek částečně oplocený živým plotem (louka) 30000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 10). Krbo-
vá kamna v obytné kuchyni, kachlová kamna, ohniště, 
gril, posezení, proutěný zahradní nábytek, uzamykatelný 
prostor pro kola. Autobus 2 km (Chudoba), vlak 12 km 
(Lanškroun). Platba spotřeby dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 28 km (Česká Třebo-
vá), přehrada 25 km (Pastviny), rybník 50 m. Hrad 50 km 
(Bouzov), les 10 m, muzeum 12 km (Lanškroun), přírodní 
zvláštnost 55 km (Jeskyně Javoříčko), turistické stezky 
400 m, zámek 40 km (Velké Losiny).

0,05 5 5



ČESKÁ ČERMNÁ: 5 os.  č. 1640
Velice pěkně zařízená chata s dechberoucím výhledem 
z terasy leží na klidném místě na okraji lesa. Vhodné uby-
tování jak pro rodinu s dětmi preferující pobyt v krásné 
přírodě, tak pro milovníky turistiky a cykloturistiky.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 7, bal-
kón), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). Pod-
kroví: ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 12 m2 
2x samostatné lůžko (balkón 8 m2), ložnice 6 m2 2x sa-
mostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (příroda) 345 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 
9 m2, krb v  domě, krbová kamna (v obytné místnosti), 
ohniště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní náby-
tek, dětská houpačka. Autobus 1 km, vlak 8 km (Náchod). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Náchod), pře-
hrada 12 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 1,5 km (Česká 
Čermná). Les 10 m, muzeum 8 km (Náchod), vyhlídka 3 km.
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NOVÝ HRÁDEK: 8+1 os.  č. 3774
Velice dobře zařízená, pěkně zrekonstruovaná rouben-
ka na klidném místě na okraji lesa. Chata je situována 
v nádherném údolí 200 m od centra Nového Hrádku. 
Přízemí: ložnice 1x přistýlka - rozkl. gauč, obytná míst-
nost 20 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: 
ložnice 2x samostatné lůžko 3x manželské lůžko. El. spo-
rák (2 plot.), el. vařič (2 plot.), kamna na tuhá paliva 
s troubou, chladnička, varná konvice, toustovač. Vysavač, 
TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (louka), parkoviště na pozemku 
(počet míst: 4). Veranda 7 m2, terasa 15 m2, kachlová 
kamna (obytná místnost), ohniště, posezení, dřevěný 
a proutěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro 
kola. Autobus 200 m, vlak 12 km (Nové Město nad Me-
tují). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 11 km (Dobruška), 
přehrada 20 km (Rozkoš), rybník 15 km (Broumar), řeka 
800 m. Hrad 700 m (zřícenina Frymburk), les 10 m, vyhlíd-
ka 6 km, zámek 10 km (Nové Město nad Metují).

0,8 0,2 0,2
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ČESKÁ TŘEBOVÁ: 8 os. č. 3078 
Luxusně vybavený dům s velkým bazénem se nachází 
na okraji České Třebové. Klientům je k dispozici rozleh-
lá, oplocená zahrada. 
Suterén: ložnice 9 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
10 m2 1x manželské lůžko, WC, sušárna, prádelna, 
koupelna (vana). 1. patro: ložnice 10 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 1, počet pohovek: 1), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (WC, sprchový kout). El. horkovzdušná 
trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (200 l), mrazicí box (80 l), překapávač, var-
ná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem, WiFi za poplatek 500 Kč/týden. Ohřev vody: kotel 
topení (300 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), ga-
ráž na pozemku (počet míst: 2). Terasa 21 m2, venkovní 
krytý bazén s filtrem (8 x 3,5 x 1,4 m), krb zahradní, plas-
tový zahradní nábytek, slunečník. Autobus 30 m (Česká 
Třebová), vlak 2 km (Česká Třebová). Dům se nachází 
nedaleko železniční tratě. 
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km (Ústí nad Orlicí), 
krytý bazén 500 m (Česká Třebová), přehrada 25 km (Pas-
tviny), rybník 5 km (Přívrat). Hrad 20 km (Potštejn), les 
300 m, turistické stezky 300 m, zámek 14 km (Litomyšl).

0,5 0,5 0,3

NOVÝ HRÁDEK: 10+3 os.  č. 3845
Velmi pěkná roubenka s bazénem, infrasaunou a  prostorným pozemkem vzdálená 200 m od zříceniny hradu Frymburk. 
Přízemí: ložnice 17 m2 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko 1x přistýlka, ložnice 22 m2 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, WC, koupelna 6 m2 (WC, vana, umyvadlo), obývací pokoj 25 m2 2x přistýlka (kuchyňský kout, jídelní 
kout). 1. patro: ložnice 35 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (125 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
750 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Veranda 9 m2, infrasauna pro 4 osoby, venkovní bazén s fil-
trem (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), kachlová kamna (kuchyňský kout), ohniště, plynový gril, udírna, posezení pod pergolou, 
dřevěný a kovový zahradní nábytek, lehátka 4x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton, petang, skluzavka, trampolína. Autobus 350 m (Nový Hrádek), vlak 12 km (Nové Město nad Metují). Rozměry 
lůžek v ložnicích: ložnice 22 m2 - manželské lůžko 1,6 x2 m, samostatná lůžka 0,9 x 1,75 m, ložnice 17 m2 manželské 
lůžko 1,7 x 2 m, palanda 0,8 x 1,9 m,přistýlka 0,7 x 1,7 m, obývací pokoj - přistýlka 0,8 x 1,8 m. V ložnici 35 m2 v 1. po-
schodí jsou 2 lůžka o rozměrech 0,9 x 2 m. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Dobruška), plavecký bazén 12 km (Dobruška), přehrada 20 km (Rozkoš). 
Hrad 500 m (Nový Hrádek), les 200 m, muzeum 10 km (Dobrošov), zámek 12 km (Nové Město nad Metují).

ŠEDIVINY: 6 os.  č. 2127
Dobře zařízená chata s pěkným venkovním poseze-
ním je vhodná pro příznivce klidu a relaxace. Chata se 
nachází v malé osadě nedaleko Deštného v Orlických 
horách. Pro příznivce pohybu a turistiky jsou připra-
veny turistické stezky (100 m), doporučujeme výstup 
na Šerlich (13 km). 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout), WC, koupelna (sprchový 
kout). Podkroví: ložnice 20 m2 3x samostatné lůžko 
1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko. 
El. sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (20 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek 
(louka) 1200 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 20 m2, krbová kamna v obývacím pokoji, 
ohniště, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek. 
Autobus 500 m (Šediviny), vlak 21 km (Solnice). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 14 km (Dobruška), 
přírodní koupaliště 8 km (Bystré). Les 200 m, muzeum 
26 km (Rychnov nad Kněžnou), turistické stezky 100 m, 
vyhlídka 13 km (Šerlich), zámek 12 km (Nové Město), 
Opočno 20 km.
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ČENKOVICE: 10 os.  č. 1724 
Tato rodinná vila je vhodná pro více rodin. Hosté mají 
k dispozici bazén a zastřešené posezení u krbu. K ob-
jektu náleží dětské hřiště s pískovištěm, trampolína 
a ping – pongový stůl. Toto místo je vhodné pro milov-
níky aktivní dovolené. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, 
kuchyň 10 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, sprchový 
kout). 1. patro: obytná místnost 32 m2 (počet křesel: 
5, počet pohovek: 1, balkón 14 m2), kuchyň 12 m2, kou-
pelna (vana). Podkroví: ložnice 18 m2 1x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
křeslo, ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manžel-
ské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 14 m2 
1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). El. var-
ná deska (4 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box, 
2x překapávač, 2x varná konvice. Pračka (automatic-
ká), vysavač, žehlička, 5x TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(440 l). Otevřený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Terasa 24 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (3,6 m x 1,20 m, sluneční kolekto-
ry), krb zahradní, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, 
zahradní houpačka, stolní tenis, trampolína. Domácí 
zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 150 m, vlak 10 km. 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 22 km (Pastviny), rybník 
14 km. Hrad 20 km (Litice n. O., Lanšperk), les 300 m, 
muzeum 14 km (Králíky), turistické stezky 300 m, vy-
hlídka 7 km (Suchý vrch).

22 0,25 0,4

ČENKOVICE: 8 os.  č. 2615 
Náš tip rodinnou dovolenou. Velmi dobře zařízená cha-
lupa s bazénem, pěkným pozemkem s posezením pod 
pergolou, ohništěm a grilem situovaná ve známém hor-
ském středisku. V okolí jsou dobré podmínky nejen pro 
náročnější turistické a cykloturistické výlety, ale i pro 
romantické procházky po lese. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, jídelna 15 m2, 
kuchyň 9 m2, koupelna (WC, vana). Podkroví: ložnice 
8 m2 2x samost. lůžko, ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 16 m2 2x samostatné lůžko (počet křesel: 
6), koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box, překapávač, varná konvice. Vysavač, klasický TV, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Ote-
vřený pozemek (louka) 600 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 
4,6 m), ohniště s grilem, posezení pod pergolou, dřevěný 
zahradní nábytek, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 250 m, vlak 9 km (Jablonné nad Orlicí). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny), pří-
rodní koupaliště 12 km (Lanškroun), rybník 12 km (Lan-
škroun). Les 100 m, muzeum 25 km (Letohrad), muzeum 
12 km (Lanškroun), turistické stezky 500 m, zámek 70 km 
(Kuks), 40 km (Častolovice).

12 0,15 0,15

SEDLOŇOV: 6 os.  č. 3820 
Velmi kvalitně zařízená chalupa ideální pro letní pobyt. 
Ihned vedle chalupy se nachází unikátní skalka - maji-
tel ji budoval více jak 50 let, je zde více jak 100 druhů 
rostlin z celého světa. 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, obývací po-
koj 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1). 1. patro: 
2x ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 8 m2 2x sa-
mostatné lůžko, WC, koupelna (vana). El. horkovzdušná 
trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovln-
ná trouba, chladnička (95 l), mrazicí box (45 l), varná 
konvice, topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, TV, 
satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (příroda) 100 m2, parkoviště mimo 
pozemek (počet míst: 3). Veranda 6 m2, krbová kamna 
(obývací pokoj), ohniště, gril zahradní, posezení, prou-
těný zahradní nábytek, skluzavka. Autobus 300 m (Sed-
loňov). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Rychnov nad 
Kněžnou), plavecký bazén 11 km (Dobruška), přehrada 
18 km (Česká Skalice). Les 20 m, muzeum 1200 m (Sed-
loňov), turistické stezky 50 m, vyhlídka 250 m, zámek 
16 km (Nové Město nad Metují).

11 1,2 1,2

NOVÝ HRÁDEK: 5 os.  č. 2734 
Velice pěkně udržované místo ležící v malé chatkové 
osadě pouhých 300 m pod zříceninou hradu Frymburk. 
Jde o dvě plně vybavené chatky obklopené nádherně 
udržovanou zahradou. 
Suterén: koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Příze-
mí: obytná místnost 40 m2 (počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout, zastřešený balkón), obytná místnost 
20 m2 (kuchyňský kout). Podkroví: ložnice 20 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 2x samost. 
lůžko. El. vařič (2 plot.), chladnička (70 l), překapávač, 
varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). 
Terasa 15 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril, pose-
zení, plastový zahradní nábytek. Autobus 450 m. Jedná 
se o 2 chaty vedle sebe. 1. objekt: v suterénu koupelna 
se sprchovým koutem a WC - vchod do suterénu pouze 
z venku. Hlavní vchod venkem do přízemí: obývací pokoj  
s krbem a kuch. koutem a balkonem.  Schody do podkro-
ví - ložnice (otevřený prostor) s 1 manželským lůžkem 
a 1 samost. lůžkem. 2. objekt vedle: v přízemí je obývací 
pokoj s kuchyňkou,  schody do patra, kde jsou 2 lůžka. 
Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 12 km (Rozkoš), přírod-
ní koupaliště 4 km (Janov), rybník 4 km (Mezilesí). Hrad 
200 m (Frymburk), les 15 m, muzeum 15 km (Náchod), 
zámek 15 km (Ratibořice), Nové Město nad Metují 10 km.

4 0,45 0,45

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno 
jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se 
na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě 
(místní poplatek, el. energie, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozor-
nění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stor-
novat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1724 platí v termínech od 29.8. cena 13 790 Kč.

Kód 1640 1724* 2127 2615 2734 3078 3774 3820 3845

Počet osob 5 10 6 8 5 8 8+1 6 10+3

do 20.6. a od 29.8. 9 100 13 510 7 070 7 490 6 510 20 020 9 170 10 500 10 710

20.6.-27.6. 10 430 17 010 7 490 8 820 6 930 21 000 10 080 11 900 11 410

22.8.-29.8. 10 920 17 010 7 490 8 820 6 930 21 000 10 080 11 900 14 420

27.6.-22.8. 11 270 18 900 8 330 14 000 8 330 22 190 11 130 12 810 14 980

č. 3820

12 0,4 0,3



ČESKÁ ČERMNÁ: 5 os.  č. 1640
Velice pěkně zařízená chata s dechberoucím výhledem 
z terasy leží na klidném místě na okraji lesa. Vhodné uby-
tování jak pro rodinu s dětmi preferující pobyt v krásné 
přírodě, tak pro milovníky turistiky a cykloturistiky.
Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 7, bal-
kón), kuchyň 6 m2, koupelna (WC, sprchový kout). Pod-
kroví: ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 12 m2 
2x samostatné lůžko (balkón 8 m2), ložnice 6 m2 2x sa-
mostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, varná 
konvice. Vysavač, žehlička, LCD TV, satelit. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (příroda) 345 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 1). Terasa 
9 m2, krb v  domě, krbová kamna (v obytné místnosti), 
ohniště s grilem, gril, posezení, plastový zahradní náby-
tek, dětská houpačka. Autobus 1 km, vlak 8 km (Náchod). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Náchod), pře-
hrada 12 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 1,5 km (Česká 
Čermná). Les 10 m, muzeum 8 km (Náchod), vyhlídka 3 km.

1,5 1,5 4
NOVÝ HRÁDEK: 8+1 os.  č. 3774
Velice dobře zařízená, pěkně zrekonstruovaná rouben-
ka na klidném místě na okraji lesa. Chata je situována 
v nádherném údolí 200 m od centra Nového Hrádku. 
Přízemí: ložnice 1x přistýlka - rozkl. gauč, obytná míst-
nost 20 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), WC, koupelna (sprchový kout). 1. patro: 
ložnice 2x samostatné lůžko 3x manželské lůžko. El. spo-
rák (2 plot.), el. vařič (2 plot.), kamna na tuhá paliva 
s troubou, chladnička, varná konvice, toustovač. Vysavač, 
TV, rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Pozemek částečně 
oplocený živým plotem (louka), parkoviště na pozemku 
(počet míst: 4). Veranda 7 m2, terasa 15 m2, kachlová 
kamna (obytná místnost), ohniště, posezení, dřevěný 
a proutěný zahradní nábytek, uzamykatelný prostor pro 
kola. Autobus 200 m, vlak 12 km (Nové Město nad Me-
tují). Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 11 km (Dobruška), 
přehrada 20 km (Rozkoš), rybník 15 km (Broumar), řeka 
800 m. Hrad 700 m (zřícenina Frymburk), les 10 m, vyhlíd-
ka 6 km, zámek 10 km (Nové Město nad Metují).

0,8 0,2 0,2
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ČESKÁ TŘEBOVÁ: 8 os. č. 3078 
Luxusně vybavený dům s velkým bazénem se nachází 
na okraji České Třebové. Klientům je k dispozici rozleh-
lá, oplocená zahrada. 
Suterén: ložnice 9 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
10 m2 1x manželské lůžko, WC, sušárna, prádelna, 
koupelna (vana). 1. patro: ložnice 10 m2 1x manžel-
ské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná 
místnost 35 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (počet 
křesel: 1, počet pohovek: 1), kuchyň 18 m2 (jídelní kout), 
WC, koupelna (WC, sprchový kout). El. horkovzdušná 
trouba, el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (200 l), mrazicí box (80 l), překapávač, var-
ná konvice, myčka na nádobí. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, radiomagnetofon s CD přehráva-
čem, WiFi za poplatek 500 Kč/týden. Ohřev vody: kotel 
topení (300 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 3), ga-
ráž na pozemku (počet míst: 2). Terasa 21 m2, venkovní 
krytý bazén s filtrem (8 x 3,5 x 1,4 m), krb zahradní, plas-
tový zahradní nábytek, slunečník. Autobus 30 m (Česká 
Třebová), vlak 2 km (Česká Třebová). Dům se nachází 
nedaleko železniční tratě. 
Tipy pro volný čas: aquapark 10 km (Ústí nad Orlicí), 
krytý bazén 500 m (Česká Třebová), přehrada 25 km (Pas-
tviny), rybník 5 km (Přívrat). Hrad 20 km (Potštejn), les 
300 m, turistické stezky 300 m, zámek 14 km (Litomyšl).

0,5 0,5 0,3

NOVÝ HRÁDEK: 10+3 os.  č. 3845
Velmi pěkná roubenka s bazénem, infrasaunou a  prostorným pozemkem vzdálená 200 m od zříceniny hradu Frymburk. 
Přízemí: ložnice 17 m2 1x manželské lůžko 1x patrové lůžko 1x přistýlka, ložnice 22 m2 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, WC, koupelna 6 m2 (WC, vana, umyvadlo), obývací pokoj 25 m2 2x přistýlka (kuchyňský kout, jídelní 
kout). 1. patro: ložnice 35 m2 2x samostatné lůžko. Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (120 l), mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), 
vysavač, žehlička, TV, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (125 l). Oplocený pozemek (zahrada) 
750 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Veranda 9 m2, infrasauna pro 4 osoby, venkovní bazén s fil-
trem (prům. 3,6 m, hl. 1,1 m), kachlová kamna (kuchyňský kout), ohniště, plynový gril, udírna, posezení pod pergolou, 
dřevěný a kovový zahradní nábytek, lehátka 4x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro kola, bad-
minton, petang, skluzavka, trampolína. Autobus 350 m (Nový Hrádek), vlak 12 km (Nové Město nad Metují). Rozměry 
lůžek v ložnicích: ložnice 22 m2 - manželské lůžko 1,6 x2 m, samostatná lůžka 0,9 x 1,75 m, ložnice 17 m2 manželské 
lůžko 1,7 x 2 m, palanda 0,8 x 1,9 m,přistýlka 0,7 x 1,7 m, obývací pokoj - přistýlka 0,8 x 1,8 m. V ložnici 35 m2 v 1. po-
schodí jsou 2 lůžka o rozměrech 0,9 x 2 m. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 12 km (Dobruška), plavecký bazén 12 km (Dobruška), přehrada 20 km (Rozkoš). 
Hrad 500 m (Nový Hrádek), les 200 m, muzeum 10 km (Dobrošov), zámek 12 km (Nové Město nad Metují).

ŠEDIVINY: 6 os.  č. 2127
Dobře zařízená chata s pěkným venkovním poseze-
ním je vhodná pro příznivce klidu a relaxace. Chata se 
nachází v malé osadě nedaleko Deštného v Orlických 
horách. Pro příznivce pohybu a turistiky jsou připra-
veny turistické stezky (100 m), doporučujeme výstup 
na Šerlich (13 km). 
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout), WC, koupelna (sprchový 
kout). Podkroví: ložnice 20 m2 3x samostatné lůžko 
1x patrové lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko. 
El. sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), 
mrazicí box (20 l), varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, 
rádio. Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek 
(louka) 1200 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Terasa 20 m2, krbová kamna v obývacím pokoji, 
ohniště, posezení, dřevěný a plastový zahradní nábytek. 
Autobus 500 m (Šediviny), vlak 21 km (Solnice). Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 14 km (Dobruška), 
přírodní koupaliště 8 km (Bystré). Les 200 m, muzeum 
26 km (Rychnov nad Kněžnou), turistické stezky 100 m, 
vyhlídka 13 km (Šerlich), zámek 12 km (Nové Město), 
Opočno 20 km.

8 4 4

ČENKOVICE: 10 os.  č. 1724 
Tato rodinná vila je vhodná pro více rodin. Hosté mají 
k dispozici bazén a zastřešené posezení u krbu. K ob-
jektu náleží dětské hřiště s pískovištěm, trampolína 
a ping – pongový stůl. Toto místo je vhodné pro milov-
níky aktivní dovolené. 
Přízemí: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko 1x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, 
kuchyň 10 m2 (jídelní kout), 2x koupelna (WC, sprchový 
kout). 1. patro: obytná místnost 32 m2 (počet křesel: 
5, počet pohovek: 1, balkón 14 m2), kuchyň 12 m2, kou-
pelna (vana). Podkroví: ložnice 18 m2 1x samostatné 
lůžko 1x manželské lůžko 1x přistýlka - rozkládací 
křeslo, ložnice 20 m2 1x samostatné lůžko 1x manžel-
ské lůžko 1x přistýlka - rozkládací křeslo, ložnice 14 m2 
1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). El. var-
ná deska (4 plot.), el. sporák s el. troubou (4 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box, 
2x překapávač, 2x varná konvice. Pračka (automatic-
ká), vysavač, žehlička, 5x TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(440 l). Otevřený pozemek (zahrada) 600 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Terasa 24 m2, ven-
kovní bazén s filtrem (3,6 m x 1,20 m, sluneční kolekto-
ry), krb zahradní, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, 
zahradní houpačka, stolní tenis, trampolína. Domácí 
zvíře za poplatek 500 Kč. Autobus 150 m, vlak 10 km. 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 22 km (Pastviny), rybník 
14 km. Hrad 20 km (Litice n. O., Lanšperk), les 300 m, 
muzeum 14 km (Králíky), turistické stezky 300 m, vy-
hlídka 7 km (Suchý vrch).

22 0,25 0,4

ČENKOVICE: 8 os.  č. 2615 
Náš tip rodinnou dovolenou. Velmi dobře zařízená cha-
lupa s bazénem, pěkným pozemkem s posezením pod 
pergolou, ohništěm a grilem situovaná ve známém hor-
ském středisku. V okolí jsou dobré podmínky nejen pro 
náročnější turistické a cykloturistické výlety, ale i pro 
romantické procházky po lese. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, jídelna 15 m2, 
kuchyň 9 m2, koupelna (WC, vana). Podkroví: ložnice 
8 m2 2x samost. lůžko, ložnice 8 m2 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 16 m2 2x samostatné lůžko (počet křesel: 
6), koupelna (WC, sprchový kout). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (130 l), mrazicí 
box, překapávač, varná konvice. Vysavač, klasický TV, 
rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). Ote-
vřený pozemek (louka) 600 m2, parkoviště na pozemku 
otevřené (počet míst: 2). Venkovní bazén s filtrem (prům. 
4,6 m), ohniště s grilem, posezení pod pergolou, dřevěný 
zahradní nábytek, skluzavka. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč. Autobus 250 m, vlak 9 km (Jablonné nad Orlicí). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny), pří-
rodní koupaliště 12 km (Lanškroun), rybník 12 km (Lan-
škroun). Les 100 m, muzeum 25 km (Letohrad), muzeum 
12 km (Lanškroun), turistické stezky 500 m, zámek 70 km 
(Kuks), 40 km (Častolovice).

12 0,15 0,15

SEDLOŇOV: 6 os.  č. 3820 
Velmi kvalitně zařízená chalupa ideální pro letní pobyt. 
Ihned vedle chalupy se nachází unikátní skalka - maji-
tel ji budoval více jak 50 let, je zde více jak 100 druhů 
rostlin z celého světa. 
Přízemí: kuchyň 10 m2 (jídelní kout), WC, obývací po-
koj 15 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1). 1. patro: 
2x ložnice 8 m2 1x manželské lůžko, ložnice 8 m2 2x sa-
mostatné lůžko, WC, koupelna (vana). El. horkovzdušná 
trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovln-
ná trouba, chladnička (95 l), mrazicí box (45 l), varná 
konvice, topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, TV, 
satelit, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (80 l). 
Otevřený pozemek (příroda) 100 m2, parkoviště mimo 
pozemek (počet míst: 3). Veranda 6 m2, krbová kamna 
(obývací pokoj), ohniště, gril zahradní, posezení, prou-
těný zahradní nábytek, skluzavka. Autobus 300 m (Sed-
loňov). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 30 km (Rychnov nad 
Kněžnou), plavecký bazén 11 km (Dobruška), přehrada 
18 km (Česká Skalice). Les 20 m, muzeum 1200 m (Sed-
loňov), turistické stezky 50 m, vyhlídka 250 m, zámek 
16 km (Nové Město nad Metují).

11 1,2 1,2

NOVÝ HRÁDEK: 5 os.  č. 2734 
Velice pěkně udržované místo ležící v malé chatkové 
osadě pouhých 300 m pod zříceninou hradu Frymburk. 
Jde o dvě plně vybavené chatky obklopené nádherně 
udržovanou zahradou. 
Suterén: koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). Příze-
mí: obytná místnost 40 m2 (počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout, zastřešený balkón), obytná místnost 
20 m2 (kuchyňský kout). Podkroví: ložnice 20 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 2x samost. 
lůžko. El. vařič (2 plot.), chladnička (70 l), překapávač, 
varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, rádio. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 800 m2, 
parkoviště mimo pozemek otevřené (počet míst: 2). 
Terasa 15 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril, pose-
zení, plastový zahradní nábytek. Autobus 450 m. Jedná 
se o 2 chaty vedle sebe. 1. objekt: v suterénu koupelna 
se sprchovým koutem a WC - vchod do suterénu pouze 
z venku. Hlavní vchod venkem do přízemí: obývací pokoj  
s krbem a kuch. koutem a balkonem.  Schody do podkro-
ví - ložnice (otevřený prostor) s 1 manželským lůžkem 
a 1 samost. lůžkem. 2. objekt vedle: v přízemí je obývací 
pokoj s kuchyňkou,  schody do patra, kde jsou 2 lůžka. 
Platba spotřeby el. energie a vody na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 12 km (Rozkoš), přírod-
ní koupaliště 4 km (Janov), rybník 4 km (Mezilesí). Hrad 
200 m (Frymburk), les 15 m, muzeum 15 km (Náchod), 
zámek 15 km (Ratibořice), Nové Město nad Metují 10 km.

4 0,45 0,45

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno 
jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se 
na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených na místě 
(místní poplatek, el. energie, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozor-
nění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stor-
novat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1724 platí v termínech od 29.8. cena 13 790 Kč.

Kód 1640 1724* 2127 2615 2734 3078 3774 3820 3845

Počet osob 5 10 6 8 5 8 8+1 6 10+3

do 20.6. a od 29.8. 9 100 13 510 7 070 7 490 6 510 20 020 9 170 10 500 10 710

20.6.-27.6. 10 430 17 010 7 490 8 820 6 930 21 000 10 080 11 900 11 410

22.8.-29.8. 10 920 17 010 7 490 8 820 6 930 21 000 10 080 11 900 14 420

27.6.-22.8. 11 270 18 900 8 330 14 000 8 330 22 190 11 130 12 810 14 980

č. 3820

12 0,4 0,3

BARTOŠOVICE: 8 os.  č. 3144
Nově zrekonstruovaná prostorná chalupa s bazénem 
a velkým pozemkem. Pozemek skýtající soukromí je 
ohraničen živým plotem, potokem a řekou. Okolí ideální 
pro cykloturistiku, in-line brusle. V chalupě je možnost 
připojení na internet (za poplatek). 
Přízemí: vinárna 14 m2. 1. patro: ložnice 16 m2 
1x manželské lůžko, ložnice 12 m2 1x manželské lůž-
ko, 2x ložnice 14 m2 1x manželské lůžko, kuchyň, WC, 
2x koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, 
2x el. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, 3x chlad-
nička, 2x mrazicí box, 2x varná konvice, myčka na ná-
dobí. Pračka (automatická), vysavač, 2x TV, satelit, DVD 
přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (100 l).Pozemek částeč-
ně oplocený živým plotem (louka) 3000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Venkovní bazén 
s filtrem (3,6 m x 0,9 m), krbová kamna (vinárna), ohniš-
tě, gril, dřevěný a plastový zahradní nábytek, pískoviště, 
dětská houpačka, stolní tenis, trampolína. Domácí zvíře 
za poplatek 560 Kč, pouze malé plemeno, na vyžádání 
u majitele. Vlak 18 km (Rokytnice v Orlických horách). 
Nutné vlastní povlečení. Možnost dalších 4 přistýlek 
za doplatek (1 000 Kč/os./týden) na místě. Platba spo-
třeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 25 km (Pastviny), přírod-
ní koupaliště 10 km (Polsko). Les 200 m, muzeum 18 km 
(Rokytnice v Orlických horách), turistické stezky 1 km, 
zámek 20 km (Rychnov n.Kn., Doudleby, Častolovice).

10 5 0,5

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 
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ORLICKÉ HORY

OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH: 
11+1 os.  č. 3860
Velmi pěkná nově zrekonstruovaná chalupa se saunou 
vhodná pro pobyt větší skupiny osob. Před objektem je 
horský potok.
Přízemí: ložnice 22 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka 
- rozkládací křeslo, ložnice 18 m2 1x manželské lůžko, 
WC, obytná kuchyň 38 m2 (počet křesel: 1, počet poho-
vek: 1, kuchyňský kout), koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 12 m2 1x samostatné lůžko 
1x manželské lůžko, ložnice 2x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko, WC. El. vařič (4 plot.), kamna na tuhá paliva 
s troubou, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovln-
ná trouba, chladnička (140 l), překapávač, varná konvice, 
toustovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), vysa-
vač, žehlička, TV, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek (příroda) 
4000 m2, parkoviště na pozemku (počet míst: 5). Veranda 
8 m2, terasa 18 m2, sauna, zahradní sprcha, krbová kam-
na (obytná kuchyň), ohniště s grilem, posezení, dřevěný 
zahradní nábytek, lehátka 3x, uzamykatelný prostor pro 
kola, badminton, petang. Autobus 1,5 km (Olešnice v Or-
lických horách), vlak 19 km (Náchod). Platba spotřeby 
el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 10 km (Kudowa 
Zdroj - Polsko), potok 20 m, přehrada 28 km (Rozkoš). 
Hrad 11 km (Nový Hrádek), les 50 m, muzeum 20 km 
(Náchod), turistické stezky 1 km, vyhlídka 2,5 km, zámek 
17 km (Nové Město nad Metují).

10 1,2 1,5

VELEHRÁDEK: 8 os.  č. 843 
Pěkně vybavená chata s bazénem, prostornou terasou a velikou zahradou, kterou protéká chovný pstruhový potok. 
Velice hezké místo obklopené přírodou, kde naleznete naprosté soukromí.
Suterén: WC. Přízemí: obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 8), kuchyň 19 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: 2x ložnice 22 m2 4x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou (3 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač. Vysavač, žehlička, plazmový TV, 
satelit, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Oplocený pozemek (příroda) 1500 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 5). Terasa 15 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 3,6 m, hl. 0,90 m), 
krb v domě, ohniště s grilem, gril, plastový zahradní nábytek, pískoviště, badminton, elektronické šipky, trampolína. 
Autobus 200 m, vlak 6 km. Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 350 m, rybník 5 km, termální koupaliště 8 km 
(Lázně Bělohrad). Les 5 m, muzeum 20 km, turistické stezky 1 km, vyhlídka 12 km (Zvičina), zámek 8 km.

VELEHRÁDEK: 8 os.  č. 1307
Zrekonstruovaná roubenka pro rodiny s dětmi, s velkou 
oplocenou zahradou, zahr. grilem a potokem, poskytu-
jící soukromí, pouhých 11 km od ZOO a Safari ve Dvoře 
Králové a spoustou turisticky zajímavých míst do 20 km. 
Přízemí: jídelna 28 m2, kuchyň 12 m2, WC, společenská 
místnost 25 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kou-
pelna (sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 
20 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 22 m2 
2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, ložnice 19 m2 (průchozí) 
2x samost. lůžko, WC. Sklokeramická varná deska (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, 2x TV, rádio. 
Ohřev vody: průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahra-
da) 1200 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 
3). Terasa 15 m2, krb zahradní i v domě (obývací pokoj), 
kachlová kamna (jídelna), ohniště s grilem, gril, posezení, 
kovový zahr. nábytek, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, ruské kuželky, kroket, skluzavka, 
trampolína malá. Autobus 200 m, vlak 6 km. Platba spotře-
by el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Dvůr Králové nad 
Labem), přírodní koupaliště 390 m (kemp Lanžov), rybník 
5 km (Velký Vřešťov) možnost rybolovu. Hrad 18 km (Pec-
ka), les 300 m, muzeum 9 km (Dvůr Králové), vyhlídka 
12 km (Zvičina), zámek 14 km (Kuks), 2 km (Bílé Poliča-
ny), ZOO 9 km (Dvůr Králové nad Labem).

0,39 2 2

MOSTEK - SOUVRAŤ: 6+1 os.  č. 3109 
Stylová rekreační chata je umístěna na prostorném po-
zemku (1 600 m2), obklopeném krásnou přírodou a lesy. 
Hosté mají k dispozici místnost se stolním fotbalem 
a společenské hry. Dále k dispozici ohniště, přenosný 
gril, houpačky, dřevěný zahradní nábytek, ruské kužel-
ky a travnaté hřiště. Vykoupat se můžete na koupališti 
v Mostku, vzdáleném 1 km. V okolí jsou vhodné podmín-
ky pro turistiku a cykloturistiku. 
Přízemí: ložnice 8 m2 1x patrové lůžko, obytná místnost 
16 m2 1x samost. lůžko (počet křesel: 2, počet pohovek: 
1), kuchyň 4 m2, koupelna (WC, sprch. kout), relaxační 
místnost 6 m2. Podkroví: ložnice 20 m2 2x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko (balkón 3 m2). El. trouba, 2x el. vařič 
(2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (100 l), mrazicí 
box (20 l), varná konvice. Pračka (jednoduchá), vysavač, 
žehlička, TV, satelit, video, rádio s CD přehrávačem. 
Ohřev vody: el. bojler (120 l). Oplocený pozemek (louka) 
1600 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). 
Krb v domě, ohniště, gril přenosný, dřevěný zahr. nábytek, 
pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor pro 
kola, ruské kuželky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus 1 km (Mostek - Souvrať), vlak 3 km (Mostek). 
Platba spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 3 km (Mostek), přehra-
da 35 km (Rozkoš). Hrad 8 km (Pecka), přírodní zvláštnost 
46 km (Teplicko-Adršpašské skály), zámek 19 km (Kuks).

3 2 2

BARTOŠOVICE: 12 os.  č. 2700
Prostorná, horská chalupa se nachází na velice pěkném 
místě, ve slunné stráni obklopené lesem. Výhodné místo 
k podnikání turistických výletů. Nedaleký hraniční pře-
chod lze využít k poznávací okružní cyklotrase polským 
pohraničím. 
Přízemí: ložnice 16 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 35 m2 (kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 24 m2 
3x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 18 m2 
3x samostatné lůžko, sauna, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 12 m2 2x samostat-
né lůžko. El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, 2x chladnička, mrazicí box, překapávač, varná 
konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Prač-
ka (automatická), vysavač, žehlička, 3x TV, satelit, DVD 
přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek (louka) 900 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Dětská 
stolička, terasa 20 m2, sauna, krb zahradní, krbová kam-
na (obývací pokoj), ohniště s grilem, posezení pod pergo-
lou, plastový zahradní nábytek, pískoviště. Domácí zvíře 
za poplatek 400 Kč. Autobus 500 m (Bartošovice v Orl. 
horách), vlak 11 km (Rokytnice v Orl. horách). Platba 
spotřeby el. energie na místě. Paušál za spotřebu dřeva 
500 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Žamberk), pře-
hrada 15 km (Pastviny), přírodní koupaliště 11 km (Rokyt-
nice v Orl. horách). Muzeum 25 km (Vamberk), turistické 
stezky 200 m, zámek 36 km (Častolovice), 30 km (Doud-
leby nad Orlicí), 27 km (Rychnov nad Kněžnou), 40 km 
(Nové Město nad Metují).

11 0,5 0,6

MLADKOV: 12+2 os.  č. 3746
Klasická roubená chalupa vybavená dobovým nábytkem 
(mj. možnost spaní na peci). Hostům je k dispozici vinárna, 
relaxační místnost se saunou a venkovním vyhřívaný kou-
pací sud. Pro děti je připraven dětský hrací koutek (stolní 
fotbal, hokej a šipky). Na menší zahradě je velmi pěkné 
posezení s možností využití grilu či zahradního krbu. 
Přízemí: obytná místnost 50 m2 1x manželské lůžko 
2x přistýlka (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, kuchyň-
ský kout, jídelní kout), vinárna (bar), koupelna (WC, vana, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 20 m2 3x samostatné lůžko 
1x přistýlka, ložnice 40 m2 7x samostatné lůžko 1x při-
stýlka. El. trouba, plyn. vařič (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (80 l), mrazicí box (20 l), varná konvice. Vy-
savač, TV, satelit, video, radiomagnetofon s CD přehrá-
vačem. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Oplocený pozemek 
(dvůr) 350 m2, parkoviště na ulici otevřené (počet míst: 
4). Terasa 8 m2, sauna v relaxační místnosti, venkovní vy-
hřívaný koupací sud pro max. 6 os. (prům. 2 m, hl. 1,1 m), 
krb zahradní, krbová kamna (ložnice), kachlová kamna 
(obývací pokoj), ohniště s grilem, gril zahradní, udírna, 
posezení pod pergolou, dřevěný zahradní nábytek, le-
hátka 5x, uzamykatelný prostor pro kola, elektronické 
šipky. Domácí zvíře v ceně. Autobus 400 m (Mladkov), 
vlak 200 m (Mladkov). Platba spotřeby el. energie, plynu, 
vody a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: aquapark 12 km (Žamberk), pře-
hrada 6 km (Pastviny), přírodní koupaliště 12 km (Krá-
líky), řeka 20 m (Mladkov). Hrad 20 km (Potštejn), les 
100 m, turistické stezky 100 m, zámek 12 km (Letohrad).

0,02 0,2 0,3

PODKRKONOŠÍ

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků pla-
cených na místě (místní poplatek, el. energie, voda, dřevo, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3144 platí 
v termínech 30.5.-20.6. cena 12 180 Kč. U objektu č. 3746 platí v termínech od 29.8. cena 11 340 Kč.

Kód 843 1307 2700 3109 3144* 3504 3746* 3860

Počet osob 8 8 12 6+1 8 8 12+2 11+1

do 20.6. a od 29.8. 8 190 9 030 17 290 6 510 9 170 11 270 10 640 16 170

20.6.-27.6. 9 380 9 380 17 710 6 930 12 880 13 230 11 340 16 590

22.8.-29.8. 10 920 11 480 18 690 7 910 14 910 13 230 13 440 21 630

27.6.-22.8. 13 020 11 970 19 390 8 330 19 530 14 770 14 210 22 120

0,35 5 5

MLADKOV: 8 os.  č. 3504 
Dobře vybavená prostorná roubenka se saunou, situovaná na klidném místě uprostřed čisté přírody Orlických hor. Pro-
najímatel může přijít po domluvě s hosty nakrmit ryby v rybníčku. Na zahradě za chalupou jsou dva oplocené rybníky.
Přízemí: obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 3, počet pohovek: 1), kuchyň 16 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (vana, 
umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, 
ložnice 16 m2 2x samost. lůžko, WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (150 l), mrazicí box (40 l), překapávač, varná konvice, toustovač, myčka na nádobí. Žehlička, LCD 
TV, satelit, DVD přehrávač, rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Otevřený pozemek 
(příroda) 4000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). Sauna, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril přenosný, posezení pod pergolou, dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola. 
Domácí zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malá plemena, nesmí do ložnic. Autobus 400 m, vlak 1,2 km. 
Tipy pro volný čas: přehrada 5 km (Pastviny). Hrad 20 km (Litice), les 300 m, muzeum 15 km (Letohrad) vyhlídka 
2 km (Adam), 10 km (Suchý vrch).

5 0,25 0,3

SAUNA SAUNA SAUNA

NOVINKA
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PODKRKONOŠÍ

STAROBUCKÉ DEBRNÉ: 6 os.  č. 1263
Rekreační chata na nádherném a klidném místě na okraji 
malé osady v lese za vesničkou Starobucké Debrné. 
Přízemí: ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, obytná míst-
nost 22 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (počet křesel: 2, 
kuchyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna 7 m2 (sprch. 
kout, umyvadlo), veranda. Podkroví: 2x ložnice 11 m2 
2x samost. lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek 
(příroda) 600 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 20 m2, 
dětský bazének, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril, posezení, kempinkový zahradní nábytek, lehátka 2x, 
dětská houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 1 km (Starobucké Debrné), vlak 7 km (Bílá Třemeš-
ná). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě. Paušál 
za spotřebu plynu 50 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Mostek), přehrada 
4 km (Les Království), přírodní koupaliště 8 km (Dvůr Krá-
lové). Hrad 20 km (Pecka), les 10 m, muzeum 26 km (Nová 
Paka), turistické stezky 500 m, zámek 15 km (Kuks).

4 1 3

VELKÝ VŘEŠŤOV: 4 os.  č. 3731
Velice pěkně zrekonstruovaná chalupa obklopená ovoc-
ným sadem a velikým pozemkem s výhledem na pozů-
statky hradu Vřešťov, jehož dnes zasypané chodby údaj-
ně stále skrývají poklad. Hosté mají k dispozici hernu se 
stolním tenisem a šipkami. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko (délka 
lůžka 1,9 m) 1x manželské lůžko, obytná kuchyň 20 m2 
1x samostatné lůžko – délka lůžka 1,8 m (kuchyňský 
kout, jídelní kout), herna, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo), veranda 8 m2. El. sporák s el. troubou 
(3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, varná konvi-
ce, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 3000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Krbová 
kamna (obytná kuchyň), ohniště, gril přenosný, poseze-
ní, proutěný zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný 
prostor pro kola, badminton, stolní tenis, ruské kuželky, 
elektronické šipky, kroket. Domácí zvíře za poplatek 
500 Kč. Autobus 150 m (Velký Vřešťov), vlak 5 km (Ce-
rekvice nad Bystřicí). Voda v objektu je pouze užitková.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Hradec Králo-
vé), krytý bazén 10 km (Hořice), přehrada 15 km (Bílá 
Třemešná), rybník 750 km. Hrad 25 km (Pecka), les 
200 m, muzeum 8 km (Chlum), 10 km (Hořice), vyhlíd-
ka 8 km (Chlum), zámek 15 km (Kuks), 20 km (Hrádek 
u Nechanic), ZOO 15 km (Dvůr Králové n. Labem).

0,75 0,1 1

STAROBUCKÉ DEBRNÉ: 5 os.  č. 1476 
Jednoduše zařízená chata s dětským bazénkem situo-
vaná na slunném místě v krásné přírodě na okraji lesa. 
S Vašimi dětmi určitě navštivte 8 km vzdálenou ZOO 
ve Dvoře Králové n. L. 
Přízemí: obytná místnost 23 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout), koupelna 7 m2 (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 26 m2 (průchozí, 
otevřený prostor) 3x samostatné lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací gauč (balkón 3 m2). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), chladnička, mrazicí box, překapávač, varná kon-
vice, topinkovač. Vysavač. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (příroda) 
670 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). 
Gril přenosný, plastový zahradní nábytek, lehátka 1x, 
petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km 
(Starobucké Debrné), vlak 7 km (Bílá Třemešná). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Dvůr Králové nad 
Labem), přehrada 4 km (Bílá Třemešná). Hrad 20 km (Pec-
ka), les 10 m, muzeum 20 km (Jaroměř), turistické stezky 
200 m, zámek 15 km (Kuks), ZOO 8 km (Dvůr Králové n. L.).

4 1 3

BĚLÁ U STARÉ PAKY: 7 os.  č. 3776
Náš tip pro pohodovou relaxační dovolenou. Původní 
prostorná podkrkonošská roubenka s pěkným oplo-
ceným pozemkem. Na druhé straně pozemku můžete 
občas zahlédnout srnky. Stará Paka, vzdálená 4 km 
od Bělé, je dobrým výchozím bodem k podnikání výletů 
do Podkrkonoší a Českého ráje. Nedaleko Staré Paky se 
nachází lom Hvězda s nalezištěm polodrahokamů. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna 
6 m2 (WC, vana). 1. patro: ložnice 26 m2 2x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 30 m2 1x samo-
statné lůžko 1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). 
El. trouba, el. varná deska (4 plot.), chladnička, mrazicí 
box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomagne-
tofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplo-
cený pozemek (příroda), parkoviště na pozemku (počet 
míst: 4). Terasa 30 m2, krb zahradní, posezení, plastový 
zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro 
kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Voda v objektu 
je pitná až po převaření. Nutné vlastní povlečení. Platba 
spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Libštát). Hrad 
7 km (Kumburk), jeskyně 23 km (Bozkovské dolomitové 
jeskyně), muzeum 15 km (Semily), zámek 32 km (Hrubý 
Rohozec), ZOO 40 km (Dvůr Králové nad Labem).

4 1,5 5

ARNOŠTOV-BUKOVINA: 4+2 os.  č. 748
Moderní, rekreační chata se stylovým interiérem ležící 
u lesa na okraji malé obce. Přímo nad chatou Krkonoš-
ská vyhlídka 500 m, kde se Vám naskytne nádherný 
pohled na celé Krkonoše. Pro děti k dispozici pískoviště 
a dětská houpačka. Výborné místo s možností podniká-
ní zajímavých vycházek i náročnějších túr. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní kout), 
WC, koupelna 4 m2 (sprchový kout, umyvadlo), veran-
da 3 m2. Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč (zastřešený balkón), lož-
nice 11 m2 1x manželské lůžko. El. vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (250 l), mrazicí box (30 l), pře-
kapávač, varná konvice, topinkovač, remoska. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (za-
hrada) 3500 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Veranda, te-
rasa 12 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril zahrad-
ní, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pís-
koviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol 
(1x pánské, 1x dámské), uzamykatelný prostor pro kola, 
elektronické šipky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.
Autobus 1 km (Bukovina), vlak 10 km (Horní Nová Ves). 
Max. obsazení 4 dospělí + 2 děti do 10-ti let. Platba 
spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Pecka), krytý 
bazén 8 km (Lázně Bělohrad), přehrada 20 km (Les 
Království). Hrad 3 km (Pecka), les 50 m, muzeum 3 km 
(Pecka), přírodní zvláštnost 20 km (Prachovské skály), 
vyhlídka 12 km (Zvičina).

4 3 3

BÍLÁ TŘEMEŠNÁ: 4 os.  č. 3314 
Vkusně a velmi pěkně zařízená rekreační chata s bazé-
nem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm s gri-
lem a houpačkou je ideálním místem pro strávení letní 
dovolené menší rodiny (děti vezměte na výlet do ZOO 
ve Dvoře Králové n. L.). 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 25 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůž-
ko 1x přistýlka - rozkládací gauč (balkón). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), varná konvice. LCD TV, satelit, DVD přehrávač, 
rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Částečně oplocený pozemek (zahra-
da) 11000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 5). Terasa 10 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 
3 m, hl. 0,8 m), krb zahradní, krbová kamna, ohniště s gri-
lem, gril, udírna, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, slunečník, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, trampolína. Domácí 
zvíře za poplatek 400 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
a vlak 500 m (Bílá Třemešná). V objektu jsou příkré scho-
dy. Ložnice v podkroví je částečně přepažená dřevěnou 
stěnou. V sousedním objektu bydlí pronajímatel.
Tipy pro volný čas: přehrada 3 km (Bílá Třemešná), pří-
rodní koupaliště 10 km (Velký Vřešťov), rybník 2 km (Bílá 
Třemešná). Hrad 12 km (Pecka), les 300 m, ZOO 6 km (Dvůr 
Králové n. L.), turistické stezky 300 m, zámek 6 km (Kuks).

3 1,5 0,5

DOLNÍ BRUSNICE: 4+2 os.  č. 3861
Velmi pěkně zařízená typická podkrkonošská roubenka 
s venkovní vířivkou, saunou,  trampolínou a pískovištěm. 
Na okraji pozemku teče potok. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, koupelna 
(WC, vana), obývací pokoj 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout). 1. patro: lož-
nice 25 m2 4x samost. lůžko. Plyn. varná deska (4 plot.), 
chladnička (100 l), varná konvice, toustovač. TV. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Částečně oplocený pozemek (dvůr) 
800 m2, parkoviště mimo pozemek (počet míst: 2). Sauna, 
ohniště, gril: přenosný, posezení, dřevěný zahr. nábytek, 
lehátka 2x, pískoviště, trampolína. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 600 m (Dolní Brusnice), vlak 
1,5 km (Bílá Třemešná). Do podkroví vedou příkré schody, 
ložnice v podkroví je otevřená galerie. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Pecka), přehrada 
8 km (Les Království). Les 3 km, ZOO 7 km (Dvůr Králové).8 1 2

0,2 1 1
PECKA: 8+2 os.  č. 3139
Velice pěkně zařízená chalupa se nachází v krásné přírodě, na okraji lesa, jen 200 m od místního koupaliště. V blízkosti 
objektu je rekreační areál s restaurací a letní terasou, 4 antukovými kurty, hřištěm na plážový volejbal, jehož služby 
můžete využít. . Pěkné okolí s mírným kopcovitým a lesnatým terénem je vhodné pro cyklistické výlety. Objekt je vzdá-
len 1 km od městečka Pecka, jemuž vévodí zřícenina stejnojmenného hradu. Pecka je ideální místo jako výchozí bod 
k podnikání výletů do Krkonoš, Českého ráje nebo blízké zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 45 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), koupelna 6 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
16 m2 1x manželské lůžko (balkón), ložnice 17 m2 1x manželské lůžko (balkón), koupelna 10 m2 (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box (100 l), 
překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), TV, satelit, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Otevřený pozemek (louka) 100 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2). Krbová kamna (obytná místnost), posezení, plastový zahradní nábytek. Autobus 1 km (Pecka), vlak 
8 km (Borovnice). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 200 m (Pecka), krytý bazén 9 km (Lázně Bělohrad), Jičín 23 km. Hrad 1 km (Pecka), 
les 30 m, muzeum 8 km (Nová Paka), turistické stezky 500 m.

NÁŠ TIP KOUPALIŠTĚ
200 m

č. 3139 č. 3139 

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě).

Kód 748 1263 1476 3139 3314 3731 3776 3861

Počet osob 4+2 6 5 8+2 4 4 7 4+2

do 20.6. a od 29.8. 6 440 7 210 7 490 10 990 6 230 6 510 11 830 9 030

20.6.-27.6. 8 260 8 120 7 910 12 990 6 580 - - - 12 880 9 380

22.8.-29.8. 6 860 8 120 7 910 17 990 7 700 7 420 12 880 10 430

27.6.-22.8. 8 680 9 800 8 330 17 990 8 260 8 330 14 280 11 270

NOVINKA
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STAROBUCKÉ DEBRNÉ: 6 os.  č. 1263
Rekreační chata na nádherném a klidném místě na okraji 
malé osady v lese za vesničkou Starobucké Debrné. 
Přízemí: ložnice 10 m2 2x samost. lůžko, obytná míst-
nost 22 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč (počet křesel: 2, 
kuchyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna 7 m2 (sprch. 
kout, umyvadlo), veranda. Podkroví: 2x ložnice 11 m2 
2x samost. lůžko. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (80 l). Otevřený pozemek 
(příroda) 600 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 20 m2, 
dětský bazének, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
gril, posezení, kempinkový zahradní nábytek, lehátka 2x, 
dětská houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Au-
tobus 1 km (Starobucké Debrné), vlak 7 km (Bílá Třemeš-
ná). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě. Paušál 
za spotřebu plynu 50 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 9 km (Mostek), přehrada 
4 km (Les Království), přírodní koupaliště 8 km (Dvůr Krá-
lové). Hrad 20 km (Pecka), les 10 m, muzeum 26 km (Nová 
Paka), turistické stezky 500 m, zámek 15 km (Kuks).

4 1 3

VELKÝ VŘEŠŤOV: 4 os.  č. 3731
Velice pěkně zrekonstruovaná chalupa obklopená ovoc-
ným sadem a velikým pozemkem s výhledem na pozů-
statky hradu Vřešťov, jehož dnes zasypané chodby údaj-
ně stále skrývají poklad. Hosté mají k dispozici hernu se 
stolním tenisem a šipkami. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x samostatné lůžko (délka 
lůžka 1,9 m) 1x manželské lůžko, obytná kuchyň 20 m2 
1x samostatné lůžko – délka lůžka 1,8 m (kuchyňský 
kout, jídelní kout), herna, koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo), veranda 8 m2. El. sporák s el. troubou 
(3 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, varná konvi-
ce, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, radiomag-
netofon s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 3000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Krbová 
kamna (obytná kuchyň), ohniště, gril přenosný, poseze-
ní, proutěný zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný 
prostor pro kola, badminton, stolní tenis, ruské kuželky, 
elektronické šipky, kroket. Domácí zvíře za poplatek 
500 Kč. Autobus 150 m (Velký Vřešťov), vlak 5 km (Ce-
rekvice nad Bystřicí). Voda v objektu je pouze užitková.
Tipy pro volný čas: aquapark 25 km (Hradec Králo-
vé), krytý bazén 10 km (Hořice), přehrada 15 km (Bílá 
Třemešná), rybník 750 km. Hrad 25 km (Pecka), les 
200 m, muzeum 8 km (Chlum), 10 km (Hořice), vyhlíd-
ka 8 km (Chlum), zámek 15 km (Kuks), 20 km (Hrádek 
u Nechanic), ZOO 15 km (Dvůr Králové n. Labem).
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STAROBUCKÉ DEBRNÉ: 5 os.  č. 1476 
Jednoduše zařízená chata s dětským bazénkem situo-
vaná na slunném místě v krásné přírodě na okraji lesa. 
S Vašimi dětmi určitě navštivte 8 km vzdálenou ZOO 
ve Dvoře Králové n. L. 
Přízemí: obytná místnost 23 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout), koupelna 7 m2 (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 26 m2 (průchozí, 
otevřený prostor) 3x samostatné lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací gauč (balkón 3 m2). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), chladnička, mrazicí box, překapávač, varná kon-
vice, topinkovač. Vysavač. Ohřev vody: el. bojler (100 l). 
Pozemek částečně oplocený živým plotem (příroda) 
670 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 2). 
Gril přenosný, plastový zahradní nábytek, lehátka 1x, 
petang. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1 km 
(Starobucké Debrné), vlak 7 km (Bílá Třemešná). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Dvůr Králové nad 
Labem), přehrada 4 km (Bílá Třemešná). Hrad 20 km (Pec-
ka), les 10 m, muzeum 20 km (Jaroměř), turistické stezky 
200 m, zámek 15 km (Kuks), ZOO 8 km (Dvůr Králové n. L.).
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BĚLÁ U STARÉ PAKY: 7 os.  č. 3776
Náš tip pro pohodovou relaxační dovolenou. Původní 
prostorná podkrkonošská roubenka s pěkným oplo-
ceným pozemkem. Na druhé straně pozemku můžete 
občas zahlédnout srnky. Stará Paka, vzdálená 4 km 
od Bělé, je dobrým výchozím bodem k podnikání výletů 
do Podkrkonoší a Českého ráje. Nedaleko Staré Paky se 
nachází lom Hvězda s nalezištěm polodrahokamů. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x samostatné lůžko 1x patro-
vé lůžko, obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), koupelna 
6 m2 (WC, vana). 1. patro: ložnice 26 m2 2x samostat-
né lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 30 m2 1x samo-
statné lůžko 1x manželské lůžko, koupelna (WC, vana). 
El. trouba, el. varná deska (4 plot.), chladnička, mrazicí 
box, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, radiomagne-
tofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Oplo-
cený pozemek (příroda), parkoviště na pozemku (počet 
míst: 4). Terasa 30 m2, krb zahradní, posezení, plastový 
zahradní nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro 
kola. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Voda v objektu 
je pitná až po převaření. Nutné vlastní povlečení. Platba 
spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Libštát). Hrad 
7 km (Kumburk), jeskyně 23 km (Bozkovské dolomitové 
jeskyně), muzeum 15 km (Semily), zámek 32 km (Hrubý 
Rohozec), ZOO 40 km (Dvůr Králové nad Labem).
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ARNOŠTOV-BUKOVINA: 4+2 os.  č. 748
Moderní, rekreační chata se stylovým interiérem ležící 
u lesa na okraji malé obce. Přímo nad chatou Krkonoš-
ská vyhlídka 500 m, kde se Vám naskytne nádherný 
pohled na celé Krkonoše. Pro děti k dispozici pískoviště 
a dětská houpačka. Výborné místo s možností podniká-
ní zajímavých vycházek i náročnějších túr. 
Přízemí: obytná místnost 16 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 2, kuchyňský kout, jídelní kout), 
WC, koupelna 4 m2 (sprchový kout, umyvadlo), veran-
da 3 m2. Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko 
1x přistýlka - rozkládací gauč (zastřešený balkón), lož-
nice 11 m2 1x manželské lůžko. El. vařič (2 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (250 l), mrazicí box (30 l), pře-
kapávač, varná konvice, topinkovač, remoska. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio, WiFi zdarma. 
Ohřev vody: průtokový ohřívač. Otevřený pozemek (za-
hrada) 3500 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3), garáž na pozemku (počet míst: 1). Veranda, te-
rasa 12 m2, krb v obývacím pokoji, ohniště, gril zahrad-
ní, posezení, dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pís-
koviště, dětská houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol 
(1x pánské, 1x dámské), uzamykatelný prostor pro kola, 
elektronické šipky. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč.
Autobus 1 km (Bukovina), vlak 10 km (Horní Nová Ves). 
Max. obsazení 4 dospělí + 2 děti do 10-ti let. Platba 
spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 4 km (Pecka), krytý 
bazén 8 km (Lázně Bělohrad), přehrada 20 km (Les 
Království). Hrad 3 km (Pecka), les 50 m, muzeum 3 km 
(Pecka), přírodní zvláštnost 20 km (Prachovské skály), 
vyhlídka 12 km (Zvičina).
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BÍLÁ TŘEMEŠNÁ: 4 os.  č. 3314 
Vkusně a velmi pěkně zařízená rekreační chata s bazé-
nem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm s gri-
lem a houpačkou je ideálním místem pro strávení letní 
dovolené menší rodiny (děti vezměte na výlet do ZOO 
ve Dvoře Králové n. L.). 
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkládací 
gauč (počet pohovek: 1, kuchyňský kout, jídelní kout), 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: 
ložnice 25 m2 2x samostatné lůžko 1x manželské lůž-
ko 1x přistýlka - rozkládací gauč (balkón). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(100 l), varná konvice. LCD TV, satelit, DVD přehrávač, 
rádio s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
el. bojler (120 l). Částečně oplocený pozemek (zahra-
da) 11000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 5). Terasa 10 m2, venkovní bazén s filtrem (prům. 
3 m, hl. 0,8 m), krb zahradní, krbová kamna, ohniště s gri-
lem, gril, udírna, posezení, dřevěný a plastový zahradní 
nábytek, slunečník, pískoviště, dětská houpačka, uzamy-
katelný prostor pro kola, badminton, trampolína. Domácí 
zvíře za poplatek 400 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 
a vlak 500 m (Bílá Třemešná). V objektu jsou příkré scho-
dy. Ložnice v podkroví je částečně přepažená dřevěnou 
stěnou. V sousedním objektu bydlí pronajímatel.
Tipy pro volný čas: přehrada 3 km (Bílá Třemešná), pří-
rodní koupaliště 10 km (Velký Vřešťov), rybník 2 km (Bílá 
Třemešná). Hrad 12 km (Pecka), les 300 m, ZOO 6 km (Dvůr 
Králové n. L.), turistické stezky 300 m, zámek 6 km (Kuks).
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DOLNÍ BRUSNICE: 4+2 os.  č. 3861
Velmi pěkně zařízená typická podkrkonošská roubenka 
s venkovní vířivkou, saunou,  trampolínou a pískovištěm. 
Na okraji pozemku teče potok. 
Přízemí: ložnice 10 m2 1x manželské lůžko, koupelna 
(WC, vana), obývací pokoj 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, kuchyň. kout, jídelní kout). 1. patro: lož-
nice 25 m2 4x samost. lůžko. Plyn. varná deska (4 plot.), 
chladnička (100 l), varná konvice, toustovač. TV. Ohřev 
vody: el. bojler (80 l). Částečně oplocený pozemek (dvůr) 
800 m2, parkoviště mimo pozemek (počet míst: 2). Sauna, 
ohniště, gril: přenosný, posezení, dřevěný zahr. nábytek, 
lehátka 2x, pískoviště, trampolína. Domácí zvíře za po-
platek 300 Kč. Autobus 600 m (Dolní Brusnice), vlak 
1,5 km (Bílá Třemešná). Do podkroví vedou příkré schody, 
ložnice v podkroví je otevřená galerie. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 15 km (Pecka), přehrada 
8 km (Les Království). Les 3 km, ZOO 7 km (Dvůr Králové).8 1 2
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PECKA: 8+2 os.  č. 3139
Velice pěkně zařízená chalupa se nachází v krásné přírodě, na okraji lesa, jen 200 m od místního koupaliště. V blízkosti 
objektu je rekreační areál s restaurací a letní terasou, 4 antukovými kurty, hřištěm na plážový volejbal, jehož služby 
můžete využít. . Pěkné okolí s mírným kopcovitým a lesnatým terénem je vhodné pro cyklistické výlety. Objekt je vzdá-
len 1 km od městečka Pecka, jemuž vévodí zřícenina stejnojmenného hradu. Pecka je ideální místo jako výchozí bod 
k podnikání výletů do Krkonoš, Českého ráje nebo blízké zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, obytná místnost 45 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč (kuchyňský kout, 
jídelní kout), koupelna 6 m2 (WC, sprchový kout, umyvadlo). Podkroví: ložnice 16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
16 m2 1x manželské lůžko (balkón), ložnice 17 m2 1x manželské lůžko (balkón), koupelna 10 m2 (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Sklokeramický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box (100 l), 
překapávač, varná konvice, topinkovač, myčka na nádobí. Pračka (automatická), TV, satelit, radiomagnetofon s CD 
přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler (160 l). Otevřený pozemek (louka) 100 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 2). Krbová kamna (obytná místnost), posezení, plastový zahradní nábytek. Autobus 1 km (Pecka), vlak 
8 km (Borovnice). Platba spotřeby el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 200 m (Pecka), krytý bazén 9 km (Lázně Bělohrad), Jičín 23 km. Hrad 1 km (Pecka), 
les 30 m, muzeum 8 km (Nová Paka), turistické stezky 500 m.

NÁŠ TIP KOUPALIŠTĚ
200 m

č. 3139 č. 3139 

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě).

Kód 748 1263 1476 3139 3314 3731 3776 3861

Počet osob 4+2 6 5 8+2 4 4 7 4+2

do 20.6. a od 29.8. 6 440 7 210 7 490 10 990 6 230 6 510 11 830 9 030

20.6.-27.6. 8 260 8 120 7 910 12 990 6 580 - - - 12 880 9 380

22.8.-29.8. 6 860 8 120 7 910 17 990 7 700 7 420 12 880 10 430

27.6.-22.8. 8 680 9 800 8 330 17 990 8 260 8 330 14 280 11 270

NOVINKA

KOMÁROV: 4+1 os.  č. 2249 
Menší velmi dobře zařízená chata s velkým oploceným 
pozemkem situovaná na krásném a klidném místě u lesa.
Přízemí: obytná místnost 15 m2 1x přistýlka - rozkl. gauč 
(počet křesel: 2, kuchyň. kout, jídelní kout), WC, koupel-
na (WC, sprch. kout). 1. patro: ložnice 15 m2 (průchozí) 
3x samost. lůžko (počet křesel: 1, zastřešený balkón 3 m2), 
ložnice 7 m2 1x manželské lůžko. El. vařič (2 plot.), plyn. 
vařič (2 plot.), chladnička (100 l), překapávač, varná kon-
vice. Žehlička, TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler 
(80 l). Oplocený pozemek (zahrada) 1435 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené. Terasa 10 m2, ohniště s grilem, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, zahradní houpačka, 
uzamykatelný prostor pro kola. Domácí zvíře za poplatek 
300 Kč, pouze malé plemeno. Autobus 400 m, vlak 7 km. 
Tipy pro volný čas: koupaliště 12 km (Jaroměř), koupali-
ště 6 km (Dvůr Králové), přehrada 6 km (Les Království), les 
20 m, muzeum 5 km (Dvůr Králové), turistické stezky 60 m, 
vyhlídka 12 km (Zvičina), zámek 8 km (Kuks), 30 km (Ná-
chod), 20 km (Ratibořice), 25 km (Nové Město nad Metují).
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PODKRKONOŠÍ

SLEMENO: 4+2 os.  č. 3130 
Dobře vybavený prostorný apartmán situovaný v podkro-
ví nově postaveného rodinného domu s bazénem, písko-
vištěm, houpačkou a posezením na terase. 
Podkroví: ložnice 26 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - 
rozkl. gauč (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, WC, sprch. 
kout, umyvadlo), ložnice 19 m2 1x manžel. lůžko (WC, 
sprch. kout, umyvadlo), obytná kuchyň 17 m2 (jídelní kout). 
Sklokeramická varná deska (2 plot.), mikrovlnná trouba, 
chladnička (100 l), mrazicí box (18 l), překapávač, varná 
konvice, topinkovač, myčka na nádobí. 2x TV, satelit, video, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, WiFi 
zdarma. Ohřev vody: el. bojler (200 l). Otevřený pozemek 
(louka) 1200 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 2). Dětská stolička, terasa 12 m2, venkovní bazén 
(3 x 1,5 m, hl. 0,8 m), ohniště, posezení, dřevěný zahr. ná-
bytek, slunečník, veslice, pískoviště, zahr. houpačka, pro-
lézačka. Autobus 900 m (Slemeno), vlak 3 km (Hostinné). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 13 km (Jilemnice), pří-
rodní koupaliště 3 km (Dolní Kalná). Hrad 38 km (Kost), 
hrad 15 km (Pecka), les 400 m, muzeum 5 km (Hostinné), 
14 km (Nová Paka), přírodní zvláštnost 30 km (CHKO Čes-
ký ráj), zámek 20 km (Kuks).
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TETÍN: 10 os.  č. 1316 
Prostorná chalupa s venkovním zapuštěným bazénem, tenisovým kurtem a zahradním grilem je ideálním místem 
pro aktivní strávení Vaší dovolené. Pokud se Vám budete chtít, můžete navštívit hrad Pecka (8 km) či známé Lázně 
Bělohrad (4 km). 
Přízemí: ložnice 30 m2 2x samostatné lůžko (umyvadlo), kuchyň (jídelní kout), WC, koupelna (WC, sprchový kout, 
umyvadlo). 1. patro: ložnice 18 m2 1x samostatné lůžko 1x manželské lůžko, ložnice 13 m2 2x samostatné lůžko, 
ložnice 14 m2 4x samostatné lůžko, obytná místnost 24 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní 
kout), WC, koupelna (WC, vana). El. sporák (4 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička (180+80 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač. Vysavač, TV, satelit, DVD přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (180 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 300 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 2). Venkovní 
bazén s filtrem (3 x 6 x 1,2 m), krb zahradní, ohniště, gril, posezení, plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
4x, pískoviště, zahradní houpačka, trampolína. Autobus 100 m, vlak 4 km. Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km, přehrada 15 km, přírodní koupaliště 4 km, rybník 500 m. Hrad 8 km (Pec-
ka), les 200 m, muzeum 8 km (Pecka), turistické stezky 1 km.

DOLNÍKY: 7 os.  č. 2510
Prostorná a velmi dobře zařízená chalupa s bazénem a za-
střešeným venkovním posezením situovaná na velké oplo-
cené zahradě, na pěkném místě kousek od lesa. Vhodné 
ubytování pro rodinu s dětmi hledající klid a čistý vzduch. 
Přízemí: ložnice 12 m2 3x samost. lůžko, ložnice 15 m2 
4x samost. lůžko, obytná místnost 12 m2 2x přistýlka - roz-
kl. gauč (počet křesel: 2), jídelna 9 m2, kuchyň 6 m2, WC, 
koupelna (WC, vana), veranda 20 m2 2x přistýlka - rozkl. 
gauč. Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (100 l), mrazicí box (20 l), překapávač, 
varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit. Ohřev vody: 
průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 
12 m2, venkovní bazén s filtrem (6,1 x 3,66 x 1,22 m), krb 
na verandě, ohniště s grilem, gril, plastový zahradní náby-
tek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 4 km, vlak 
4 km (Trutnov). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 20 km (Rozkoš), pře-
hrada 15 km (Les Království), přírodní koupaliště 1 km 
(Dolce), přírodní koupaliště 3 km (Trutnov). Les 30 m, mu-
zeum 4 km (Trutnov), turistické stezky 1 km, zámek 15 km 
(Kuks), 26 km (Náchod),20 km (Ratibořice).
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CHOTĚVICE: 9 os.  č. 2985
Moderně a velmi kvalitně zařízený apartmán v podkroví 
rodinného domu s bazénem, saunou, pískovištěm a dět-
skou houpačkou. Na velmi prostorné zahradě je hostům 
k dispozici zahradní krb, gril a posezení. 
Podkroví: ložnice 16 m2 1x samostatné lůžko 1x man-
želské lůžko (WC, sprchový kout), ložnice 12 m2 
1x manželské lůžko (WC, sprchový kout), ložnice 20 m2 
2x manželské lůžko (WC, sprchový kout), kuchyň 12 m2 
(jídelní kout), šatna. El. varná deska (4 plot.), mikro-
vlnná trouba, chladnička (160 l), mrazicí box (20 l), pře-
kapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, 
3x TV,  satelit, DVD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: 
solární panely. Otevřený pozemek (zahrada) 2000 m2, 
parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 4). Te-
rasa, sauna (za poplatek 200 Kč /hod., max. 4 osoby), 
venkovní bazén s filtrem (8x9m, hl. 1,4 m, společný 
s pronajímatelem), krb zahradní, ohniště s grilem, gril, 
dřevěný a plastový zahradní nábytek, slunečník, lehátka 
5x, pískoviště, dětská houpačka. Domácí zvíře za popla-
tek 300 Kč, pouze malé plemeno a na vyžádání u prona-
jímatele. Autobus 300 m, vlak 2 km (Chotěvice). Majitel 
obývá oddělenou část domu s vlastním vchodem.
Tipy pro volný čas: přehrada 4 km (Těšnov), rybník 
2 km (Kateřinský rybník). Les 100 m, muzeum 4 km (Hos-
tinné), turistické stezky 100 m, zámek 20 km (Kuks), ZOO 
16 km (Dvůr Králové nad Labem).
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TETÍN: 13 os.  č. 2743
Moderně zařízená chalupa se zapuštěným venkovním 
bazénem, zahradním krbem a ohništěm s posezením 
situovaná na okraji obce obklopené lesy. V samostatné 
vedlejší budově je hostům k dispozici studio pro 3 osoby. 
Doporučujeme výlet na hrad Pecka (8 km) či do aquapar-
ku v Jičíně (20 km). 
Přízemí: ložnice 25 m2 3x samost. lůžko, obytná míst-
nost 36 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 1, kuchyňský 
kout, jídelní kout), WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo). 
Podkroví: ložnice 13 m2 2x samost. lůžko, ložnice 13 m2 
2x samost. lůžko, ložnice 25 m2 3x samost. lůžko, kou-
pelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), 2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička, mrazicí 
box (40 l), 2x překapávač, 2x varná konvice, toustovač, 
topinkovač. Vysavač, 2x TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev vody: el. bojler 
(160 l). Oplocený pozemek (zahrada) 3000 m2, parkoviště 
na pozemku uzavřené (počet míst: 3), garáž na pozemku 
(počet míst: 1). Terasa 30 m2, venkovní bazén s filtrem 
(3,5 x 7 m), krb zahradní, ohniště, posezení, plast. zahr. 
nábytek, slunečník, uzamykatelný prostor pro kola, stolní 
tenis, trampolína. Autobus 100 m (Tetín), vlak 4 km (Láz-
ně Bělohrad). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 8 km (Pecka), koupa-
liště 5 km (Miletín), krytý bazén 4 km (Lázně Bělohrad). 
Hrad 8 km (Pecka), les 200 m, muzeum 13 km (Nová 
Paka), zámek 36 km (Hrubá Skála).

4 4 0,15

TETÍN: 12 os.  č. 2025
Prostorná chalupa s venkovním zapuštěným bazénem, 
zahradním krbem a posezením situovaná v nádherné 
přírodě Podkrkonoší je vhodná pro ubytování početnější 
rodiny či skupiny přátel. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manželské lůžko, ložnice 
16 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 16 m2 2x samostat-
né lůžko, obytná místnost 25 m2 (počet křesel: 6, počet 
pohovek: 1), kuchyň 12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna 
(vana, sprchový kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 
16 m2 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, obytná míst-
nost 25 m2 (počet křesel: 6, počet pohovek: 1), kuchyň 
12 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (sprchový kout). 
2x elektrický sporák s elektrickou troubou (8 plot.), 
2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička, překapávač, var-
ná konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem. 
Ohřev vody: elektrický bojler (180 l). Oplocený pozemek 
(zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (po-
čet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa, 
venkovní bazén s filtrem (6 x 3 x 1,2 m), krb zahradní, 
ohniště, posezení, plastový zahradní nábytek, sluneč-
ník, pískoviště, zahradní houpačka, stolní tenis, trampo-
lína. Autobus 100 m (Tetín), vlak 4 km (Lázně Bělohrad). 
Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: přehrada 15 km (Zvičina), přírod-
ní koupaliště 4 km (Lázně Bělohrad). Hrad 9 km (Pecka), 
les 200 m (Tetín), muzeum 4 km (Lázně Bělohrad), tu-
ristické stezky 500 m (Tetín), vyhlídka 15 km (Zvičina).

4 4 0,1
LÁZNĚ BĚLOHRAD: 6 os.  č. 2343 
Komfortně zařízený rodinný domek s bazénem se nachází 
v nádherném městě Lázně Bělohrad. 
Přízemí: koupelna (WC, vana, sprch. kout, umyvadlo). 
1. patro: ložnice 20 m2 1x manžel. lůžko (kuchyňský 
kout), ložnice 13 m2 2x samost. lůžko, ložnice 16 m2 
2x samost. lůžko, obytná místnost 50 m2 (počet pohovek: 
2, kuchyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna (WC, sprcho-
vý kout, umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mik-
rovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, var-
ná konvice, toustovač. Vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD 
přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem. Ohřev 
vody: průtokový ohřívač. Oplocený pozemek (zahrada) 
650 m2, parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 1), 
garáž na pozemku (počet míst: 1). Terasa 10 m2, venkovní 
bazén s filtrem (26 m2), krb zahradní, ohniště, plastový 
zahradní nábytek, slunečník, trampolína. Autobus 300 m, 
vlak 400 m. Platba spotřeby el. energie a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 7 km (Pecka), krytý ba-
zén 17 km (Jičín), přehrada 25 km (Rozkoš), přírodní kou-
paliště 400 m, rybník 2 km (Byšička). Hrad 7 km (Pecka), 
les 1,5 km, muzeum 400 m, vyhlídka 2 km.

0,4 0,3 0,3

NOVÁ VES NAD POPELKOU: 10 os.  č. 1333
Stylově zařízená chalupa s pěknou zahradou s bazénem 
a perfektní zastřešenou pergolou s krbem leží na okraji 
Nové Vsi nad Popelkou. 
Přízemí: ložnice 11 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 
17 m2 (počet křesel: 6), kuchyň 30 m2, koupelna (WC, vana, 
sprch. kout). Podkroví: ložnice 25 m2 2x manžel. lůžko, 
ložnice 29 m2 2x manžel. lůžko. Plyn. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí 
box (50 l), překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. 
Pračka (automatická), vysavač, klasický TV, satelit, DVD 
přehrávač. Ohřev vody: el. bojler (170 l). Otevřený poze-
mek (zahrada) 800 m2, parkoviště na pozemku otevřené 
(počet míst: 5). Terasa 15 m2, venkovní bazén s filtrem 
(prům. 3,6 m), krb v obývacím pokoji, ohniště s grilem, 
gril, plast. zahr. nábytek. Domácí zvíře za popl. 300 Kč. 
Autobus 500 m, vlak 1 km. V objektu jsou příkré schody. 
Paušál za spotřebu energií 1 000 Kč/týden na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 1 km (Nová 
Ves nad Popelkou), rybník 15 km (Jinolické rybníky). Hrad 
17 km (Pecka), les 200 m, muzeum 10 km (Nová Paka), pří-
rodní zvláštnost 15 km (CHKO Český ráj), vyhlídka 5 km.

1 1 1

č. 2743

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie, plyn) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní 
před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je 
majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 1333 platí v termí-
nech od 29.8. cena 9 730 Kč. U objektu č. 2343 platí v termínu 13.6.-20.6. cena 9 520 Kč.

Kód 1316 1333* 2025 2249 2343* 2510 2743 2985 3130

Počet osob 10 10 12 4+1 6 7 13 9 4+2

do 20.6. a od 29.8. 10 500 9 030 11 480 6 020 8 890 8 680 13 510 11 690 7 700

20.6.-27.6. 12 040 11 340 12 530 6 580 11 480 9 380 17 010 12 390 8 400

22.8.-29.8. 13 020 13 020 12 530 6 580 10 500 9 380 17 010 12 390 8 400

27.6.-22.8. 14 210 14 210 15 190 7 630 12 670 10 990 18 690 17 500 9 100

4 4 0,1

SAUNA
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KRKONOŠE

STRÁŽKOVICE: 6 os.  č. 1880 
Stylově zařízená roubenka s venkovním bazénem, posezením pod pergolou a ohništěm situovaná na pěkně upravené 
zahradě. Doporučujeme všem, kteří chtějí strávit klidnou dovolenou. Za návštěvu určitě stojí Teplicko- Adršp. skály 
(16 km), případně zámek v Náchodě (20 km). 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 22 m2 1x přistýlka (počet křesel: 5, počet pohovek: 1), jídelna 10 m2, kuchyň 14 m2, koupelna (WC, 
vana, sprchový kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), mrazicí box (30 l), překa-
pávač, varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, video, radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (125 l). Otevřený pozemek (louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Venkovní 
bazén s filtrem (3,6 m x 1,15 m), ohniště, gril, pergola, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, možnost zapůjč. jízdních 
kol (1x pánské, 1x dámské), trampolína. Autobus 500 m, vlak 3 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 18 km, přehrada 20 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 3 km, rybník 3 km, les 200 m, 
muzeum 18 km (Trutnov), přírodní zvláštnost 16 km (Adršpašské skály), vyhlídka 5 km, zámek 20 km (Náchod).

VÍCHOVÁ NAD JIZEROU: 7 os.  č. 1314 
Prostorná dobře zařízená chalupa s bazénem, pískoviš-
těm a dětskou houpačkou situovaná na pěkném místě 
na louce 300 m od krkonošsko - jizerské magistrály. 
Po letním dni, ať už jej strávíte turistikou, cykloturis-
tikou či relaxací doporučujeme večerní posezení a pří-
pravu nějaké pochoutky na přenosném grilu s lávovým 
kamenem. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko 2x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 16 m2 3x samostatné lůžko, 
obytná místnost 31 m2 (počet křesel: 6), WC, koupelna 
(WC, vana), veranda. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, toustovač. Pračka (automa-
tická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). 
Otevřený pozemek (louka) 2000 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 17 m2, venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, solární ohřev), ohniště, gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, pískoviště, dětská 
houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
a vlak 5 km (Víchová na Jizerou).
Tipy pro volný čas: koupaliště 14 km (Vrchlabí), krytý 
bazén 9 km (Jilemnice), přírodní koupaliště 9 km (Jilemni-
ce). Les 200 m, muzeum 13 km (Vrchlabí), přírodní zvlášt-
nost 25 km (Bozkovské jeskyně), turistické stezky 200 m.

9 5 2

DOLNÍ BRANNÁ: 5 os.  č. 2331
Moderně vybavený rodinný domek s bazénem, pečlivě 
udržovanou zahradou a prostornou venkovní terasou 
a krásným výhledem na zalesněné louky se nachází 
na okraji obce  ležící  jen 4 km od Vrchlabí. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x samostatné lůžko, obytná 
místnost 12 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), ku-
chyň 20 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, 
topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
LCD TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (200 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1289 m2, par-
koviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 
40 m2, venkovní bazén (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), krb 
zahradní, gril zahradní, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník. Autobus 600 m, vlak 1 km. Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Jilemnice), 
rybník 4 km (Vrchlabí). Hrad 20 km (Pecka), les 800 m, 
muzeum 4 km (Vrchlabí),  turistické stezky 1 km.

7 0,8 0,5ROKYTNICE NAD JIZEROU: 10 os./22 os.  č. 3859
Velmi pěkná chalupa s bazénem, venkovní a vnitřní 
vířivkou, 2 saunami, kulečníkem, stolním fotbalem je 
ideálním místem pro pobyt větší skupiny přátel. Objekt 
se nachází 125 metrů od centra města, kde se nachází 
supermarket a restaurace. Okolí je vhodné pro milovníky 
turistiky a cykloturistiky. Na vyžádání možnost zapůjčení 
elektrokol za poplatek. 
Přízemí: 2x WC, 2x koupelna (WC, sprch. kout), obývací 
pokoj 85 m2 (počet pohovek: 2, kuchyň. kout), obývací po-
koj 59 m2 (počet pohovek: 2, kuchyň. kout, jídelní kout). 
1. patro: ložnice 10 m2 3x samost. lůžko, ložnice 15 m2 
4x samost. lůžko, ložnice 18 m2 3x samost. lůžko, ložnice 
12 m2 3x samost. lůžko (WC, sprch. kout), ložnice 19 m2 2x 
samost. lůžko (WC, sprch. kout), ložnice 20 m2 4x samost. 
lůžko, ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko, WC, 2x koupel-
na (WC, sprch. kout). El. trouba, 2x plyn. varná deska (10 
plot.), 2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička, 2x mrazicí 
box, 4x překapávač, 2x varná konvice, 2x myčka na nádo-
bí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
video, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: elektrický 
bojler. Částečně oplocený pozemek (příroda) 1200 m2, 
parkoviště na ulici (počet míst: 9). Veranda 30 m2, terasa 
100 m2, sauna (2x), pro 8 osob a 1 osobu), venkovní ba-
zén, krb zahradní, gril přenosný, posezení pod pergolou, 
plast. + dřevěný + kovový zahr. nábytek, slunečník, lehát-
ka 2x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, stolní tenis, elektronické šipky, tram-
polína, kulečník: pool (s děrami). Domácí zvíře v ceně. 
Autobus 450 m, vlak 2 km (Jablonec nad Jizerou). Nutné 
vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie a plynu 
na místě. Povinný poplatek za závěrečný úklid 1 500 Kč. 
Použití vnitřní vířivky za poplatek 5 000 Kč/týden.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 9 km (Harrachov), 
řeka 2 km (Jablonec nad Jizerou). Les 500 m, turistické 
stezky 400 m, vyhlídka 2 km.

2 0,4 0,15

MARTINICE V KRKONOŠÍCH: 8 os.  č. 3566
Nově zrekonstruovaná prostorná a dobře vybavená polo-
vina chalupy situovaná na klidném místě. Vhodné ubyto-
vání pro milovníky turistiky, všechna známá krkonošská 
horská střediska jsou od objektu vzdálena 5 -20 km. 
Přízemí: ložnice 26 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 30 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, obyt-
ná místnost 36 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, ku-
chyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna 12 m2 (WC, vana, 
umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (200 l), mrazicí box (40 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač, topinkovač. Pračka (automatic-
ká), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (příroda) 500 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Ohniště, gril pře-
nosný, posezení, dřevěný a plast. zahr. nábytek, uzamy-
katelný prostor pro kola. Autobus 300 m (Martinice), vlak 
500 m (Martinice). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 5 km (Kruh), koupaliště 
6 km (Pecka), krytý bazén 3 km (Jilemnice). Zámek 70 km 
(Sychrov), 9 km (Vrchlabí), ZOO 80 km (Liberec), 35 km 
(Dvůr Králové nad Labem).

3 0,25 3

HORNÍ DUŠNICE: 12 os.  č. 2074
Účelně zařízená horská chalupa s bazénem a terasou 
situovaná ve stráni uprostřed malého údolí. Z objektu 
je nádherný výhled do okolní krajiny. Klidné místo pro 
strávení dovolené. 
Přízemí: 2x ložnice 10 m2 1x manžel. lůžko, kuchyň 
10 m2 (počet křesel: 2), 2x WC, 2x koupelna (sprch. 
kout), veranda 4 m2. Podkroví: ložnice 15 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1), ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko (počet kře-
sel: 1), obytná místnost 20 m2 3x samost. lůžko (počet 
křesel: 5, počet pohovek: 1). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), sporák na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (200 l), mrazicí box (30 l), překapá-
vač, varná konvice. Vysavač, TV, satelit, rádio. Ohřev 
vody: el. bojler (150 l). Otevřený pozemek (louka) 
7000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 
3). Terasa 15 m2, venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, 
pokud je období sucha a nedostatek vody, není bazén 
k dispozici), kachlová kamna (kuchyň), ohniště, plasto-
vý zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus a vlak 3 km (Dolní Dušnice). Platba spotřeby 
el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 17 km (Jilemnice), 7 km 
Vysoké nad Jizerou, přírodní koupaliště 10 km (Poniklá), 
rybník 23 km (Vrchlabí). Hrad 14 km (Štěpanice), les 
50 m, muzeum 17 km (Jilemnice), turistické stezky 500 m.

7 7 0,3

SKLENAŘICE: 9 os.  č. 2160 
Moderně zařízený apartmán s velkým bazénem, pro-
stornou loukou s ohništěm a zahradním nábytkem je 
ideální pro ubytování početnější rodiny s dětmi. 
Podkroví: ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 
16 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 24 m2 4x samostat-
né lůžko (balkón), obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), WC, 
koupelna (vana, umyvadlo). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (170 l), mra-
zicí box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(200 l). Otevřený pozemek (louka) 2000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Venkovní bazén 
s filtrem (8,4 x4,3 x1,4), ohniště, plastový zahradní ná-
bytek, slunečník. Autobus 300 m, vlak 4 km. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km (Jilemnice), 
přírodní koupaliště 4 km (Jablonec nad Jizerou). Les 
500 m, muzeum 4 km (Vysoké nad Jizerou), turistické 
stezky 500 m, vyhlídka 6 km (Štěpánka).

4 4 0,5

ČISTÁ U ČERNÉHO DOLU: 8 os.  č. 1955
Typická rekreační chata situovaná v nádherné části Kr-
konoš. Okolní lesy a louky lákají k romantickým procház-
kách, pro zdatnější návštěvníky jsou připraveny dobře 
značené turistické stezky. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, balkón 8 m2), kuchyň 16 m2 (jídelní kout), WC, 
koupelna (vana). Podkroví: ložnice 15 m2 1x manželské 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko (balkón 4 m2), 
ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko (balkón 4 m2), ložni-
ce 14 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), chladnička (120 l), překapávač, varná konvice, 
topinkovač. Vysavač, TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Otevřený 
pozemek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Ohniště, plastový zahradní nábytek. Autobus 250 m, vlak 
13 km (Svoboda nad Úpou). Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Čistá). 
Hrad 32 km (Pecka), les 50 m, muzeum 12 km (Hostinné), 
přírodní zvláštnost 3 km (Krkonošský národní park), turi-
stické stezky 100 m, vyhlídka 7 km.

2 0,8 0,8

BENECKO: 8+1 os.  č. 3253
Tato moderně zařízená chalupa se nachází v obci 
Mrklov nedaleko známého střediska Benecko. Hosté 
mají na zahradě k dispozici otevřené ohniště s pose-
zením. Okolí nabízí nesčetné sportovní vyžití. Za ná-
vštěvu například stojí 1 km vzdálená zřícenina hradu 
Štěpanice. 
Přízemí: obytná místnost 27 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, terasa), 
kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana, umy-
vadlo), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko 1x patrové 
lůžko, ložnice 45 m2 1x samostatné lůžko 2x manželské 
lůžko (balkón 4 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice. Vysavač, TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový 
ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 250 m2, parkoviš-
tě na pozemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, 
dětský bazének, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, za-
hradní houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno.Auto-
bus 200 m (Mrklov), vlak 6 km (Vrchlabí). V některém 
z okolních objektů mohou majitelé mít včelí úly. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Jilemnice), 
přehrada 17 km (Špindlerův Mlýn), přírodní koupališ-
tě 6 km (Vrchlabí). Hrad 1 km, les 15 m, muzeum 6 km 
(Vrchlabí), 5 km (Jilemnice), turistické stezky 10 m, zá-
mek 6 km (Vrchlabí).

6 2 2

NOVINKA

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie,plyn, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). 

Kód 1314 1880 1955 2074 2160 2331 3253 3566 3859

Počet osob 7 6 8 12 9 5 8+1 8 10 22

do 20.6. a od 29.8. 6 510 8 470 8 190 10 220 14 000 7 280 9 170 - - - 30 170    37 170

20.6.-27.6. 6 930 9 170 8 610 10 920 14 700 8 610 9 590 - - - 30 870 37 870

22.8.-29.8. 6 930 9 170 8 610 11 900 14 700 9 030 13 580 11 130 30 870 37 870

27.6.-22.8. 10 710 11 690 10 080 12 530 15 470 9 520 14 070 11 620 31 500 38 500

3 1 1
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KRKONOŠE

STRÁŽKOVICE: 6 os.  č. 1880 
Stylově zařízená roubenka s venkovním bazénem, posezením pod pergolou a ohništěm situovaná na pěkně upravené 
zahradě. Doporučujeme všem, kteří chtějí strávit klidnou dovolenou. Za návštěvu určitě stojí Teplicko- Adršp. skály 
(16 km), případně zámek v Náchodě (20 km). 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 9 m2 2x samostatné lůžko, 
obytná místnost 22 m2 1x přistýlka (počet křesel: 5, počet pohovek: 1), jídelna 10 m2, kuchyň 14 m2, koupelna (WC, 
vana, sprchový kout). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (175 l), mrazicí box (30 l), překa-
pávač, varná konvice. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, TV, satelit, video, radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: el. bojler (125 l). Otevřený pozemek (louka) 1000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 3). Venkovní 
bazén s filtrem (3,6 m x 1,15 m), ohniště, gril, pergola, dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, možnost zapůjč. jízdních 
kol (1x pánské, 1x dámské), trampolína. Autobus 500 m, vlak 3 km.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 18 km, přehrada 20 km (Rozkoš), přírodní koupaliště 3 km, rybník 3 km, les 200 m, 
muzeum 18 km (Trutnov), přírodní zvláštnost 16 km (Adršpašské skály), vyhlídka 5 km, zámek 20 km (Náchod).

VÍCHOVÁ NAD JIZEROU: 7 os.  č. 1314 
Prostorná dobře zařízená chalupa s bazénem, pískoviš-
těm a dětskou houpačkou situovaná na pěkném místě 
na louce 300 m od krkonošsko - jizerské magistrály. 
Po letním dni, ať už jej strávíte turistikou, cykloturis-
tikou či relaxací doporučujeme večerní posezení a pří-
pravu nějaké pochoutky na přenosném grilu s lávovým 
kamenem. 
Přízemí: ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko 2x přistýl-
ka - rozkládací gauč, ložnice 16 m2 3x samostatné lůžko, 
obytná místnost 31 m2 (počet křesel: 6), WC, koupelna 
(WC, vana), veranda. El. sporák s el. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (210 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, toustovač. Pračka (automa-
tická), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (150 l). 
Otevřený pozemek (louka) 2000 m2, parkoviště na po-
zemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 17 m2, venkovní 
bazén s filtrem (prům. 3,6 m, solární ohřev), ohniště, gril 
přenosný, plastový zahradní nábytek, pískoviště, dětská 
houpačka. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 
a vlak 5 km (Víchová na Jizerou).
Tipy pro volný čas: koupaliště 14 km (Vrchlabí), krytý 
bazén 9 km (Jilemnice), přírodní koupaliště 9 km (Jilemni-
ce). Les 200 m, muzeum 13 km (Vrchlabí), přírodní zvlášt-
nost 25 km (Bozkovské jeskyně), turistické stezky 200 m.

9 5 2

DOLNÍ BRANNÁ: 5 os.  č. 2331
Moderně vybavený rodinný domek s bazénem, pečlivě 
udržovanou zahradou a prostornou venkovní terasou 
a krásným výhledem na zalesněné louky se nachází 
na okraji obce  ležící  jen 4 km od Vrchlabí. 
Přízemí: ložnice 6 m2 1x samostatné lůžko, obytná 
místnost 12 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 1), ku-
chyň 20 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana, sprchový 
kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 15 m2 1x manželské 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička 
(150 l), mrazicí box (20 l), překapávač, varná konvice, 
topinkovač. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 
LCD TV, radiomagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (200 l). 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1289 m2, par-
koviště na pozemku uzavřené (počet míst: 2). Terasa 
40 m2, venkovní bazén (prům. 3,6 m, hl. 0,9 m), krb 
zahradní, gril zahradní, posezení, plastový zahradní 
nábytek, slunečník. Autobus 600 m, vlak 1 km. Platba 
spotřeby el. energie nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Jilemnice), 
rybník 4 km (Vrchlabí). Hrad 20 km (Pecka), les 800 m, 
muzeum 4 km (Vrchlabí),  turistické stezky 1 km.

7 0,8 0,5ROKYTNICE NAD JIZEROU: 10 os./22 os.  č. 3859
Velmi pěkná chalupa s bazénem, venkovní a vnitřní 
vířivkou, 2 saunami, kulečníkem, stolním fotbalem je 
ideálním místem pro pobyt větší skupiny přátel. Objekt 
se nachází 125 metrů od centra města, kde se nachází 
supermarket a restaurace. Okolí je vhodné pro milovníky 
turistiky a cykloturistiky. Na vyžádání možnost zapůjčení 
elektrokol za poplatek. 
Přízemí: 2x WC, 2x koupelna (WC, sprch. kout), obývací 
pokoj 85 m2 (počet pohovek: 2, kuchyň. kout), obývací po-
koj 59 m2 (počet pohovek: 2, kuchyň. kout, jídelní kout). 
1. patro: ložnice 10 m2 3x samost. lůžko, ložnice 15 m2 
4x samost. lůžko, ložnice 18 m2 3x samost. lůžko, ložnice 
12 m2 3x samost. lůžko (WC, sprch. kout), ložnice 19 m2 2x 
samost. lůžko (WC, sprch. kout), ložnice 20 m2 4x samost. 
lůžko, ložnice 21 m2 4x samostatné lůžko, WC, 2x koupel-
na (WC, sprch. kout). El. trouba, 2x plyn. varná deska (10 
plot.), 2x mikrovlnná trouba, 2x chladnička, 2x mrazicí 
box, 4x překapávač, 2x varná konvice, 2x myčka na nádo-
bí. Pračka (automatická), vysavač, žehlička, 2x TV, satelit, 
video, CD přehrávač, WiFi zdarma. Ohřev vody: elektrický 
bojler. Částečně oplocený pozemek (příroda) 1200 m2, 
parkoviště na ulici (počet míst: 9). Veranda 30 m2, terasa 
100 m2, sauna (2x), pro 8 osob a 1 osobu), venkovní ba-
zén, krb zahradní, gril přenosný, posezení pod pergolou, 
plast. + dřevěný + kovový zahr. nábytek, slunečník, lehát-
ka 2x, pískoviště, dětská houpačka, uzamykatelný prostor 
pro kola, badminton, stolní tenis, elektronické šipky, tram-
polína, kulečník: pool (s děrami). Domácí zvíře v ceně. 
Autobus 450 m, vlak 2 km (Jablonec nad Jizerou). Nutné 
vlastní povlečení. Platba spotřeby el. energie a plynu 
na místě. Povinný poplatek za závěrečný úklid 1 500 Kč. 
Použití vnitřní vířivky za poplatek 5 000 Kč/týden.
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 9 km (Harrachov), 
řeka 2 km (Jablonec nad Jizerou). Les 500 m, turistické 
stezky 400 m, vyhlídka 2 km.

2 0,4 0,15

MARTINICE V KRKONOŠÍCH: 8 os.  č. 3566
Nově zrekonstruovaná prostorná a dobře vybavená polo-
vina chalupy situovaná na klidném místě. Vhodné ubyto-
vání pro milovníky turistiky, všechna známá krkonošská 
horská střediska jsou od objektu vzdálena 5 -20 km. 
Přízemí: ložnice 26 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůž-
ko, ložnice 30 m2 2x samost. lůžko 1x manžel. lůžko, obyt-
ná místnost 36 m2 (počet křesel: 1, počet pohovek: 2, ku-
chyň. kout, jídelní kout), WC, koupelna 12 m2 (WC, vana, 
umyvadlo). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná 
trouba, chladnička (200 l), mrazicí box (40 l), překapávač, 
varná konvice, toustovač, topinkovač. Pračka (automatic-
ká), vysavač, žehlička, TV, satelit, DVD přehrávač, rádio 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(120 l). Otevřený pozemek (příroda) 500 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 4). Ohniště, gril pře-
nosný, posezení, dřevěný a plast. zahr. nábytek, uzamy-
katelný prostor pro kola. Autobus 300 m (Martinice), vlak 
500 m (Martinice). Platba spotřeby el. energie na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 5 km (Kruh), koupaliště 
6 km (Pecka), krytý bazén 3 km (Jilemnice). Zámek 70 km 
(Sychrov), 9 km (Vrchlabí), ZOO 80 km (Liberec), 35 km 
(Dvůr Králové nad Labem).

3 0,25 3

HORNÍ DUŠNICE: 12 os.  č. 2074
Účelně zařízená horská chalupa s bazénem a terasou 
situovaná ve stráni uprostřed malého údolí. Z objektu 
je nádherný výhled do okolní krajiny. Klidné místo pro 
strávení dovolené. 
Přízemí: 2x ložnice 10 m2 1x manžel. lůžko, kuchyň 
10 m2 (počet křesel: 2), 2x WC, 2x koupelna (sprch. 
kout), veranda 4 m2. Podkroví: ložnice 15 m2 1x sa-
most. lůžko 1x manžel. lůžko (počet křesel: 1, počet 
pohovek: 1), ložnice 15 m2 1x manžel. lůžko (počet kře-
sel: 1), obytná místnost 20 m2 3x samost. lůžko (počet 
křesel: 5, počet pohovek: 1). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), sporák na tuhá paliva s troubou, mikrovlnná 
trouba, chladnička (200 l), mrazicí box (30 l), překapá-
vač, varná konvice. Vysavač, TV, satelit, rádio. Ohřev 
vody: el. bojler (150 l). Otevřený pozemek (louka) 
7000 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 
3). Terasa 15 m2, venkovní bazén s filtrem (pr. 3,6 m, 
pokud je období sucha a nedostatek vody, není bazén 
k dispozici), kachlová kamna (kuchyň), ohniště, plasto-
vý zahradní nábytek. Domácí zvíře za poplatek 300 Kč. 
Autobus a vlak 3 km (Dolní Dušnice). Platba spotřeby 
el. energie a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: koupaliště 17 km (Jilemnice), 7 km 
Vysoké nad Jizerou, přírodní koupaliště 10 km (Poniklá), 
rybník 23 km (Vrchlabí). Hrad 14 km (Štěpanice), les 
50 m, muzeum 17 km (Jilemnice), turistické stezky 500 m.

7 7 0,3

SKLENAŘICE: 9 os.  č. 2160 
Moderně zařízený apartmán s velkým bazénem, pro-
stornou loukou s ohništěm a zahradním nábytkem je 
ideální pro ubytování početnější rodiny s dětmi. 
Podkroví: ložnice 10 m2 2x samostatné lůžko, ložnice 
16 m2 3x samostatné lůžko, ložnice 24 m2 4x samostat-
né lůžko (balkón), obytná místnost 20 m2 (počet křesel: 
2, počet pohovek: 1), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), WC, 
koupelna (vana, umyvadlo). El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (170 l), mra-
zicí box (20 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, 
žehlička, TV, satelit, WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler 
(200 l). Otevřený pozemek (louka) 2000 m2, parkoviště 
na pozemku otevřené (počet míst: 3). Venkovní bazén 
s filtrem (8,4 x4,3 x1,4), ohniště, plastový zahradní ná-
bytek, slunečník. Autobus 300 m, vlak 4 km. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 20 km (Jilemnice), 
přírodní koupaliště 4 km (Jablonec nad Jizerou). Les 
500 m, muzeum 4 km (Vysoké nad Jizerou), turistické 
stezky 500 m, vyhlídka 6 km (Štěpánka).

4 4 0,5

ČISTÁ U ČERNÉHO DOLU: 8 os.  č. 1955
Typická rekreační chata situovaná v nádherné části Kr-
konoš. Okolní lesy a louky lákají k romantickým procház-
kách, pro zdatnější návštěvníky jsou připraveny dobře 
značené turistické stezky. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 2, počet 
pohovek: 1, balkón 8 m2), kuchyň 16 m2 (jídelní kout), WC, 
koupelna (vana). Podkroví: ložnice 15 m2 1x manželské 
lůžko, ložnice 15 m2 2x samostatné lůžko (balkón 4 m2), 
ložnice 18 m2 2x samostatné lůžko (balkón 4 m2), ložni-
ce 14 m2 2x samostatné lůžko. El. sporák s el. troubou 
(4 plot.), chladnička (120 l), překapávač, varná konvice, 
topinkovač. Vysavač, TV, satelit, DVD přehrávač, radi-
omagnetofon. Ohřev vody: el. bojler (100 l). Otevřený 
pozemek (louka) 800 m2, parkoviště na pozemku ote-
vřené (počet míst: 2), garáž na pozemku (počet míst: 1). 
Ohniště, plastový zahradní nábytek. Autobus 250 m, vlak 
13 km (Svoboda nad Úpou). Platba spotřeby el. energie 
nad 50 kWh na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Čistá). 
Hrad 32 km (Pecka), les 50 m, muzeum 12 km (Hostinné), 
přírodní zvláštnost 3 km (Krkonošský národní park), turi-
stické stezky 100 m, vyhlídka 7 km.
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BENECKO: 8+1 os.  č. 3253
Tato moderně zařízená chalupa se nachází v obci 
Mrklov nedaleko známého střediska Benecko. Hosté 
mají na zahradě k dispozici otevřené ohniště s pose-
zením. Okolí nabízí nesčetné sportovní vyžití. Za ná-
vštěvu například stojí 1 km vzdálená zřícenina hradu 
Štěpanice. 
Přízemí: obytná místnost 27 m2 1x přistýlka - rozklá-
dací gauč (počet křesel: 1, počet pohovek: 1, terasa), 
kuchyň 12 m2 (jídelní kout), koupelna (WC, vana, umy-
vadlo), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Pod-
kroví: ložnice 20 m2 1x manželské lůžko 1x patrové 
lůžko, ložnice 45 m2 1x samostatné lůžko 2x manželské 
lůžko (balkón 4 m2). El. sporák s el. troubou (4 plot.), mi-
krovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, překapávač, 
varná konvice. Vysavač, TV, satelit, radiomagnetofon 
s CD přehrávačem, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový 
ohřívač. Otevřený pozemek (zahrada) 250 m2, parkoviš-
tě na pozemku otevřené (počet míst: 3). Terasa 30 m2, 
dětský bazének, krbová kamna (obývací pokoj), ohniště, 
dřevěný zahradní nábytek, slunečník, pískoviště, za-
hradní houpačka, možnost zapůjč. jízdních kol. Domácí 
zvíře za poplatek 300 Kč, pouze malé plemeno.Auto-
bus 200 m (Mrklov), vlak 6 km (Vrchlabí). V některém 
z okolních objektů mohou majitelé mít včelí úly. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 7 km (Jilemnice), 
přehrada 17 km (Špindlerův Mlýn), přírodní koupališ-
tě 6 km (Vrchlabí). Hrad 1 km, les 15 m, muzeum 6 km 
(Vrchlabí), 5 km (Jilemnice), turistické stezky 10 m, zá-
mek 6 km (Vrchlabí).
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NOVINKA

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uve-
deno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek 
(platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků 
placených na místě (místní poplatek, el. energie,plyn, dřevo) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 
14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu 
osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). 

Kód 1314 1880 1955 2074 2160 2331 3253 3566 3859

Počet osob 7 6 8 12 9 5 8+1 8 10 22

do 20.6. a od 29.8. 6 510 8 470 8 190 10 220 14 000 7 280 9 170 - - - 30 170    37 170

20.6.-27.6. 6 930 9 170 8 610 10 920 14 700 8 610 9 590 - - - 30 870 37 870

22.8.-29.8. 6 930 9 170 8 610 11 900 14 700 9 030 13 580 11 130 30 870 37 870

27.6.-22.8. 10 710 11 690 10 080 12 530 15 470 9 520 14 070 11 620 31 500 38 500

3 1 1
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KRKONOŠE

ROZTOKY U JILEMNICE: 6 os.  č. 3817
Moderně zařízená nově zrekonstruovaná chalupa se 
zapuštěným bazénem. Ideální místo pro pohodovou ro-
dinnou dovolenou.
Přízemí: kuchyň 6 m2 (jídelní kout), WC, obývací pokoj 
20 m2. 1. patro: ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko (balkón), 
ložnice 16 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 18 m2 1x manžel. 
lůžko, koupelna (WC, vana). Sklokeramická varná deska 
(4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice, myčka na nádobí. Pračka (au-
tomatická), TV, satelit, rádio. Ohřev vody: el. bojler (120 l). 
Oplocený pozemek (louka) 4600 m2, parkoviště na po-
zemku uzavřené (počet míst: 2). Veranda 6 m2, terasa 
10 m2, venkovní bazén s filtrem (6x3,5 m, hl. 1,5 m), krbo-
vá kamna (obývací pokoj), ohniště s grilem, gril zahradní, 
posezení pod pergolou, kovový zahr. nábytek, lehátka 
4x, dětská houpačka, badminton, skluzavka, trampolína. 
Autobus 1 km (Karlov), vlak 2 km (Roztoky u Jilemnice). 
Tipy pro volný čas: plavecký bazén 6 km (Jilemnice). 
Hrad 6 km (Bradlec), les 100 m, zámek 6 km (Jilemnice).

6 3 3

ČERNÝ DŮL: 6 os./8 os./10 os.  č. 3676
Velmi pěkná nová chalupa v atraktivní lokalitě známého střediska Černý Důl. Doporučujeme navštívit nově vznikající 
vyhlídku „Stezka korunami stromů“. 
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, obytná místnost 20 m2 2x přistýlka - rozkl. křeslo (počet křesel: 4, počet 
pohovek: 4), kuchyň 10 m2 (jídelní kout), hala 7 m2, koupelna 3 m2 (WC, sprch. kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 17 m2 
1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, ložnice 18 m2 1x manžel. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč, 2x koupelna 7 m2 
(WC, sprchový kout, umyvadlo). El. trouba, sklokeramická varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička (200 l), 
mrazicí box (50 l), překapávač, varná konvice, toustovač, topinkovač, myčka na nádobí. Vysavač, TV, CD přehrávač, 
WiFi zdarma. Ohřev vody: el. bojler (600 l). Otevřený pozemek (louka) 888 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 3). Krbová kamna (obývací pokoj), gril, slunečník, pískoviště. Autobus 250 m, vlak 11 km (Vrchlabí). Na sousedním 
pozemku probíhá stavba rekreačních domů. Platba spotřeby el. energie a dřeva. Pytle na odpad za poplatek 120 Kč/ks.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 4 km (Čistá). Les 400 m, muzeum 11 km (Vrchlabí), turistické stezky 300 m.

ČERNÝ DŮL: 12-15 os.  č. 3586
Velmi pěkná moderně zařízená chalupa situovaná 
na rozhraní Čisté a Černého Dolu. Ideální místo pro uby-
tování větší skupiny milovníků turistiky a cykloturistiky.  
Doporučujeme navštívit nově vznikající vyhlídku „Stezka 
korunami stromů“. 
Přízemí: ložnice 16 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. 
lůžko, ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, 2x koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo). 1. patro: ložnice 14 m2 1x man-
žel. lůžko, jídelna 18 m2 (kuchyň. kout), koupelna (WC, 
sprch. kout, umyvadlo), veranda 14 m2  (jídelní kout). 
2. patro: ložnice 14 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 14 m2 
1x manžel. lůžko, ložnice 20 m2 2x manžel. lůžko, koupel-
na, koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). Sklokera-
mický sporák s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, 
3x chladnička (180+90 l), 3x mrazicí box (30+20 l), překa-
pávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, plaz-
mový TV, satelit, radiomagnetofon, WiFi zdarma. Ohřev 
vody: kotel topení. Oplocený pozemek (zahrada) 1000 m2, 
parkoviště na pozemku uzavřené (počet míst: 8). Veran-
da 14 m2, ohniště, gril přenosný, posezení pod pergolou, 
dřevěný zahradní nábytek, pískoviště, zahradní houpačka, 
uzamykatelný prostor pro kola, trampolína. Domácí zví-
ře za poplatek 500 Kč. Autobus 100 m (Černý Důl), vlak 
15 km. Platba spotřeby el. energie, plynu a vody na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 8 km (Janské Lázně), 
přírodní koupaliště 2 km (Čistá). Hrad 32 km (Pecka), les 
100 m, muzeum 8 km (Vrchlabí), 13 km (Hostinné).

2 1 0,15

VÍCE CHAT A CHALUP PO CELÉ ČR 

www.bktour.cz

ČERNÝ DŮL: 12 os.  č. 3430
Velice pěkná, nově zrekonstruovaná krkonošská chalupa ve známém horském středisku. Hostům je k dispozici ohniště 
s grilem a posezení. Doporučujeme navštívit nově vznikající vyhlídku „Stezka korunami stromů“.
Přízemí: ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko, ložnice 12 m2 2x samost. lůžko, obytná místnost 32 m2 (průchozí) 2x přistýl-
ka - rozkl. gauč, jídelna 30 m2 (počet pohovek: 1), kuchyň 14 m2, samost. WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo). 1. pa-
tro: ložnice 45 m2 1x samost. lůžko 1x manželské lůžko (WC, sprch. kout, umyvadlo), ložnice 45 m2 2x samost. lůžko 
1x manžel. lůžko (WC, sprch. kout, umyvadlo). El. sporák 
s el. troubou (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, toustovač, to-
pinkovač, myčka na nádobí. 3x TV, satelit, CD přehrávač, 
WiFi zdarma. Oplocený pozemek (dvůr) 2000 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 4). Krbová kamna 
(obývací ložnice), ohniště, gril, posezení, plastový za-
hradní nábytek. Autobus 100 m (Černý Důl), vlak 15 km.  
Platba spotřeby el. energie, plynu a dřeva na místě.
Tipy pro volný čas: přírodní koupaliště 2 km (Čistá). 
Les 300 m, muzeum 8 km (Vrchlabí), 13 km (Hostinné), 
turistické stezky 300 m, vyhlídka 6 km (Černá hora), zá-
mek 11 km (Vrchlabí), ZOO 31 km (Dvůr Králové n. L.).

2 1,5 0,1

č. 3430

NÁŠ TIP

Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu vč. spotřeby el. energie, vody a plynu (pokud není v textu uvedeno jinak). Cena zahrnuje i ložní prádlo (pokud není v textu 
uvedeno jinak). Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (hosté musí provést sami). Přesné informace o výši poplatků placených 
na místě (místní poplatek, el. energie, plyn, dřevo, voda) budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Upozornění: hosté jsou povinni dodržet 
maximální počet osob (při příjezdu vyššího počtu osob je majitel oprávněn pobyt stornovat, případně požadovat doplatek na místě). * U objektu č. 3341 platí uvedené 
ceny pro max. 4 os., 5. os. za příplatek 1 190 Kč/týden. U objektu č. 3586 platí uvedené ceny pro max. 12 os., každá další os. Za příplatek 770 Kč/týden. 
U objektu č. 3817 platí v termínech od 29.8. cena 11 970 Kč.

Kód 384 1520 1794 1914 2584 3341* 3430 3586* 3676 3817*

Počet osob 5 4 5 10 4 5 4 5 4-5 12 12-15 6 8 10 6

do 20.6. a od 29.8. 6 020 5 730 6 530 8 890 7 490 7 980 4 760 5 530 6 370 15 690 13 230 13 440 13 930 14 280 13 020

20.6.-27.6. 6 370 6 100 6 900 9 590 8 400 9 170 5 530 6 300 7 280 17 690 13 580 14 770 15 190 15 610 13 720

22.8.-29.8. 6 370 6 100 6 900 10 010 8 400 9 170 5 530 6 300 7 280 17 990 15 610 14 770 15 190 15 610 12 670

27.6.-22.8. 8 330 6 500 7 300 11 060 8 820 9 590 6 300 7 070 7 700 17 990 16 100 17 080 17 500 17 920 17 220

DOLNÍ ŠTĚPANICE: 10 os.  č. 1794 
Dobře zařízená polovina rodinného domu se zapuštěným 
bazénem, lehátky, pěkným altánem a zahradním krbem 
situovaná na okraji obce Dolní Štěpanice. 
Přízemí: ložnice 18 m2 1x samost. lůžko 1x manž. lůžko 
(umyvadlo), ložnice 22 m2 2x manž. lůžko (umyvadlo), kou-
pelna (WC, sprch. kout), veranda 6 m2. 1. patro: obytná 
místnost 22 m2 (počet křesel: 2, počet pohovek: 2), kuchyň 
20 m2 (jídelní kout), WC, koupelna (sprch. kout, umyvadlo). 
2. patro: ložnice 22 m2 1x samost. lůžko 1x manžel. lůžko 
(umyvadlo), kuchyň (bar). El. vařič (1 plot.), sklokeramická 
varná deska (3 plot.), mikrovlnná trouba, 2x chladnička 
(220+170 l), překapávač, varná konvice. Vysavač, LCD TV, 
satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: průtokový ohřívač. 
Částečně oplocený pozemek (zahrada) 1250 m2, parkovi-
ště na pozemku uzavřené (počet míst: 3). Veranda 6 m2, 
venkovní krytý bazén s filtrem (2,5 x 5 m x 1,2 m), gril 
zahradní, zahradní altán, dřevěný a plast. zahr. nábytek, 
lehátka 2x, uzamykatelný prostor pro kola. Autobus 150 m, 
vlak 4 km. Majitel chodí v létě občas kontrolovat bazén, 
hlavně v době nepřítomnosti hostů, aby je nerušil. Platba 
spotřeby el. energie a plynu na místě.
Tipy pro volný čas: krytý bazén 4 km (Jilemnice), pří-
rodní koupaliště 7 km (Mříčná), rybník 10 km (Vrchlabí). 
Hrad 3 km (Horní Štěpanice), les 50 m, muzeum 4 km 
(Jilemnice), turistické stezky 800 m, vyhlídka 8 km (Žalý).

4 0,8 2

č. 3341

HARRACHOV: 4-5 os.  č. 3341 
Velice pěkně vybavený apartmán s vlastním vchodem 
v přízemí apartmánového domu situovaného v jednom 
z nejvyhledávanějších středisek v Krkonoších. Z apartmá-
nu je přímý vstup na slunnou předzahrádku ohraničenou 
okrasnými jehličnatými keři. 
Přízemí: ložnice 15 m2 1x manželské lůžko 1x přistýlka - 
rozkládací gauč, obytná místnost 20 m2 (průchozí) 1x při-
stýlka - rozkládací gauč (počet křesel: 4, kuchyňský kout, 
jídelní kout, umyvadlo, terasa), koupelna (WC, sprchový 
kout, umyvadlo). Plyn. sporák s plyn. troubou (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (120 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, LCD TV, 
satelit. Ohřev vody: kotel topení. Parkoviště mimo poze-
mek otevřené (počet míst: 1). Plastový zahradní nábytek. 
Autobus 300 m (Harrachov), vlak 3 km (Harrachov). 
Tipy pro volný čas: krytý bazén hotel Harrachovka 
100 m, přírodní koupaliště 1 km (Harrachov). Les 50 m, mu-
zeum 350 m (Harrachov), přírodní zvláštnost 3 km (Mum-
lavské vodopády), zámek 50 km (Sychrov, Hrubá Skála).

0,1 0,3 0,1

HARRACHOV 
Hezky a účelně zařízené apartmány se nacházejí na klidném 
a slunečném místě ve čtvrti V Borovicích, nad Harrachovem, 
cca 500 m od centra. Harrachov patří mezi nejznámější tu-
ristické a sportovní středisko západních Krkonoš. V blízkém 
okolí je možnost pěší turistky a cykloturistiky, je zde velké 
množství turistických tras nabízejících zajímavé výlety. Při 
cestách na hřebeny se můžete nechat vyvést sedačkovou 
lanovkou podél skokanského můstku. Mezi nejnavštěvova-
nější výletní místa patří „Mumlavský vodopád“. Jsou zde 
i další možnosti strávení volného času - hřiště na minigolf, 
tenisové kurty, bowling a přírodní koupaliště. 
4 os./5 os. č. 1520
2. patro: ložnice 20 m2 2x samostatné lůžko, obytná 
místnost 16 m2 1x přistýlka - rozkládací gauč 1x přistýlka 
- rozkládací křeslo (počet křesel: 4, balkón), kuchyň 8 m2 
(jídelní kout), koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). 
El. varná deska (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, 
mrazicí box, překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysa-
vač, žehlička, TV, satelit, rádio. Ohřev vody: kotel topení.
4 os./5 os.  č. 1914 
Podkroví: obytná místnost 15 m2 1x samost. lůžko 
1x přistýlka - rozkl. gauč (jídelní kout), kuchyň 11 m2 (jí-
delní kout, balkón), koupelna (WC, sprch. kout, umyvadlo). 
Mezonet: ložnice 20 m2 2x samost. lůžko 1x patrové lůžko, 
koupelna (WC, sprchový kout, umyvadlo). El. varná des-
ka (4 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, žehlička, 
TV, satelit, rádio, WiFi zdarma. Ohřev vody: kotel topení.
4 os./5 os. č. 2584
1. patro: ložnice 12 m2 3x samostatné lůžko, obytná 
místnost 22 m2 2x samostatné lůžko (počet křesel: 2, 
počet pohovek: 1, balkón), kuchyň 8 m2 (jídelní kout), 
koupelna (WC, vana, umyvadlo). El. sporák (4 plot.), 
mikrovlnná trouba, chladnička (80 l), mrazicí box (20 l), 
překapávač, varná konvice, topinkovač. Vysavač, TV, sa-
telit, rádio. Ohřev vody: kotel topení. Otevřený pozemek 
(příroda) 400 m2, parkoviště na pozemku otevřené (počet 
míst: 18). Autobus 1,5 km, vlak 3 km (Mýtiny). 
Tipy pro volný čas: koupaliště 900 m (Harrachov - Zá-
koutí), krytý bazén 150 m, přírodní koupaliště 150 m. Les 
200 m, přírodní zvláštnost 3 km (Mumlavské vodopády).

0,15 0,2 0,15

STRÁŽNÉ: 5 os.  č. 384 
Stylově zařízená chata s vnitřním krbem situovaná na místě 
obklopeném lesem v jednom z nejkrásnějších koutů Krko-
noš. V okolí široké možnosti sportovního vyžití (velké množ-
ství cyklistických a pěších stezek), ale i lesy plné hub a bo-
růvek. Ideální místo pro pohodovou rodinnou dovolenou. 
Přízemí: obytná místnost 30 m2 (počet křesel: 5, bal-
kón), kuchyň 9 m2, koupelna (WC, vana). Podkroví: 
ložnice 12 m2 1x manžel. lůžko 1x dětské lůžko, ložnice 
24 m2 2x samost. lůžko 1x přistýlka - rozkl. gauč. El. va-
řič (2 plot.), mikrovlnná trouba, chladnička, mrazicí box, 
překapávač, varná konvice. Vysavač, žehlička, TV, satelit, 
rádio. Ohřev vody: el. bojler (120 l). Otevřený pozemek 
(louka), parkoviště na pozemku otevřené (počet míst: 1). 
Krb v obývacím pokoji, ohniště, plast. zahr. nábytek. Do-
mácí zvíře za poplatek 300 Kč. Autobus 1,8 km, vlak 4 km. 
Tipy pro volný čas: krytý bazén 14 km, přírodní koupa-
liště 7 km (Vrchlabí). Hrad 32 km (Pecka), les 20 m, muze-
um 7 km (Vrchlabí), turistické stezky 1,8 km.

7 1,8 1,8

4 0,25 0,25
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