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Kraj Vysočina se rozkládá v centrální části České
republiky a jeho malebná krajina je vyhledávána
především milovníky zachované přírody. Celé
území vyplňuje Českomoravská vrchovina, nejrozsáhlejší horopisné pásmo České republiky, krajina
rozčleněná táhlými kopci, údolími řek a množstvím
lesů a hájků. Od nepaměti patří do krajiny rybníky,
nejstarší z nich byly zakládány již ve 13. století.
Vybudována je řada přehradních nádrží, z nichž
některé slouží jako zásobárny pitné vody, jiné jsou
vyhledávanými rekreačními oblastmi.
Říční síť je hustá a bohatě rozvětvená a řada
řek zde pramení. Pro svoji přírodní i kulturní
hodnotu má krajina značné části Vysočiny statut
chráněného území. Chráněna jsou místa s původní
vegetací, vzácnými druhy rostlin a živočichů, rašeliniště a skalní útvary. Nečekané zážitky nabízí údolí
řeky Doubravy se skalními věžemi a vodopády;

vodáky oblíbená Sázava proudí přes mohutné
žulové balvany a vytváří četné peřeje. Unikátem
je Mohelenská hadcová step, jejíž geologický
podklad - hadec - vytváří příznivé podmínky pro
výskyt vzácných druhů rostlin. Oblíbeným cílem výletů jsou nejvyšší vrcholy kraje Vysočina - Javořice
(837 m) a Devět skal (836 m).

Dovolená v kraji Vysočina je neodmyslitelně spjatá s venkovem, který je jako stvořený pro oddych a únik
z uspěchaného života. Proto Vám přinášíme nabídku ubytování v menších ubytovacích zařízeních v kraji
Vysočina nacházejících se mimo větší města – ať již na samotě, nebo ve vesnici.
Ubytovací katalog „Prázdniny na venkově“ obsahuje nabídku ubytování na farmách, chalupách, v malých penzionech a v soukromí. Jelikož byl při výběru těchto ubytovacích zařízení kladen důraz na umístění
v klidném venkovském prostředí, na své si přijdou zejména milovníci přírody, venkovského stylu života,
pěších a cyklistických výletů, jízdy na koni či rybaření.
Uvedené ceny ubytování jsou pouze orientační.
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Aktivní dovolená
Pro zachovalost krajiny patří Vysočina k oblastem
s nejzdravějším životním prostředím. Rozsáhlé husté lesy lákají k procházkám i k houbaření, půvabná
přírodní zákoutí nabízejí výborné podmínky pro
aktivní odpočinek a řadu sportů. Krajina je protkána hustou sítí nejen pěších turistických tras, ale
také cyklotras a koňských stezek. Zapálení turisté,
milovníci mlčenlivé přírody mohou prochodit až
3000 km značených pěších turistických tras, které
poskytují neopakovatelné zážitky. Umocnit tyto
zážitky je možné prostřednictvím naučných stezek,
kterých se na Vysočině nachází bezmála 50. Často
vedou chráněnými přírodními nebo historickými
lokalitami, a proto zprostředkují i mnohá poznání.
Cyklistům se nabízí až 2500 km cykloturistických
tras. Ti zdatnější si mohou vybrat z náročnějších terénů, rodinám s dětmi udělají radost mírnější svahy
s dalekými výhledy. Pro ty, co rádi obdivují kouzlo
a rozmanitost okolní krajiny ze sedla koňského

Zima na Vysočině
Vysočina je okouzlující nejen v létě, prozářená
teplými paprsky slunce a modelována všemi možnými odstíny zeleně, ale i v zimě, kdy ledové vánice
dokážou zakrýt všechno kolem jiskřivě bělavými
závějemi sněhu. Vyznavači zimních sportů zcela
jistě uvítají vhodné podmínky Vysočiny pro běžecké lyžování. Zasněžená krajina se v zimě mění ve
velký lyžařský ráj s desítkami kilometrů běžeckých
stop pro závodní i rekreační lyžaře. Nejvýznamnější
zimní střediska jsou v severní části kraje, zejména
na Novoměstsku, kde je díky mírně zvlněnému terénu a dobrým sněhovým podmínkám každoročně
udržováno přes 100 km běžeckých tratí. Příznivci
sjezdového lyžování si v celém kraji také přijdou
na své. V provozu jsou tři desítky sjezdových svahů
různé náročnosti, s vleky, s umělým osvětlením
a doplňované technickým sněhem, takže tvoří dokonalé podmínky v průběhu celé lyžařské sezóny
a odpovídajícím zázemím poskytují návštěvníkům
maximální pohodlí. Mírné svahy jsou vhodné
především pro rodiny s dětmi, pro lyžařské kursy
a pro mírně pokročilé lyžaře.

hřbetu je k dispozici 850 km hipotras a zázemí až
150 jezdeckých stanic. Na své si přijdou i milovníci
horolezectví, kteří mohou slézat vybrané úseky
nejvyšších vrcholů Žďárských vrchů. Velký počet
rybníků nabízí ochlazení v parných dnech i zahřátí
při zimním bruslení. Největší rybníky jsou rájem
surfařů a jachtařů, přehradní nádrže jsou jako
stvořené k provozování vodních sportů a rybaření.
Ve městech jsou k dispozici hřiště, tenisové kurty,
squashové haly, kryté bazény i moderní koupaliště.

Dědictví minulosti
Člověk je s tímto koutem země nerozlučně spjat po
celá staletí. V hlubokých lesích po obou stranách
bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou
budoval cesty a hradiště na jejich obranu, vysoušel
půdu, zakládal města. Minulá staletí zanechala
v celém kraji nespočet architektonických památek
- hrdé gotické hrady, zasněné renesanční zámky,
skvostné barokní kláštery. Historii potkáte na
každém kroku, vyprávějí o ní muzejní expozice
i umělecké sbírky galerií. Z romantické krajiny
vystupuje hrad Lipnice nad Sázavou, který nabízí
kromě dalekého rozhledu po okolní krajině i letní
vystoupení hudebníků, divadelníků i šermířských
skupin. Původně obranný hrad Roštejn, přestavěný na renesanční lovecké sídlo, nabízí tajuplné
noční prohlídky a do středověku zde mohou
návštěvníci nahlédnout během historických slavností. Dobovou atmosféru lze vychutnat během
letních slavností také na upravené hradní zřícenině
Orlík u Humpolce nebo na nádvoří hradu Ledeč
nad Sázavou. Návštěvníky renesančního zámku
v Náměšti nad Oslavou zaujme vzácná sbírka
nástěnných koberců i historické postavy, které
v létě zámek oživují. Bohatou hudební tradici
má barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou,
obklopený rozlehlým parkem. Cenné nástěnné
fresky a mobiliář mohou návštěvníci obdivovat při
prohlídce premonstrátských klášterů Želiva Nová
Říše. V dávné minulosti tkví kořeny měst, která ve
své historii prožívala období bouřlivého rozkvětu
i zkázu ničivých válek. Jihlava patřila ve středověku
díky těžbě stříbra k nejbohatším městům v českém
království. Své bohatství chránila mohutnými hrad-

bami, které jsou z větší části zachovány dodnes.
Pod rozlehlým náměstím se nachází několikapatrový labyrint podzemních chodeb. Město Pelhřimov
získalo svůj dnešní barokní ráz po ničivém požáru
v 18. století. Ze středověku se zachovalo opevnění
se dvěma branami, v zámku jsou umístěny muzejní
sbírky. Havlíčkův Brod byl založen na řece Sázavě
na důležité obchodní cestě. Centrum historické
části města tvoří barokní náměstí obklopené
štítovými domy a s kašnou uprostřed.
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Za památkami UNESCO
Tři nejvýznamnější památkové soubory kraje jsou
součástí světového kulturního dědictví pod ochranou UNESCO. Jedná se o historické centrum Telče,

Speciálně pro děti
Lákadlem pro děti je Westernové městečko Šiklův
mlýn, které jakoby vypadlo z ﬁlmů o Divokém
Západě. Navštívit můžete saloon, hernu i úřad
šerifa, v letních měsících tu můžete potkat bizony,
indiány či lovce kožešin, vidět ukázky rýžování zlata i odvážné kaskadérské kousky jezdců na koních.
Téměř v centru Jihlavy leží zoologická zahrada,

jehož náměstí je lemováno měšťanskými domy
s renesančními štíty a arkádovými podloubími,
které spolu s renesančním zámkem tvoří architektonický celek výjimečné hodnoty. Dále je to Poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve
Žďáru nad Sázavou jako mistrovská kompozice
se symbolikou svatojánské pěticípé hvězdy, vrcholné dílo českého architekta italského původu
J. B. Santiniho ve stylu barokní gotiky počátku
18. století. A v neposlední řadě je to Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa v Třebíči, která je se
svým monumentálním portálem a rozlehlou trojlodní kryptou jednou z nejvzácnějších staveb svého druhu ve střední Evropě, a unikátně zachovalé
stavby židovského města se dvěma synagogami
a rozlehlým židovským hřbitovem, připomínající
existenci zdejší židovské komunity.

Buďte i vy vítáni.

Vysočina je živoucí a srdečný kraj. Její barevná
nálada si podmanila řadu umělců, kteří jí vzdali
hold ve svých dílech. Její hlas inspiroval generace
lidových muzikantů i velikány světové hudby. Kraj
Vysočina má své neopakovatelné kouzlo, které
každého uchvátí, a díky němuž se k nám bude
každý rád vracet.

kde mohou děti využívat netradičně řešený dětský
koutek s kontaktní ZOO a dvanáctimetrovým tobogánem. Jihoamerický pavilon doplňuje tropický
déšť a zvuky džungle, v africké vesnici Matongo
jsou postaveny originální domorodé chýše. V Pelhřimově se každoročně koná Mezinárodní festival
rekordů a kuriozit, během něhož se rekordmani
ze všech koutů světa snaží dosáhnout svými výjimečnými činy zápisu do Guinessovy knihy rekordů.
V místním muzeu je k vidění více než sto exponátů,
které jsou výsledkem tohoto festivalu. Společně
s dětmi se můžete dozvědět, jak se vyrábí elektřina
ve Vodní elektrárně Kramolín a jak se v jaderné
elektrárně Dukovany pracuje s atomem. Z paluby
výletní lodi na Dalešické přehradě můžete objevovat krásy okolní přírody.
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Ubytovací zařízení označená tímto symbolem splňují kritéria projektu Cyklisté vítáni. Jedná se o národní
standard kvality služeb cestovního ruchu pro cyklisty a cykloturisty. Více informací naleznete na
www.cyklistevitani.cz.

Jízda na koni v místě nebo ve vzdálenosti do 3 km

Možnost rybolovu v místě nebo ve vzdálenosti do 3 km

Přírodní koupaliště v místě nebo ve vzdálenosti do 3 km

Ohniště

Půjčování sportovního náčiní

Půjčování kol

Bezbariérový přístup

Parkoviště nebo garáž

Možnost připojení na internet

K dispozici televizor

Možnost stravování

Kompletně vybavená kuchyňka

Vlastní restaurace nebo ve vzdálenosti do 1 km

Pes povolen

Malé domácí hospodářství

Farma provozující zemědělskou činnost

Certiﬁkovaná ekologická farma BIO

Velmi dobře vybavené ubytování

Běžný standard

Jednoduché ubytování

VYSVĚTLIVKY:

Ubytování v soukromí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 - 60

Malé penziony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 50

Chalupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 26

Farmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 11

OBSAH:

Celková kapacita
12
Osoba / noc
od 250,- Kč

18
Osoba / noc
od 200,- Kč

Osoba / noc
od 320,- Kč

od 250,- Kč

Rekonstruovaný mlýn s mlynářským muzeem na samotě.
Celková kapacita je 11 lůžek + dětská postýlka. V přízemí je
dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, obývací
pokoj, vybavená kuchyň. Horní patro tvoří třílůžkový pokoj
s vlastním sociálním zařízením a apartmán s třílůžkovým
pokojem a obývacím pokojem. K dispozici jsou upravené
rozlehlé travnaté plochy a zahradní nábytek kolem celého
stavení, ohniště a přenosný gril, oplocený prostor pro děti
se skluzavkou, pískovištěm, pirátským vrakem, houpačkou
atd.

Selské stavení se nachází v malebné vesničce Jimramovské
Pavlovice. Ubytování pro 17 osob ve třech apartmánech. 1.
apartmán – čtyřlůžkový pokoj, vybavená kuchyně, WC, sprchový kout. 2. apartmán – třílůžkový pokoj, dvoulůžkový
pokoj, vybavená kuchyně, koupelna s vanou, sprchový kout,
WC. 3. Apartmán – dva dvoulůžkové pokoje a nad nimi
čtyřlůžkový pokoj, koupelna, WC, vybavená kuchyně. Uvnitř
je uzavřený dvůr, kolem domu užitková a okrasná zahrada
s houpačkami, pískovištěm a bazénkem pro děti. Venkovní
posezení, ohniště, udírna. Prodej vlastních produktů.

Ing. Miroslav Totušek
Jimramovské Pavlovice 6, 592 42 Jimramov
Tel.: +420 724 062 180, +420 606 711 696
E-mail: zdar.natural@volny.cz
www.selskestaveni.wz.cz

17
Osoba / noc

ve vesnici
Celková kapacita

Lokace
samota
11

celoroční
Lokace
Celková kapacita

Sezóna
celoroční

J IMR AMOVSKÉ PAVLOVIC E
Selské st aven í
Sezóna

Martin Chadim
588 52 Horní Dubenky 33
Tel.: +420 567 374 167, +420 724 374 167
E-mail: Info@chadimmlyn.cz
www.chadimmlyn.cz

HORNÍ DUB ENKY
Chadi mův mlýn

Obec Bezděčín se nachází cca 10 km za obcí Dolní Cerkev.
Zemědělskou usedlost tvoří několik staveb kolem velkého
uzavřeného dvora a zahrady, v blízkosti je vlastní rybník
s možností rybolovu. K pronájmu jsou celkem 3 apartmány
s vlastním vchodem, každý max. pro 6 osob. V každém
apartmánu je plně vybavená kuchyně, koupelna a WC.
V zahradě je kemp pro 5 stanů nebo karavanů. Venkovní
i kryté posezení, venkovní gril, převoz hostů, praní prádla,
prodej domácích produktů, půjčování kol a drobného
sportovního náčiní, map a turistických průvodců.

Typická zemědělská usedlost v obci Borovná asi 5 km jihozápadně od Telče. Ubytování ve třech apartmánech, dva
apartmány mají ubytovací kapacitu 2 až 4 osoby, do třetího
se vejdou 3 lidé. K dispozici dětské postýlky. Každý
apartmán má své sociální zařízení (WC, sprcha) a vybavenou kuchyňku s ledničkou. V každém pokoji je k dispozici
televize. Auto je možné zaparkovat uvnitř uzavřeného
areálu. Farma nabízí prostorný uzavřený dvůr, ohniště,
kroketové hřiště, pétanque, stolní fotbálek, pingpongový
stůl. Prodej vlastních produktů.

ve vesnici

Celková kapacita

Lokace

ve vesnici

celoroční

Sezóna

Lokace

Libuše Kvapilová
Borovná 18, 588 56 Telč
Tel.: +420 604 251 535
E-mail: dvurvborovne@volny.cz
www.volny.cz/dvurvborovne

B OR OVNÁ
Dvů r v B o ro vn é
celoroční

Sezóna

Ing. Vladimír Kameník
Bezděčín 2, 588 51 Batelov
Tel.: +420 567 314 129, +420 605 065 320
E-mail: v.kamenik@seznam.cz
www.kamenikova.cz

BEZDĚČÍ N
Far ma Kame n ík
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Osoba / noc
od 200,- Kč

Osoba / noc

od 180,- Kč

od 200,- Kč

Osoba / noc

18

Celková kapacita
21
Osoba / noc
od 300,- Kč

Celková kapacita

12

Osoba / noc

od 300,- Kč

Ubytování ve 2 apartmánech - v každém apartmánu jsou
3 pokoje, kuchyň a koupelna se sprchovým koutem a WC.
Celkem 16 lůžek plus 2 pokoje na hlavní budově - dvojlůžkový a třílůžková zelená ložnice. Koupelna s vanou a sprchovým koutem, samostatný WC, plně vybavená kuchyňka
s velkou lednicí a mrazákem, mikrovlnná trouba, počítač
s internetem, společenská místnost s TV a zvukovou aparaturou včetně karaoke. K dispozici je půjčovna horských kol,
lyží - sjezdovky, běžky, snowboard, vidle pro práci ve stájích, koza, ovce a poník na pasení a procházku.

ve vesnici

ve vesnici

Ekologická farma s chovem ovcí a drůbeže nedaleko Pelhřimova. V prostorách statku je apartmán se 3 třílůžkovými
pokoji s možností přistýlky, kuchyňkou, sociálním zařízením (dva sprchové kouty, pračka, WC mimo koupelnu),
velkou společenskou místností a venkovní terasou.
Apartmán má samostatný vchod, centrální vytápění. Celková kapacita 12 osob. Možnost i ubytování v kempu ve
vlastních stanech. Pro zábavu a odpočinek je k dispozici
pískoviště pro děti, volejbalové hřiště, stolní tenis, kuželky,
altán, knihovna a ohniště, možnost rožnění.

Lokace

Lokace

Ing. Zdeněk Vojtek
Moravské Křižánky 171, 592 02 Svratka
Tel.: +420 777 075 055, +420 776 585 818
E-mail: zdenek.vojtek@seznam.cz
www.vojtkovi.estranky.cz

celoroční

Jana Křišťanová
Milotičky 2, 393 01 Pelhřimov
Tel.:+420 565 398 021, +420 602 85 75 44
E-mail: ekofarma.kristan@seznam.cz
www.miloticky.unas.cz

Sezóna

celoroční

MO R AV S K É KŘ IŽ ÁNK Y
Fa r ma u Vo jt k ů

Sezóna

MI LO T IČ KY
E k o f a rm a K ři šť a n a sp o l.

od 300,- Kč

Osoba / noc

13

Celková kapacita

samota

Lokace

duben - říjen

Sezóna

Ubytování je ve dvou křídlech hospodářského stavení, celková kapacita je 8 míst. K dispozici jsou dva čtyřlůžkové
pokoje, sociální zařízení, koupelna a oddělené WC. Dále je
k dispozici jídelna, obývací pokoj s TV, možnost vaření
v kuchyňce. U domu je k dispozici ohniště, v uzavřeném
dvoře krytá pergola. Vyjížďky na koních do okolní přírody,
krytá jízdárna, začátečnický okruh na louce, možno vyzkoušet péči o koně. Prodej domácích produktů. k dispozici
velká zahrada pro míčové hry, pétanque, šipky, badminton.

Chalupa se nachází v obci Věcov cca 10 km severovýchodně od Nového Města na Moravě. Ubytování v nově vybudované farmě ve třech komfortních apartmánech v podkroví. Apartmán se dvěma pokoji 3+4 lůžka, apartmán
– pokoj 2 lůžka, apartmán – pokoj 4 lůžka. Každý apartmán
má vybavenou kuchyni s jídelním koutem, TV, sociální zařízení a samostatný vchod. K dispozici je parkoviště, zahrada
s pískovištěm, zahradním nábytkem a malým grilem. Prodej vlastních produktů z ekologické farmy - jehněčí a skopové maso, jehňata k chovu, med, medovina, ovčí kůže.

od 170,- Kč

Osoba / noc

8

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Miroslav Kratochvíl
Vysoké 24, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 605 436 080, +420 739 207 900
E-mail: info@statek.unas.cz
www.statek.unas.cz

VYSOKÉ
St at ek U Kr at o ch vílů

Obec Stranná leží 4 km východně od Telče. Agroprivát je
typické selské stavení stojící na samotě. K dispozici jsou
celkem 3 apartmány s celkovou kapacitou ubytování
13 lůžek. 2 apartmány mají čtyřlůžkový pokoj, vlastní sociální zařízení a kuchyňku, TV. Ve třetím apartmánu je
dvoulůžkový a třílůžkový pokoj se dvěma přistýlkami,
vlastní sociální zařízení a kuchyňka, TV. K jednomu
apartmánu přísluší garáž. Posezení u ohně s možností grilování, k dispozici sauna. Možnost zakoupení domácích
produktů - med, vajíčka, mléko.

Zdeněk Novotný
Stranná 4, 588 62 Urbanov
Tel.: +420 604 587 950
E-mail: agroprivat@email.cz
www.agroprivat.cz

STR ANNÁ
Ag ro p r ivát No vo t n ý

Jana Kadeřávková
592 44 Věcov 25
Tel.: +420 566 562 839, +420 605 853 307
E-mail: info@chalupa-vysocina.cz
www.chalupa-vysocina.cz

od 180,- Kč

Osoba / noc

15

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

VĚCOV
Agroekof arma Kad eř ávek

Zemědělská usedlost na samotě nedaleko Dalešické přehrady. Ubytování v 1 šestilůžkovém a 3 čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na patře, ve
sklepních prostorách je další sociální zařízení. Uzavřený
dvůr, majitelé chovají psy, kočky, krůty a husy.

5-7

6

Celková kapacita

Zrekonstruovaná selská usedlost ze 16. století na okraji
obce, která leží v malebné krajině Jihlavských vrchů asi
8 km od Třeště. Ubytování ve 2 pokojích se společným sociálním zařízením a kuchyňkou (1 dvoulůžkový s dětskou
postýlkou a 1 třílůžkový), 2 pokoje s vlastním sociálním
zařízením a kuchyňkou (1 čtyřlůžkový a 1 šestilůžkový).
K dispozici tenisový kurt (asi 50m od statku), půjčování
dětských kanoí, ohniště. Posezení v uzavřeném dvoře,
společenská místnost. Prodej vlastních produktů - kozí
mléko, vejce, med a ovoce.

Celková kapacita

Celková kapacita

samota

Obec Krátká je vzdálená 9 km od Havlíčkova Brodu směr
Svitavy a Pardubice. Dům leží na klidném konci obce odděleně od farmy majitelů. K ubytování slouží 2 dvoulůžkové
pokoje s přistýlkou a se společným příslušenstvím. K dispozici je plně vybavená kuchyňka. Prodej vlastních produktů
- mléko, brambory. Převoz hostů na vyžádání.

ve vesnici

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Marie Konečná
Myslibořice 173, 675 52 Lipník u Hrotovic
Tel.: +420 568 864 328, +420 605 145 119
E-mail: vlakon@atlas.cz

Lokace

Lokace

MYSLI BOŘI C E
Dvůr Vost r ý

František Čermák
Lovětín 3, 588 51 Batelov
Tel.: +420 567 314 640, +420 739 161 970
E-mail: agrocerm@gmail.com
www.agrofarma.unas.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

LO V Ě T ÍN
Ag ro fa r ma Lo v ě t í n

Ing. Jan Štědrý
Krátká Ves 18, 582 22 Přibyslav
Tel.: +420 569 444 231
E-mail: jan.stedry@quick.cz

K RÁT KÁ VE S
U Š tě d r ý ch

11

FARMY

CHALUPY

12

od 1000,- Kč

od 270,- Kč

Osoba / noc

14

od 590,- Kč

1800,- Kč

od 200,- Kč

Osoba / noc

v letní sezóně od 8500,- Kč

Chalupa / týden

8

Celková kapacita

Chalupa leží na okraji malé vesničky Černov. Ubytování
v obytné části bývalého selského stavení s kapacitou maximálně 10 osob. 1 čtyřlůžkový pokoj, 1 dvoulůžkový
a 1 třílůžkový s možností přistýlky. Společná jídelna a kompletně zařízená kuchyň. Objekt je umístěn na rozlehlém
pozemku, který je udržován jako okrasná venkovská zahrada. Vzrostlé stromy po hranici pozemku zajišťují dostatečné soukromí a klid. Dále je zde ohniště s posezením, venkovní přenosný gril. Dostatek místa pro různé sportovní
vyžití. Parkování vozidel je zajištěno přímo u objektu.

Chalupa / noc + energie

Chalupa / noc

13

ve vesnici

Obec leží 11 km severně od Žďáru nad Sázavou. Chalupa se
nachází v neoplocené zahradě s posezením a ohništěm,
součástí objektu je garážové stání pro dva automobily
a úschovna lyží a kol. K dispozici jsou tři samostatné
apartmány. Celková ubytovací kapacita je 13 lůžek s možností přistýlky. Ubytování ve třech apartmánech s vybavenou kuchyní a koupelnou.

7

10

Celková kapacita

Lokace

Objekt je velmi jednoduše, ale účelně zařízený. V přízemí je
kuchyň s kachlovými kamny a jídelním koutem. Dále je zde
obývací místnost s krbem a sociální zařízení - splachovací
WC, umyvadlo a sprchový kout s přívodem teplé vody
z průtokového ohřívače. V patře se nachází ložnice se třemi
lůžky + možnost přistýlky. Lze přespat i na jedné rozkládací pohovce v místnosti u krbu (1 lůžko). Objekt je obehnán
plotem. Je zde zahrádka, kůlna, domácím zvířatům vstup
povolen, krb, kuchyně, nekuřácký objekt, parkoviště otevřené.

Celková kapacita

Celková kapacita

ve vesnici

celoroční

Chalupa Borovnice se nachází v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny v obci Borovnice u řeky Svratky, 7 km
od města Polička. Objekt prošel v roce 2004 celkovou rekonstrukcí. V přízemí se nachází plně vybavená kuchyně
spojená se společenským koutem s televizí. Dále je zde toaleta a koupelna se sprchovým koutem. V prvním patře
jsou 3 pokoje – 2 třílůžkové a 1 čtyřlůžkový. Součástí objektu je také penzion s restaurací, kde je možno po předchozí dohodě objednat polopenzi nebo plnou penzi.

ve vesnici

ve vesnici

Lokace

Sezóna

JUDr. Pavel Soukup
Černov 26, 394 03 Horní Cerekev
Tel.: +420 775 396 003, +420 604 728 810
E-mail: cernov26@seznam.cz
www.apalucha.zde.cz

Lokace

Lokace

celoroční

Sezóna

Č ER NOV
C h alu p a Ap alu ch a

Obecní úřad Cikháj
Cikháj 19, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 739 227 679, +420 721 101 043
E-mail: ubytovani@cikhaj.cz
www.cikhaj.cz

duben - říjen

celoroční

CI KHÁJ
Chal upa Ci k h áj

Branišov 21, 588 42 Větrný Jeníkov
Tel.: +420 602 934 094
E-mail:dueemail@seznam.cz
www.chalupa-na-vysocine.unas.cz

Sezóna

Sezóna

BR AN IŠ O V
Ch a lu p a n a Vy so čin ě

Martin Zbořil
Borovnice u Jimramova 44, 592 43 Borovnice
Tel.: +420 602 737 146, +420 602 595 556
E-mail: zboril.c@volny.cz
www.dovolena-vysocina.cz

B O R O VNIC E
C h a lu pa Bo ro v n ice

Rekreační objekt se nachází v obci Budišov - části zvané
Kundelov, necelých 15 km od Třebíče. Zrekonstruovaný
mlýn na polosamotě u lesa, klidné prostředí s částečně
oplocenou zahradou, parkování u objektu. K dispozici je
obývací pokoj, 5 ložnic - 2 dvoulůžkové, 2 třílůžkové
a 1 čtyřlůžková. 2 vybavené kuchyně, 2 koupelny a WC.
K dispozici je venkovní posezení, pergola, gril, ohniště,
udírna a kruhový bazén.

od 8000,- Kč

od 150,- Kč

Chalupa / noc

Celková kapacita

Bezbariérová chalupa s uzavřeným dvorem v klidném prostředí malé vesničky Bratřice pod vrcholem Stražiště
v okrese Pelhřimov. Zrekonstruovaná chalupa je řešena
jako byt 3+1 – 2 ložnice s kapacitou 10 lůžek, společenská
místnost s krbem a kachlovými kamny, televize, plně vybavená kuchyně, 2 koupelny a WC. Samostatný dvorek, venkovní posezení, zahrádka.

Objekt / týden + energie

Osoba / noc

10 - 12

samota

Bohuňov se nachází 6 km od Bystřice nad Pernštejnem, je
ideálním místem pro celoroční relaxaci a rekreaci. Ubytovací zařízení má kapacitu pro max. 9 osob, celoroční provoz.
Vybavení - nový rodinný dům s velkou oplocenou zahradou a oddělenou garáží s možností parkování. Z kuchyně je
vchod na terasu s posezením. Další posezení s grilem je za
domem v zahradě. Dům má plynové vytápění. Kuchyně je
plně zařízená včetně nádobí. Zahrada - velká plocha
s upraveným trávníkem, zahrada je osazena okrasnými
dřevinami, možnost posezení - zahradní nábytek, gril.

9

13

Celková kapacita

Lokace

Vesnické stavení na okraji tiché vesničky Blatiny v oblasti
Žďárských vrchů, 15 km od Nového Města na Moravě.
Ubytování ve dvou stylově zařízených chalupách, „nová
a stará“, se společným dvorkem a zahradou. Ve staré chalupě jsou 3 pokoje – 2 třílůžkové, dvoulůžkový a jednolůžkový, koupelna s WC, vybavená kuchyně, topení v kachlových kamnech. Nově spravená část stavení nabízí 7 lůžek
v podkroví, vybavenou kuchyni, společenskou místnost
s kamny, koupelnu se sprchovým koutem a WC. Parkování
přímo u stavení. Psi pouze po domluvě s majitelem.

Celková kapacita

Celková kapacita

ve vesnici

celoroční

Miloslav Homolka
Kundelovský mlýn, 675 03 Budišov u Třebíče
Tel.: +420 608 976 407
E-mail: homolkamiloslav@seznam.cz
www.kundelovskymlyn.ic.cz

ve vesnici

samota

Lokace

Sezóna

B UDIŠOV – KUNDELOV
Ku n d elo vský mlýn

Jana Moravcová
Bratřice 64, 395 01 Pacov
Tel.: +420 777 624 008, +420 777 110 652,
+420 565 442 902, E-mail: oslada@centrum.cz
www.chalupanavysocine.eu

Lokace

Lokace

celoroční

Sezóna

BRATŘI CE
Chal upa po d St r ažišt ěm

Bohuňov 7, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 723 216 756
E-mail: peatry@seznam.cz
www.dumvbohunove.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

BO HUŇO V
Ro d in n ý d ům k pro n áj mu

Jaromír Pruckl
Blatiny 11, 592 02 Sněžné
Tel.: +420 606 653 204,
E-mail: pruckl@gjbi.cz
http://chalupavysocina.cz

B LAT I NY
C h a lu pa

13

CHALUPY

CHALUPY

14

Celková kapacita
5
Chalupa / týden
od 7900,- Kč

Celková kapacita

4

Chalupa / týden

od 7900,- Kč

ve vesnici
Celková kapacita
19
Osoba / noc
od 250,- Kč

samota

Celková kapacita

20

Osoba / noc

od 220,- Kč

Osada Dobrá Voda se nachází 7 km od Telče směr Jindřichův Hradec. Ubytování v útulné chalupě s celkovou kapacitou 19 lůžek. Čtyři dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek. Každý pokoj má své sociální zařízení. K dispozici je
společenská místnost a společná kuchyň se základním vybavením. Apartmán, zařízený ve venkovském stylu, velikosti bytu 2 + 1 s vlastním sociálním zařízením, se třemi lůžky
a možností tří přistýlek. Možnost využít venkovní posezení
s ohništěm a dětský koutek s pískovištěm a houpačkou.
K dispozici je uzamykatelný prostor pro úschovu kol.

Lokace

Lokace

Buchtův kopec se nachází nedaleko vesnice Daňkovice
u Sněžného. Ubytování je v budově leteckého radaru na
kopci v lesích. K dispozici jsou vybavené samostatné byty
se sociálním zařízením a kuchyní. Celková kapacita je
20 lůžek. V okolí budovy je víceúčelové hřiště, dětské hřiště, venkovní bazén, ohniště a gril. K dispozici malá tělocvična a stolní tenis.

celoroční

celoroční

Hana Marková
Dobrá Voda 23, 588 56 Telč
Tel.: +420 567 317 508, +420 737 735 682
E-mail: d.voda@seznam.cz
www.zdenkov.com

Sezóna

Sezóna

DO B R Á VO DA
P r iv á t Z de ň k o v

Marie Judová
Buchtův kopec, 592 03 Sněžné
Tel.:+420 566 664 381
E-mail: judova@ans.cz

DA ŇKO V IC E
B u ch tů v k o p e c

Ubytování v 1 třílůžkovém pokoji a 1 dvoulůžkovém pokoji,
na přání je k dispozici dětská postýlka. Plně vybavená kuchyň, sociální zařízení (sprcha, vana), samostatné WC.
Společenská místnost s TV a satelitem a DVD přehrávačem,
krbem, přístup na počítač s neomezeným připojením na
internet. Uzavřený travnatý dvůr s venkovním posezením
pod přístřeškem s přenosným grilem, basketbalový koš,
stolní tenis, šipky, malý nafukovací bazének a zahradní
sprcha, přírodní koupací jezírko, houpací lavice, trampolína
a houpačky.

ve vesnici

ve vesnici

Ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích, na přání je k dispozici dětská postýlka. Plně vybavená kuchyň, sociální zařízení (sprcha, vana), samostatné WC. Společenská místnost
s TV a satelitem a DVD přehrávačem, krbem, přístup na
počítač s neomezeným připojením na internet. Uzavřený
travnatý dvůr s venkovním posezením pod přístřeškem
s přenosným grilem, basketbalový koš, stolní tenis, šipky,
malý nafukovací bazének, zahradní sprcha, přírodní koupací jezírko, houpací lavice. trampolína a houpačky.

Lokace

Lokace

Ing. František Marek
Černov 24, 39403 Horní Cerekev
Tel.: +420 777 603 775
E-mail: info@cernov.eu
www.cernov.eu

květen - září

Sezóna

květen - září

Sezóna

ČE R NO V
Ch a lu p a L ib a

Ing. František Marek
Černov 24, 39403 Horní Cerekev
Tel.: +420 777 603 775
E-mail: info@cernov.eu
www.cernov.eu

Č E R NO V
C h a lu pa Fr a nt a

Ubytování na chalupě v okrajové části obce Hamry nad
Sázavou, v blízkosti města Žďár nad Sázavou.
Chalupa se nachází na oplocené zahradě s uzavřeným
dvorem s výhledem na obec a les. V zadní části zahrady je
postaven venkovní krb s příjemným posezením v pergole.
Obývací pokoj se dvěma lůžky, kachlová kamna, posezení,
barevný televizor. Krbová místnost s posezením a patrovou
postelí, s možností přístupu na zahradu s venkovním krbem. Dvoulůžkový pokoj, vybavená kuchyně, koupelna se
sprchovým koutem a WC. K dispozici sauna.

Chalupa leží 12 km od města Žďár nad Sázavou. Je to bývalá hospodářská usedlost adaptovaná k rekreačním účelům. K dispozici je vlastní tenisový kurt, koupací jezírko,
dětské pískoviště. K pronájmu jsou určeny dva samostatné
apartmány v podkroví, každý apartmán je pro 4 osoby
s možností přistýlky. Apartmány se skládají z kuchyňské
a obývací části, spacího patra, ložnice a koupelny se sprchovým koutem a WC. V přízemí je společenská místnost
s kachlovými kamny a kulečníkem, sauna. K dispozici je
samostatný prostor pro kola, lyže a další sportovní vybavení.

od 1150,- Kč

Chalupa / noc

6

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

HAMRY NAD SÁZAVOU
C h alu p a

Magda Ambrožová
Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 732 656 097
E-mail: ambrozova.magda@seznam.cz
http://ambrozovi.sattnet.cz

Sezóna
celoroční
Lokace
samota
Celková kapacita
8
Apartmán / týden
od 3000,- Kč
+ Osoba / týden
1000,- Kč

od 1200,- Kč

Objekt se nachází v malé osadě Buková (obec Dudín) na
Českomoravské vysočině, 12 km od Humpolce. V objektu
se nachází kuchyň, tři ložnice, chodba, sprcha a WC. Pro
děti k dispozici: dětská postýlka, dětská sedačka, nočník.
Dále k dispozici: barevná TV, lednička, elektrický sporák,
varná konvice, funkční stylová pec. U objektu je velká oplocená zahrada s malým rybníkem. Ubytování je vhodné zejména pro rodinu (malou i početnější) s dětmi.

Václav Fejt
Dudín 25, 588 05 Dušejov
Tel.: +420 602 573 376
E-mail: chalupabukova@seznam.cz
www.trialog.cz/bukova

Objekt / noc

8

Celková kapacita

samota

Lokace

červen - září

Sezóna

DUDÍN - C h alu p a n a samo t ě
u lesa B u ko vá

Ing. František Cimbálník
592 04 Fryšava pod Žákovou horou 51
Tel.: +420 606 332 466
E-mail: uztracenohokocoura@seznam.cz
www.uztracenehokocoura.wz.cz

FRYŠAVA
U zt r acenéh o ko co u r a

Ubytování v rodinném domku spojuje městský komfort
s chalupářskou romantikou v překrásné přírodě Vysočiny,
u řeky Jihlavy, 15 km od města Jihlavy. V přízemí je obytná
hala s dřevěným schodištěm, které vede do třípokojového
bytu, se samostatnou vybavenou kuchyní, koupelnou
a sociálním zařízením. Pokoje jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové. Možnost sportovního vyžití - ruský kulečník, pingpong, na pozemku krytý bazén, tenisový kurt, rybaření.

Radek Dočekal
Dolní Smrčné 38, 588 32 Brtnice
Tel.: +420 603 328 261, +420 731 817 680
E-mail: info@apartman-vysocina.cz
www.apartman-vysocina.cz

od 6000,- Kč

Objekt / týden + energie

13

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

DOLNÍ SMRČ NÉ
Apar t mán Vyso čin a

15

CHALUPY

CHALUPY

16

Celková kapacita
11
Osoba / noc
od 350,- Kč

Celková kapacita

11

Osoba / noc

od 240,- Kč

ve vesnici
Celková kapacita
6
Osoba / noc
od 190,- Kč

ve vesnici

Celková kapacita

14

Chalupa / noc

od 1500,- Kč

Obec Chlum se nachází mezi Jihlavou a Třebíčí, nad údolím
řeky Jihlavy. Celková kapacita ubytování je 6 osob. Chalupa
má dvě podlaží. V přízemí se nachází společenská místnost
s krbem a kuchyňskou linkou, dvoulůžkový pokoj a sociální
zařízení. V patře je apartmán - kompletně vybavená kuchyň, obývací pokoj s ložnicí 2 lůžka + 2 přistýlky, koupelna
s vanou, WC, televize, rádio, video. Uzavřený dvůr s trávníkem a ohništěm. Parkování ve dvoře.

Lokace

Lokace

Celoroční luxusní ubytování na polosamotě v obci Horní
Vříšť, 10 km severně od Nového Města na Moravě. V přízemí se nachází předsíň, schodiště, samostatné WC, koupelna se sprchovým koutem, velká obytná kuchyň, 2 pokoje
– třílůžkový a dvoulůžkový, oddělená úschovna kol a lyží.
V podkroví je samostatné WC, koupelna a 3 pokoje - třílůžkový, čtyřlůžkový a dvoulůžkový. K dispozici je venkovní
bazén, malé hřiště nejen na míčové hry, dětská prolézačka
se skluzavkou, pískoviště pro nejmenší, pingpongový stůl,
šipky, pétanque, gril, venkovní posezení s ohništěm.

květen - říjen

celoroční

Marie Landtová
Chlum 50, 675 07 Chlum
Tel.: +420 723 898 806, +420 607 682 749
E-mail: landtovaM@seznam.cz

Sezóna

Sezóna

CH LUM
Ch a lu p a C h lu m

Aleš Blaha
Horní Vříšť 9, 592 03 Sněžné
Tel.: + 420 603 444 565, + 420 737 321 952
E-mail: chalupavrist@seznam.cz
www.ubytovani-snezne.cz

HO R NÍ VŘ ÍŠ Ť
C h a lu pa

Zrekonstruovaný statek Doubravka patří mezi nejstarší
objekty v obci Horní Rožínka, cca 8 km jihozápadně od
Bystřice nad Pernštejnem. Standardní i stylové ubytování
ve 4 pokojích, celkem pro 11 osob. Sociální zařízení je buď
na pokoji, nebo společné, k dispozici je vybavená kuchyňka, společenská místnost a sauna. Venkovní terasy a krby,
posezení u ohně na břehu rybníka, rybaření. Možnost stanování. Součástí chalupy je středověká krčma.

ve vesnici

ve vesnici

Nově zrekonstruovaná chalupa Žofie se nachází v obci Herálec, v samém centru Žďárských vrchů. V přízemí objektu
je vstupní hala s pingpongovým stolem a prostorem pro
uložení sportovního vybavení (lyže, kola), společenská
místnost s posezením a TV, jídelna a kuchyně s kachlovými
kamny, koupelna a samostatné WC. V patře chalupy se
nacházejí 3 pokoje – dvou-, tří- a pětilůžkový, koupelna se
sprchovým koutem a WC. K dispozici je venkovní posezení
s grilem.

Lokace

Lokace

Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka
Tel.: +420 739 034 453
E-mail: vetesnik.l@seznam.cz

červen - září

Sezóna

celoroční

Sezóna

HO R NÍ RO Ž ÍNKA
S t a te k Dou b ra v k a

Mgr. Josef Fiala
Herálec 46, 592 01 Herálec
Tel.: +420 737 414 513, +420 739 556 461
E-mail: starkov@seznam.cz
www.chalupazoﬁe.wz.cz

HE R ÁL E C
C h a lu pa Ž of ie

Chalupa „U Popelků“ se nachází v Jiříkovicích asi 4 km od
Nového Města na Moravě. Chalupa je zrekonstruovaná se
zachováním původní tváře v retro stylu. Interiér je kompletně vybaven, k dispozici je celá přízemní část domu. K dispozici je 1 velká společenská místnost, 1 menší společenská místnost s krbem a knihovnou, 1 ložnice - 5 postelí
+ 2 přistýlky a kuchyň. Součástí užitné plochy je uzavřený
dvůr, garáž ve dvoře a uzavřená zahrádka před chalupou,
kde se nachází ohniště s posezením.

Obě chalupy se nacházejí uprostřed obce Jámy, 6 km od
Žďáru nad Sázavou na pozemku se společným dvorem
a zahradou s výhledem na rybník. Ubytování ve dvou oddělených křídlech budovy. Chalupa 1 – v přízemí obývací
pokoj s krbovými kamny a posezením, samostatná kuchyně s jídelnou, koupelna s vanou, WC. V podkroví jsou
2 dvoulůžkové pokoje a 2 třílůžkové pokoje, dětská postýlka. Hala s televizí, samostatné WC. Chalupa 2 – ubytování
v podkroví. Na zahradě je posezení, houpačka, bazén,
stolní tenis, kuželky, přenosný gril, ohniště a pískoviště.

od 7000,- Kč

Chalupa / týden

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Kamila Fajmonová
Jiříkovice 12, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: +420 776 360 220
E-mail: kamila.fajmonova@unet.cz
www.chalupaupopelku.cz

od 130,- Kč

Osoba / noc

10 a 8

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

J IŘ ÍKOVIC E
C h alu p a U Po p elků

Nově zrekonstruovaná chalupa na pěkném místě na polosamotě u obce Chválkov, v místní části Rutov, 8 km od
Kamenice nad Lipou. Ubytování ve 3 dvoulůžkových ložnicích pro šest osob s možností až dvou přistýlek, vybavený
kuchyňský kout, obývací pokoj s krbovými kamny, koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC. U domu je
venkovní posezení s krbem a dětské pískoviště. Parkování u
objektu.

Miroslav Kurka
Chválkov – Rutov, 394 93 Chválkov u Kamenice nad Lipou
Tel.: +420 777 755 228
E-mail: miroslav.kurka@klikni.cz
http://chvalkov.wz.cz

od 1350,- Kč

Chalupa / noc

6

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

C HVÁLKOV
R ekreačn í ch alu p a C h válko v

Pavel Čech
Jámy 78, 592 32 Jámy
Tel.: +420 603 335 250
E-mail: chalupa-jamy@centrum.cz
www.chalupa-vysocina.eu

J ÁMY
Chal upy U Č ech a

Maximální kapacita ubytování je 8 osob. Ubytování ve třech
pokojích - 1 dvoulůžkový pokoj, 1 třílůžkový pokoj, 1 pokoj
s dvojlůžkem a pohovkou. Z kuchyně je přístupná toaleta a
koupelna s rohovou vanou. Obývací místnost je vybavená
dřevěným rohovým sezením, uzavřeným krbem a sedačkou
a je z ní přímo vstup k bazénu a infra-sauně. Parkování je
možné na oploceném pozemku. U chalupy se nachází udržovaná oplocená zahrada s ovocnými stromy a keři. Zahradní dřevěné sezení, ohniště, gril a horolezecká stěna. Možnost
sportovně relaxačních masáží a masáží lávovými kameny.

Jitka a Vladislav Křížkovi
Chrástov 13, 394 03 Horní Cerekev
Tel.: +420 723 548 334
E-mail: v.krizek@centrum.cz
http://chalupasbazenem.ic.cz

od 11000,- Kč

Chalupa / týden

8

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

CHRÁSTOV
Chal upa s bazén em

17

CHALUPY

CHALUPY

18

Celková kapacita
7
Chalupa / noc
od 1000,- Kč

Celková kapacita

12

Chalupa / týden

od 14500,- Kč

Chalupa se nachází v malé vesničce na Pelhřimovsku.
V objektu lze ubytovat až 6 osob. 1 dvoulůžkový pokoj,
1 třílůžkový pokoj, v dalším pokoji je možná přistýlka.
Všechny pokoje jsou vybaveny lůžkovinami. Koupelna
s vanou a sprchovým koutem, WC. Komfortně vybavená
kuchyně. V obývacím pokoji je pohovka, křesla, TV, satelit,
rádio s CD. Dům je vybaven pro zimní měsíce centrálním
topením a krbovými kamny. Parkování je možné ve dvoře
za uzamykatelnými vraty. U domu se nachází bazén, dále je
zde krytá pergola a venkovní krb.

Polodřevěná chalupa se nachází v obci Kadov, v Chráněné
krajinné oblasti Žďárské vrchy, 18 km severovýchodně od
Žďáru nad Sázavou. Zařízená kuchyně s jídelním stolem
a TV, pokoj s 5 lůžky, 2 lůžka možná v kuchyni, vstupní
společenská místnost, WC, koupelna. Stodola s možností
uskladnění jízdních kol nebo lyží, oplocená zahrada. Topení v kamnech na tuhá paliva. Venkovní posezení na zahradě s možností pálení ohně.

Sezóna
celoroční
Lokace
ve vesnici
Jazyková vybavenost:
angličtina, němčina
Celková kapacita
6
Osoba / noc
od 180,- Kč

Miroslav Novák
Knížata 9, 394 70 Kamenice nad Lipou
Tel.: +420 721 649 254
E-mail: martin.novys@email.cz

od 170,- Kč

Osoba / noc

6

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

KN ÍŽ ATA
Ch a lu p a K ní ža t a

Kadov 16, 592 03 Kadov
Tel.: +420 777 579 750
E-mail: bukacekp@tiscali.cz
www.bukacek.wz.cz

K ADO V
C h a lu pa v Ka d o v ě

Ubytování na chalupě v Josefodole 3 km za městem Světlá
nad Sázavou, směr Habry. V přízemí se nachází prostorná
kuchyně s jídelním koutem, obývací pokoj s rozkládací pohovkou - dvě lůžka, koupelna se sprchovým koutem, WC,
venkovní krytá terasa s posezením. V podkroví se nachází
ložnice a dětský pokoj. U objektu možnost parkování, zamykatelný přístřešek na kola, popř. lodě, ohniště, gril
a zahradní nábytek. Okolí vhodné k rekreačnímu sportování.

samota

samota

Zrekonstruovaný bývalý mlýn, jehož součástí je velký rybník, na samotě v blízkosti obce Jitkov, 15 km od Havlíčkova
Brodu směr Ždírec nad Doubravou. Uzavřený dvůr umožňuje parkování vozidel a volný pohyb dětí. Ubytování je ve
4 dvoulůžkových samostatných pokojích nebo v 1 čtyřlůžkovém obývacím pokoji. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. K dispozici je i plně vybavená kuchyň a jídelna.
Posezení u ohně, pro sportovní fandy je k dispozici hřiště
pro tenis, nohejbal, volejbal.

Lokace

Lokace

Tereza Kubíčkova
Josefodol, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel.: +420 606 136 909
E-mail: makubi@seznam.cz
www.josefodol.wz.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

J OS E F ODO L
Ch a lu p a K ot y č

Eva a Jan Hladíkovi
Jitkov 32, 583 01 Chotěboř
Tel.: +420 777 880 781, +420 777 880 870
E-mail: j_mlyn@email.cz
www.jitkovmlyn.cz

J IT K O V
J it k o v sk ý m lý n

od 100,- Kč

Osoba / noc

7

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Obec Křižánky se nachází v srdci chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy, cca 18 km severně od Nového Města na
Moravě. Nedaleko odtud je nejvyšší bod Žďárských vrchů
Devět skal. Samotná chalupa stojí na rozlehlém pozemku v
blízkosti dvou rybníčků, nabízí možnost ubytování v pěti
dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky (jeden s balkónem), které se nacházejí v patře. Naproti pokojům se
nachází dvě koupelny, dvě samostatné WC a vybavená
kuchyň. Hosté mohou využít společenskou místnost v přízemí, vinotéku a saunu pro 8 osob. Chov vlastních pstruhů.
Obec Krasonice se nachází 15 km jižně od Telče. V chalupě
se nachází 2 ubytovací jednotky, hlavní chalupa a vejminek.
Hlavní chalupa: Velká obývací světnice se 2 postelemi, kuchyňským koutem, posezením a kachlovými kamny. Světnice se 2 postelemi a přistýlkou. Záchod a koupelna s vanou. Vejminek: Prostorná světnice s 2 postelemi a přistýlkou. K dispozici travnatý dvůr, velká oplocená zahrada,
krytá terasa s posezením, zahradní gril, ohniště, dětské
hřiště s pískovištěm, skluzavkou a dětskými prolézačkami.

od 250,- Kč

Osoba / noc

15

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Jaroslav Bukáček
Moravské Křižánky 151, 592 02 Svratka
Tel.: +420 566 616 496 (večer), +420 608 763 113,
+420 776 345 117, E-mail: tomas.bukacek@seznam.cz
www.chalupakrizanky.cz

KŘ IŽÁNKY
C h alu p a n a Kyšp erce

Objekt se nachází 4 km od Telče v Kostelní Myslové. Jedná
se o nově zrekonstruovanou chalupu v rustikálním stylu.
Na dvorku je kamenný bazén, ohniště a místo na zaparkování automobilu. Objekt není vhodný k zimní rekreaci.
K obývání slouží 2 místnosti, kuchyň a koupelna se sprchovým koutem a WC. Celková kapacita je 4 osoby s možností přistýlky. Obývací kuchyň je vybavena ledničkou, varnou
konvicí, el. vařičem s troubou a dalšími el. spotřebiči. Je zde
též sedací souprava s rozkládacím gaučem a televizor. Další
dva pokoje slouží jako ložnice, vždy se dvěma lůžky.

Vilém Fexa
Kostelní Myslová 18, 588 56 Telč
Tel.: +420 603 240 008
E-mail: antiqua@volny.cz
www.chalupa-kostelnimyslova.unas.cz

od 6000,- Kč

Chalupa / týden + energie

5

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

KOSTELNÍ MYSLOVÁ
C h alu p a

Ing. Petr Soukop
Krasonice 524 91
Tel.: +420 777 246 595
E-mail: puerte@seznam.cz
www.dovolenanachalupe.cz

od 7000,- Kč

Objekt / týden

8

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

1. dubna - 30. října

Sezóna

KRASONICE - Chalupa s uzavřeným
dvorem v Krasonicích

Chalupa U Širajů je postavena v malé obci Koňkovice, poblíž Světlé nad Sázavou. Ubytování pro pět osob, vybavená
kuchyně je průchozí do obývacího pokoje, koupelna se
sprchou a WC. Před domem je oplocená travnatá předzahrádka, kde lze využít zahradní posezení s grilem. Za domem je rozlehlá travnatá zahrada, ideální pro hry dětí
a relaxaci. Je zde přírodní ohniště a také nadzemní kruhový
bazén.

Josef Širajch
Koňkovice 5, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: +420 607 940 842
E-mail: josefsirajch@seznam.cz

KOŇKOVI CE
Chal upa u Š ir ajů

19

CHALUPY

CHALUPY

20

Chalupa / týden
od 12000,- Kč - 14000,- Kč

Osoba / noc

od 250,- Kč

od 8400,- Kč

Apartmán / týden

10

11
Chalupa / týden
v sezóně od 7000,- Kč

7

Chalupa / týden

od 7000,- Kč

od 10000,- Kč

Objekt / týden

10

Celková kapacita

Rodinný domek s podkrovím 4+1 se nachází na kraji obce
ve větší zahradě. V přízemí je prostorný obývací pokoj
s krbovými kamny, propojený s kuchyní a jídelním koutem,
pokojík, záchod a koupelna se sprchovým koutem. V podkroví se nachází 2 ložnice s lodžií, koupelna s vanou a samostatné WC. K vybavení patří i pračka. V zahradě je
k dispozici i zděná chata s možností ubytování pro další
2-3 osoby. K dispozici je sportovní vybavení, tenis, badminton, pétanque, kriket, společenské stolní hry, zahradní gril,
venkovní posezení. Bazén o průměru cca 3 m.

Celková kapacita

Celková kapacita

ve vesnici

Původně zemědělská usedlost se nachází na samotě Branty
cca 12 km od Žďáru n. S. Ubytování je možné v apartmánu
nebo v chalupě. Apartmán je nově zbudován v hlavní budově selského stavení. Nachází se v přízemí s 2 ložnicemi
s celkem 6 lůžky, má obytnou místnost, kuchyň a koupelnu
s WC. Možnost bezdrátového připojení na Internet zdarma
(Wi-Fi). V chalupě je 1 dvoulůžková ložnice s dalším samostatným lůžkem a dětskou postýlkou, v podkrovní ložnici je
dvojlůžko s přistýlkou, vybavená kuchyňka, obytná místnost s TV a balkonem, koupelna, WC.

samota

ve vesnici

Lokace

Nově zrekonstruovaná venkovská chalupa v malé obci Lísek, cca 8 km od Bystřice nad Pernštejnem. Chalupa je
nezávisle spojena s novým domem majitele, každá má samostatný vchod. 2 čtyřlůžkové pokoje, obývací pokoj s TV,
vybavená kuchyňka, koupelna a WC. Spojovací dveře
v jednom z pokojů vedou přímo na zahradu za domem,
k dispozici je venkovní posezení s grilem, ohniště. Pro děti
je zde dětský koutek s bazénkem.

Lokace

Lokace

1. dubna – 30. října

Sezóna

Ing. Petr Soukop
Mohelno 491, 675 75 Mohelno
Tel.: +420 777 246 595
E-mail: puerte@seznam.cz
www.dovolenavmohelne.cz

duben - listopad

květen - září

MOHELNO
Rodi nný dům v Mo h eln ě

Jaromír Černý
Malá Losenice 52 - samota Branty, 592 11 Velká Losenice
Tel.: +420 566 627 702, +420 724 183 019
E-mail: jaromir.cerny@seznam.cz
www.branty.cz

Sezóna

Sezóna

MAL Á LO S E NIC E
Ub y t ov á ní na sa m ot ě Br ant y

Katka Lánská
Lísek 30, 592 45 Lísek
Tel.: +420 605 500 683
E-mail: katkalanska@seznam.cz
www.ubytovani-lisek.cz

LÍ S E K
C h a lu pa Ka t a lin

Chalupa se nachází na návsi malé vesničky Mnich, ve středu trojúhelníku měst Tábor (30km), Pelhřimov (30km) a
Jindřichův Hradec (18km). Chalupa „U Mnicha“ je nově
zrekonstruována (exteriér i interiér) a vybavena. Nabízí
komfortní ubytování ve dvou na sobě nezávislých apartmánech 2+1 s vlastním vchodem a samostatnou oplocenou
zahradou a terasou. V obou apartmánech je kompletně
vybavená kuchyně a koupelna s vanou a sociálním zařízením. Na zahradě je posezení a ohniště.

10

16

Celková kapacita

Lhánice je malá, klidná obec 2 km od Mohelna, 30 km od
Brna. Chalupa je nově opravená, celková ubytovací kapacita je 10 osob. Dům 4+1 pro 8-10 osob, 3 ložnice, obývací
jídelna s TV a krbem. Zařízená kuchyně s mikrovlnou troubou, kávovarem, lednicí a rychlovarnou konvicí. Dvě koupelny s WC, k zapůjčení badminton, elektronické šipky,
softtenis. V obci koupaliště (250 m) a dětské hřiště před
domem. Na dvorku bazén 3,5 x 7,5 m a posezení s grilem.
Možnost zapůjčení horských kol. K dispozici pivnice.

Celková kapacita

Celková kapacita

ve vesnici

Zemědělská usedlost se nachází v obci Kuklík. Svojí polohou
je ideální pro pobyt v přírodě, turistické i cykloturistické výlety a horolezecké sporty. Pro ubytování jsou k dispozici dva
apartmány. Apartmán 1 - velká podkrovní místnost s 8 lůžky (3 na horní palandě) s kuchyňským koutem, lednicí
a vařičem, krbová kamna. Předsíňka slouží jako šatna. Koupelna s umyvadlem, sprchovým koutem a WC. Apartmán
2 - velká podkrovní místnost se 4 lůžky s kuchyňským koutem, lednicí a vařičem, krbová kamna. Oddělená ložnice se
4 lůžky. Koupelna s umyvadlem, sprchovým koutem a WC.

ve vesnici

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Kateřina Netolická
Mnich 76, 394 92 Mnich
Tel.: +420 777 556 477
E-mail: ubytovani@umnicha.cz
www.umnicha.cz

Lokace

Lokace

MNI CH
Chal upa U Mn ich a

Tomáš Kořínek
Lhánice 2, 675 75 Mohelno
Tel.: +420 724 241 544, +420 568 642 184
E-mail: penzionmarie@seznam.cz
www.penzionmarie.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

LHÁN ICE
Ch a lu p a L há ni c e č. p. 2

Ing. Petr Zelený
Kuklík 27, 592 03 Sněžné
Tel.: +420 603 223 923
E-mail: petr.zeleny@worldmail.cz
www.kuklik.wz.cz

K UKL ÍK
C h a lu pa na Ba l k á ně

od 4000,- Kč

Chalupa / týden

6

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

květen - říjen

Sezóna

Chalupa leží na kraji obce Nová Ves nedaleko Batelova.
V chalupě je možné ubytovat až 6 osob.. Součástí chalupy
je vybavená kuchyň s jídelnou, koupelna s teplou vodou
a WC. K výbavě patří také barevná televize se satelitním
příjmem, rádio a krbová kamna, kterými se vytápí i další
místnosti. V objektu je možnost uskladnění kol, turistických potřeb a zaparkování jednoho auta v uzavřené části
domku. Uzavřený dvorek je ideálním místem ke klidnému
posezení spojenému s přípravou pokrmů v udírně nebo na
grilu.

Miloslav Šalanda
Nová Ves 71, 588 51 Batelov
Tel.: +420 776 791 877, +420 606 648 986
E-mail: salanda@patry.cz, dedasalanda@seznam.cz
www.patry.cz/ubytovani/

NOVÁ VES
C h alu p a No vá Ves

Městys Mohelno se nachází jihovýchodně od okresního
města Třebíč v kraji Vysočina. V chalupě se nachází 3 ložnice pro 10 osob a kompletně zařízená kuchyně, 2 koupelny
s WC. V domě jsou kachlová kamna a elektrické přímotopy,
3 TV, lednice, rádio, mikrovlnka, kávovar, pračka. Parkování
u domu. Wi-Fi připojení k internetu, k zapůjčení notebook.
Možnost zapůjčení horských kol. Na zahradě posezení
s grilem, možnost využití bazénu,trampolíny,ruských kuželek, elektronických šipek, stolní tenis, softtenis, badminton. Dětské pískoviště s prolézačkou a houpačkou.

Jaroslav Kořínek
Lhánice 2, 675 75 Mohelno
Tel.: +420 724 241 544, +420 568 642 184
E-mail: penzionmarie@seznam.cz
www.penzionmarie.cz

12000,- Kč - 14000,- Kč

Chalupa / týden

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

MOHELNO
C h alu p a Mo h eln o č.p . 127

21

CHALUPY

CHALUPY

22

Celková kapacita
10
Osoba / noc
od 180,- Kč

Celková kapacita

20

Osoba / noc

od 250,- Kč

Celková kapacita
12
Chalupa / noc
od 720,- Kč

Celková kapacita

8

Chalupa / týden + energie

od 4000,- Kč

Chalupa se nachází v malé vesničce Plešice nedaleko Dalešické přehrady. K ubytování slouží obývací pokoj s manželskou postelí, rozkládací sedací soupravou + rozkládací
křesla a pokoj s dalšími čtyřmi lůžky. Vybavená kuchyně
s posezením, koupelna se sprchou a WC. Součástí objektu
je dvůr a oplocený zahradní pozemek s ohništěm a posezením. Parkování je možné u vjezdu do objektu.

ve vesnici

samota

Chalupa se nachází na polosamotě mezi Pavlovem a Vilémovicemi. Ubytování max. pro 8 osob ve dvou pokojích.
V pokojích je dvoulůžkový gauč, válenda a gauč - včetně
povlečení, vybavená kuchyň s plynovým sporákem s el.
troubou, stůl, židle, TV, kamna na tuhá paliva, lednice.
Společná koupelna a WC, pračka. Zastřešený průjezd do
dvora (garáž), uzavřený oplocený dvorek.

Lokace

Lokace

Plešice 19, 675 52 Lipník u Hrotovic
Tel.: +420 774 884 141
E-mail: chalupaplesice@centrum.cz
www.dolnivilemovice.cz/chalupa/

květen - září

Josef Čálek
Pavlov 43, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel.: +420 732 733 474
E-mail: calek.josef@tiscali.cz
http://calek.josef.sweb.cz

Sezóna

duben - prosinec

P LE Š IC E
Ch a lu p a

Sezóna

PAVL OV U LE DČ E N AD S ÁZ AV O U
R e k re a č ní ch a lu p a v P o s á za v í

Rekreační chalupa se nachází ve středu malé klidné obce
poblíž Jihlavy. Ubytování maximálně pro 10 osob ve 3 pokojích. V přízemí 1 třílůžkový pokoj, kuchyně a obývací
pokoj, koupelna a WC. V podkroví 1 třílůžkový a 1 čtyřlůžkový pokoj, kuchyně, koupelna a WC. K objektu patří
vlastní zahrada a lze využít asi 500 m vzdálené přírodní
ohniště s posezením.

ve vesnici

ve vesnici

Rekreační objekt se nachází v klidné a malebné obci Oudoleň. V objektu se nachází kuchyň, dále je zde hifi, DVD, video, TV, SAT, Wi-Fi připojení, bazén. K dispozici je rovněž
vířivka, sauna, posilovací stroj, malý kulečník, fotbálek,
šípky, pingpongový stůl, trampolína a dětský koutek, možnost zapůjčení sportovního vybavení (kola, tenisové rakety,
pálky na stolní tenis atd.).Součástí chalupy je oplocená zahrada, která je společná pro oba objekty, s ohništěm,
udírnou a bazénem s přenosným zahradním nábytkem.

Lokace

Lokace

Bohumil Novák
Panenská Rozsíčka 27, 589 01 Třešť
Tel.: +420 567 224 645, +420 607 793 845
E-mail: laura075@centrum.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

PA NE NS K Á R OZ S Í ČK A
Ch a lu p a U pr a me nů D yj e

Karel Hájek
Oudoleň 104, 582 24
Tel.: +420 739 274 167, +420 605 761 466
E-mail: chalupakh@seznam.cz
www.penzionoudolen.cz

O UD OL E Ň
C h a lu pa

od 200,- Kč

Osoba / noc

4

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

červen - září

Sezóna

Ubytování ve zrekonstruovaných, 300 let starých, prostorách mlýna v obci Radětín, místní části města Pelhřimov.
Ubytování v apartmánu – modrý pokoj pro 6 osob s možností přistýlky, čínský pokoj se 2 lůžky, plně vybavená kuchyň, koupelna a WC. Samostatný čoko pokoj se 2 lůžky
s možností přistýlky s vlastním kuchyňským koutem a sociálním zařízením. K dispozici je velká společenská místnost,
která se nachází v celém spodním patře klasické mlýnice
a bar. Na velké záhradě je posezení u grilu nebo ohniště.

od 290,- Kč

Osoba / noc

12

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Chalupa se nachází v malebném prostředí Vysočiny na
konci obce Rácov, asi 3 km od obce Batelov a 12 km od
Telče. Jedná se o bývalé zemědělské stavení s uzavřeným
dvorem, které prošlo rekonstrukcí a dnes slouží k rekreačním účelům. Chalupa má 2 obytné místnosti, plně vybavenou kuchyň pro vaření a sociální vybavení. Celkem je zde
6 lůžek s možností přistýlky. Topení je ústřední a v kuchyni
jsou kachlová kamna. V koupelně je vana se sprchou, sprchový kout, umyvadlo. Na dvoře je ohniště a dětské pískoviště. Parkování po dobu pobytu je možné uvnitř objektu.

R ADĚTÍN
Tich ý mlýn

Ing. Hana Maříková
U Radětína 234, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 731 973 000
E-mail: MODvorak@seznam.cz
www.tichymlyn.cz

od 160,- Kč

Osoba / noc

6

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

květen - září

Sezóna

od 5600,- Kč

Chalupa je situována na konci obce Popůvky na Třebíčsku,
v blízkosti Dalešické přehrady. Celková ubytovací kapacita
apartmánu jsou 4 lůžka + 2 přistýlky. Dvoulůžková ložnice,
obývací pokoj s rozkládacím lůžkem, obytná kuchyně
s kachlovou pecí a rozkládacím dvojlůžkem. Koupelna
a WC. Posezení na uzavřeném dvorku v altánku s možností grilování, venkovní bazén.

Petr Jablonci
Popůvky 43, 675 75 Mohelno
Tel.: + 420 736 166 461
E-mail: chalupapopuvky@volny.cz
www.chalupapopuvky.atlasweb.cz

Chalupa / týden

6

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

květen - říjen

Sezóna

POPŮVKY
C h alu p a U Dalešické p řeh r ad y

Ludmila Kadlecová
Rácov 13, 588 51 Batelov
Tel.: +420 608 543 839
E-mail: ludkad@centrum.cz
www.chalupa-racov.cz

RÁCOV
Chal upa Ráco v

Chalupa v Počítkách nabízí možnost ubytování a rekreace
v turisticky atraktivní oblasti CHKO Žďárské vrchy. K dispozici je obývací pokoj se 4 lůžky, jídelním posezením, sedací
soupravou, kachlovými kamny a standardním vybavením.
Samostatná kuchyně vybavená chladničkou, mikrovlnnou
troubou, mrazničkou, el. sporákem, el. troubou, rychlovarnou konvicí, nádobím. Koupelna s vanou a WC. Vytápění
objektu kamny, ohřev vody boilerem a elektrickým průtokovým ohřívačem. U chalupy je zahradní posezení, gril
a pískoviště.

Marie Prokešová
591 01 Počítky 39
Tel.: +420 737 705 503
E-mail: q.prokes@seznam.cz
www.pocitky.webzdarma.cz

POČÍ TKY
Chal upa Počít ky

23

CHALUPY

CHALUPY

24

Celková kapacita
6
Objekt / noc
od 900,- Kč

Celková kapacita

18

Osoba / týden

od 1130,- Kč

ve vesnici
Celková kapacita
7
Chalupa / noc
od 1300,- Kč

ve vesnici

Celková kapacita

8

Chalupa / týden

od 10000,- Kč

Chalupa Stržanov leží nedaleko města Žďár nad Sázavou.
Obytné místnosti tvoří kuchyně, obývací pokoj s rozkládací
sedací soupravou, 2 ložnice – dvoulůžková a třílůžková.
Příslušenství tvoří samostatné WC, koupelna se sprchovým
koutem, vstupní chodba s komorou. Rozlehlý uzavřený
dvůr se vzrostlou zelení a parkovou úpravou, venkovní krb,
pergola i kryté posezení, dětská houpačka, pískoviště, zahradní nábytek, lehátka. Bohatá nabídka sportovních
a zábavních aktivit a her - stolní tenis, šipky, kuželky, hřiště
pro míčové hry, pétanque, kroket a další.

Lokace

Lokace

Obec Sklené leží 10 km od Nového Města na Moravě.
Ubytování v podkroví se dvěma pokoji s celkovou kapacitou 8 osob, s vybavenou kuchyňkou a tenisovým kurtem.
Vytápění je elektrické. Parkování je možné u objektu.
V zimě příjezd až k chalupě. Majitel je přítomen pouze při
předání. V blízkém okolí je možný sběr lesních plodů
a houbaření, cykloturistika, turistika, koupání, lyžování
běžecké i sjezdové. Na zahradě vlastní bazén, hřiště pro
míčové hry, kuželky, stolní tenis, krytá pergola, houpačky
pro děti, gril s možností grilování selete, otevřené ohniště.

červen - září

celoroční

Hana Krčilová
Stržanov 8, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 736 510 471, +420 561 110 261
E-mail : chalupa-strzanov@seznam.cz
www.chalupa-strzanov.cz

Sezóna

Sezóna

S T RŽ ANO V
Ch a lu p a S t rž a nov

Vladimír a Jindřiška Štíbalovi
Sklené 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 619 351, +420 777 776 648
E-mail: v.stibal@seznam.cz
www.chalupasklene.cz

S K LE NÉ
C h a lu pa S k le n é

Chalupa má dva pokoje - ložnici se 4 lůžky (2 patrové postele) a pokoj s dvojlůžkem a jídelním koutem. V chladnějších dnech je možnost zatopení v krbových kamnech, dřevo je připravené a zdarma. Vybavená kuchyňka má linku
s pracovní plochou, vařič, lednici s mrazákem a varnou
konvici. Prostorná koupelna s WC a sprchovým koutem je
přístupná samostatně. Terasa u vchodových dveří nabízí
příjemné posezení s ranním sluníčkem. Zahrádka je přístupná po schodech a je samostatně oplocená. Pro zájemce
o vodácký sport jsou k zapůjčení dvě lodě s příslušenstvím.

ve vesnici

samota

Hájenka leží na samotě mezi obcemi Kadov (3,5 km) a Herálec (7 km). Přízemí objektu je rozděleno na dva samostatné 4-lůžkové apartmány (4-lůžková ložnice, kuchyně, hygienické zařízení). V podkroví objektu jsou dva prostorné
5-lůžkové pokoje se společným WC (pokoje v podkroví
nelze pronajímat samostatně, ale vždy jen s apartmánem
v přízemí).

Lokace

Lokace

Mgr. Zuzana Šimůnková
Sázavka 67, 582 44 Sázavka
Tel.: +420 602 101 203
E-mail: cyklochalupa@seznam.cz
http://cyklochalupa.ic.cz

duben - listopad

Sezóna

celoroční

Sezóna

S ÁZ AV KA
Cy k l oc ha l up a S á z a v ka

Samotín 16, 592 03 Sněžné
Tel.:+420 602 721 804
E-mail: info@tipatour.cz
www.tipatour.cz

S AM OT Í N
Há j e nk a Bl a tk y

průměr 7700,- Kč

Chalupa / týden

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Chalupa leží na severovýchodním okraji obce Škrdlovice
nedaleko rekreační oblasti Velké Dářko, 7 km od města
Žďár nad Sázavou. Nabízí ubytování ve 2 čtyřlůžkových
pokojích a ve 2 třílůžkových pokojích s dětskou postýlkou.
Kuchyň s kamny a vybavenou kuchyňskou linkou, společenská místnost s krbem, koupelna a WC. U chalupy je
veranda, travnaté hřiště vhodné např. pro volejbal a rozlehlá zahrada s ohništěm. K dispozici jsou míče,trampolína,
volejbalová síť, nafukovací bazén, skluzavka pro děti, pískoviště a houpačka.

od 130,- Kč

Osoba / noc

14

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Rekreační objekt se nachází na okraji obce Škrdlovice nedaleko rekreační oblasti Velké Dářko, 7 km od města Žďár
nad Sázavou. V přízemí rodinného domu jsou dvě dvoulůžkové ložnice, v podkroví jedna dvoulůžková a jedna třílůžková ložnice. Sociální zařízení je v přízemí i v podkroví
- koupelna se sprchovým koutem a WC. K dispozici je vybavená kuchyně pro vlastní vaření. Na zahradě je venkovní
posezení s udírnou, stůl na stolní tenis, malé hřiště na míčové hry, krytý bazén.

ŠKR DLOVIC E
C h alu p a Sed mička

Ing. Luboš Havelka
Škrdlovice 7, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 776 031 372,
E-mail: Lemail@seznam.cz
http://chalupasedmicka.cz

8000,- Kč - 16800,- Kč

Chalupa / týden

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

200,- Kč - 400,- Kč

Osoba / noc

17

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Obec Šachotín leží 12 km od Havlíčkova Brodu. Uzavřené
stavení v selském stylu s celkovou kapacitou 17 lůžek.
Ubytování ve 2 apartmánech pro 9 a 8 osob - každý
apartmán s vlastním sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou, kachlová kamna, krb. Uzavřený dvůr o rozloze
1700 metrů s bazénem, dětským koutkem s houpačkami,
klouzačkou, pískovištěm. Možnost grilování selete nebo
kuřat, uspořádání domácí zabijačky. Ke statku patří tři
rybníky s možností koupání a rybolovu, rybářské náčiní je
k dispozici. Na zatravněném dvoře je 5 míst pro stany.

Jaroslav Pospíchal
Šachotín 6, 582 51 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 605 913 512
E-mail:statek.sachotin@slapanov.cz
www.stateksachotin.cz

ŠAC HOTÍN
St at ek Šach o t ín

Kozel Luboš
Škrdlovice 228, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 605 150 174
E-mail: LubosKozel@seznam.cz
http://dovolenanavysocine.wgz.cz

ŠKRDLOVI CE
Hor ní Mar t iň ák

Chalupa leží v obci Světnov, nedaleko Velkého Dářka.
Ubytování je ve dvou oddělených apartmánech, každý
s vlastním vchodem. V přízemí každého apartmánu je
nová, plně vybavená kuchyň s jídelním stolem, obývací
prostor s televizí a koupelna s toaletou. V patře jsou pak
2 ložnice - 1 dvoulůžková, 1 třílůžková a další koupelna se
sprchovým koutem a WC. Maximální kapacita jednoho
apartmánu je 5 dospělých osob. Uzavřenou zahradu
u domu lze v letních měsících využít k příjemnému posezení pod pergolou s možností grilování.

Michaela Řehořková a Marie Řehořková
Světnov 75, 951 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 736 487 165, +420 606 082 913
E-mail: mail4michaela@gmail.com
www.czechcottages.info

SVĚTNOV
Chal upa Svě t n o v

25

CHALUPY

CHALUPY

26

Osoba / noc
od 180,- Kč

Osoba / noc

od 200,- Kč

od 250,- Kč

Osoba / noc

15

200 let starý, zrekonstruovaný mlýn se nachází na samotě,
10km od města Pelhřimova. Ubytování s celkovou kapacitou 16 lůžek, ve třech apartmánech. Apartmán A - manželská postel + přistýlka pro dvě děti. Vybavená kuchyňská
linka, TV, satelit, přípojka na internet, koupelna s vanou
a WC. Apartmán B a C - dvě ložnice pro šest osob, plně
vybavená kuchyň, satelit, přípojka na internet. Romantické
posezení na pavlači i u ohniště, možnost sportovního rybaření ve vlastním rybníce v těsné blízkosti mlýna. Parkování
na klidném a dobře viditelném místě před mlýnem.

Ubytování se nachází na okraji městyse Vojnův Městec
přibližně 15km severně od Žďáru nad Sázavou. Jedná se
o novou samostatnou stylovou chatku pro 4 osoby s možností dvou přistýlek. Je zde plně vybavená kuchyň (kuchyňská linka + jídelní stůl), koupelna (sprchový kout, umyvadlo
a zrcadlo), dále samostatné WC a pokoj (4 lůžka, konferenční stolek, skříň, TV a rádio). Mimo jiné, je možné využít
venkovní posezení s krbem. Možnost zapůjčení jízdních
kol.

Sezóna
celoroční
Lokace
samota
Celková kapacita
16
Apartmán 2+2 osoby / noc
od 700,- Kč
Apartmán 6 osob / noc
od 1000,- Kč

Jindřich Hána
Zajíčkov, 394 01 Pelhřimov
Tel.: +420 724 634 315, +420 565 382 447
E-mail: jindra.hana@centrum.cz
http://hanuv-mlyn.cz

od 250,- Kč

Osoba / noc

4

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Z AJ ÍČ KO V
Há n ův ml ý n

Marie Lojková
Vojnův Městec 283, 591 01 Vojnův Městec
Tel.:+420 732 274 527
E-mail: Penicak@meskadlo.cz
www.meskadlo.cz

V O JN ŮV MĚ S T E C
U me š k a dl a

od 245,- Kč

Osoba / noc

16

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Kompletně zrenovovaný objekt nabízí 3 dvojlůžkové pokoje, 1 trojlůžkový, 2 čtyřlůžkové a 1 šestilůžkový pokoj.
K dispozici je dvoupokojový apartmán pro 4 osoby. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení a televizní přijímač
se satelitními programy. K volnému používání je dostupná
jídelna a společenská místnost,parkování aut v areálu,
sklad kol. Součástí penzionu je velká zahrada s možností
grilování ( po dohodě lze zapůjčit i větší gril), nově vybudované víceúčelové hřiště pro míčové hry, tenis, lezecká stěna, ideální podmínky pro cykloturistiku.

Rodinný penzion se nachází na polosamotě nedaleko Lipnice nad Sázavou. Celkovou ubytovací kapacitu penzionu je
20 lůžek včetně přistýlek tvoří 5 pokojů v podkroví stodoly
a 2 apartmány v podkroví chalupy, k pokojům i apartmánům je k dispozici vlastní sociální zařízení. Součástí penzionu je víceúčelový kurt s umělým povrchem, sauna s terasou,
whirlpool, koupací jezírko, pergola s venkovním grilem,
uzavřený dvůr s venkovním posezením, vnitřní i venkovní
dětský koutek, společenská místnost s barem, krbem a kulečníkem, hřiště na pétanque, ruské kuželky a parkoviště.

od 390,- Kč

Osoba / noc

27

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Bobrová 164
592 55 Bobrová
Tel.:+420 777 551 291
E-mail: info@bobrova.cz
www.bobrova.cz

B OB R OVÁ
Pen zio n B o b ro vá

Penzion je umístěn v podkroví nového rodinného domu na
okraji obce Bílek v CHKO Železné hory, na trase mezi Chotěboří a Žďírcem nad Doubravou. Celková kapacita penzionu je 16 lůžek. Ubytování ve třech pokojích, 2 třílůžkové,
1 čtyřlůžkový se společným sociálním zařízením, moderně
zařízenou kuchyní se třemi sekcemi pro každý pokoj zvlášť
a vstupní halou s jídelnou. Samostatný šestilůžkový pokoj
s vlastním sociálním zařízením, vchod ze schodiště. Parkoviště v objektu, možnost připojení k internetu, zapůjčení
kola, možnost grilování a ohniště na zahradě.

Marie Krajíčková
Bílek 114, 583 01 Chotěboř
Tel.: +420 569 624 348, +420 723 724 156
E-mail: marie.krajickova@centrum.cz
http://pensionbilek.ic.cz

B ÍLEK
Pen zio n Oáza

Ing. Jan Takáč
582 32 Lipnice nad Sázavou 180
Tel.: +420 602 218 057, +420 724 118 717
E-mail: info@chalupablatov.cz
www.chalupablatov.cz

od 550,- Kč

Osoba / noc

20

Celková kapacita

samota

Lokace

květen - říjen

Sezóna

BLATOV
Penzi on Chalu p a B lat o v

Penzion nabízí celoroční služby v příjemném a klidném
lesním areálu 2 km od Třebíče. Ubytování ve třílůžkových,
čtyřlůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita je 15 lůžek. Parkování je
zajištěno v areálu penzionu. Možnost využít venkovní zastřešené posezení.

23

7

Celková kapacita

Zemědělský statek se nachází na okraji obce Věcov cca 10
km severovýchodně od Nového Města na Moravě. Ubytování v samostatné chalupě se zahradou a venkovním bazénem se čtyřmi apartmány. V přízemí je bezbariérový
apartmán, pro 4 - 6 osob. Druhý apartmán v přízemí pro
4 - 6 osob. 2 apartmány v podkroví - pro 3 osoby a pro
5 - 8 osob. Každý apartmán má samostatnou vybavenou
kuchyň s TV. Dále je zde sociální zařízení a vlastní vchod do
apartmánu. K dispozici je oplocená zahrada s pískovištěm
a pergolou, zahradním nábytkem, zahradním grilem, parkování je u objektu.

Celková kapacita

Celková kapacita

samota

Ubytování se nachází v malebné vesničce Trpišovice, ležící
v údolí řeky Sázavy přímo na hranici Přírodního parku Melechov a známé Přírodní rezervace Stvořidla. Ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji a třílůžkovém pokoji s možností
2 přistýlek. Vybavená kuchyň, koupelna se sprchovým
koutem a WC. K dispozici je venkovní altán s grilem a zahradním nábytkem.

ve vesnici

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Ivana Poulová
Bažantnice 462, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 608 770 027, +420 736 166 171
E-mail: info@penzionbazantnice.cz
www.penzionbazantnice.cz

Lokace

Lokace

BAŽANTNI CE
Penzi on Baž an t n ice

Jana Kadeřávková
592 44 Věcov 25
Tel.: +420 566 562 839, +420 605 853 307
E-mail: info@chalupa-vysocina.cz
www.chalupa-vysocina.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

VĚ C O V
Ch a lu p a U P ot ok a

Mgr. Luboš Zajíček
Trpišovice 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: +420 724 158 200
E-mail: chalupa.viktorka@seznam.cz
http://chalupaviktorka.unas.cz

T R P IŠ O V IC E
C h a lu pa V ik t o rk a

27

MALÉ PENZIONY

MALÉ PENZIONY

28

Celková kapacita
22
Pokoj / noc
od 560,- Kč

Celková kapacita

20

Osoba / noc se snídaní

od 360,- Kč

od 250,- Kč

od 290,- Kč

od 160,- Kč

Osoba / noc

14

760,- Kč

Dvoulůžkový pokoj / noc
se snídaní pro dvě osoby

Penzion se nachází 12 km od Žďáru nad Sázavou. Je ideální
pro cyklisty, běžkaře, turisty a rodiny s dětmi. Ubytování ve
zrekonstruovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celková ubytovací kapacita je 8 dvoulůžkových pokojů a 1 apartmán. Možnost stravování v restauraci, která je
součástí penzionu. K dispozici je půjčovna sněžnic, běžek,
sáněk, kol, trampolína, dětské hřiště, dětský koutek, hračky, kulečník, šipky, stolní tenis, pétanque, sauna - relaxační
místnost, masáže. Připojení na internet v celém objektu,
seminární místnost a projekční technika.

Osoba / noc

Osoba / noc

Celková kapacita

Ubytování ve dvou samostatných apartmánech umístěných ve venkovském stavení s dostatkem soukromí. Velký
apartmán - obytná kuchyně kompletně vybavená, ložnice
- 2x dvoulůžková s možností přistýlky, 2x jednolůžková, 2x
koupelna a WC. Malý apartmán - obytná kuchyně, dvoulůžková ložnice s možností přistýlky, sprchový kout, WC.
Prostorný dvůr, velká zahrada, terasa se zahradním nábytkem, možnost grilování. Stolní tenis, elektronické šipky,
společenské hry, dětské hřiště, kulečník. Parkování u objektu.

19

16

ve vesnici

Penzion stojí v přírodní rezervaci Stvořidla na břehu řeky
Sázavy, asi 5 km od Ledče nad Sázavou. Nabízí ubytování
v nově vybavených pokojích - 4 dvoulůžkové, 1 třílůžkový
a 2 čtyřlůžkové. Všechny pokoje mají vlastní WC a sprchový kout. Stravování formou polopenze je zajištěno v jídelně
penzionu. V areálu penzionu je hřiště na míčové hry a pro
nejmenší děti prolézačky. V kempu poblíž penzionu je
v létě otevřena půjčovna kajaků a raftů.

Celková kapacita

Celková kapacita

Lokace

Penzion se nachází v vesnici Častrov, 18 km od Pelhřimova.
V areálu je trávník a oddychový prostor se zahradními
stolky a houpačkou, nově vybudovaná sauna, masážní
vana whirlpool a pergola s posezením. Obytná část penzionu se skládá ze dvou podlaží spojených dvěma schodišti.
V prvním podlaží, které je bezbariérové, se nachází společenská místnost – jídelna, 2 dvoulůžkové pokoje, koupelna
a WC, apartmán pro 4 osoby s vlastním sociálním zařízením. Ve druhém podlaží jsou 2 dvoulůžkové pokoje a jeden
čtyřlůžkový, 2 koupelny a WC.

samota

ve vesnici

Sezóna
celoroční
Lokace
ve vesnici
Celková kapacita
24

Fryšava pod Žákovou horou 11, 592 04
Tel.: +420 602 722 038
E-mail: lenka.roznakova@penzionfrysava.cz
www.penzionfrysava.cz

Lokace

Lokace

celoroční

Sezóna

FRYŠAVA
Pen zio n Fr yšava

Penzion se nachází v obci Dolní Sokolovec poblíž města
Chotěboř v okrese Havlíčkův Brod. Majitelé spolu s penzionem provozují rodinnou zemědělskou farmu. Ubytování
nabízí v 1 čtyřlůžkovém a třílůžkovém pokoji se společným
sociálním zařízením, 1 dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením. Na chodbě je k dispozici lednice a rychlovarná konvice. Možnost objednání snídaní. Přímo u penzionu
je sportovní hřiště na volejbal, nohejbal, v létě bazén pro
děti, pískoviště a houpačky.

od 250,- Kč

Osoba / noc

9

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Vladimír Šmerda
Domanín 126, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 606 725 501, +420 602 723 727
E-mail: vsmerda@iol.cz
www.sweb.cz/penzion.podlipami

duben - říjen

celoroční

DOMANÍ N
Penzi on Pod Lip ami

Útulná patrová vila nenachází 15 km od města Jihlavy.
Ubytování v 7 dvoulůžkových pokojích a 4 čtyřlůžkových se
společných sociálním zařízením. Pánské a dámské toalety
a sprchy jsou umístěny na každém patře. V přízemí je stylová jídelna s krbovými a kachlovými kamny, vybavená kuchyň pro vlastní vaření. Pro společné posezení u TV je zařízena útulná společenská místnost v patře. Dům je obklopen
zahradou lemovanou řekou, odděleně od vesnice. Možnost sportovního vyžití - kulečník, ping-pong, na pozemku
krytý bazén, tenisový kurt, rybaření.

Dolní Sokolovec 49, 583 01 Chotěboř
Tel.: +420 606 418 306
E-mail: penzionmikes@seznam.cz
www.penzionmikes.cz

DOLNÍ SOKOLOVEC
Pen zio n Mikeš

Miroslava Švecová
Trpišovice-Dobrovítova Lhota 112, 584 01
Tel.: +420 605 812 661, +420 569 722 566
E-mail: penzionstvoridla@seznam.cz
www.penzionstvoridla.tym.cz

Sezóna

Sezóna

DO B R OV Í T OVA LHO TA
P e nz io n S tv o ř i dl a

od 25000,- Kč

Objekt / týden

30

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

Radek Dočekal
Dolní Smrčné 38, 588 32 Brtnice
Tel.: +420 603 328 261, +420 731 817 680
E-mail: penzionandel@centrum.cz
http://penzionandel.unas.cz

DOLNÍ SMRČ NÉ
Penzi on An d ěl

Ing. Danuše Mládková
Častrov 33, 394 63
Tel.: +420 603 206 111
E-mail: agdam@volny.cz
www.penzioncastrov.com

Č AS T R O V
P e n zio n Č a st ro v

Obec leží v klidném prostředí v CHKO Žďárské vrchy, 11 km
severně od Žďáru nad Sázavou. Penzion nabízí ubytování
v sedmi dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení (WC, sprchový kout).
K dispozici jsou také pokoje s prostornou terasou, vybavené ledničkou a televizí (satelitní programy). Před penzionem je možnost parkování aut, dětské hřiště, uvnitř penzionu úschovna kol (v zimě lyží).

ve vesnici

ve vesnici

Penzion se nachází v krásném prostředí Českomoravské
vrchoviny v obci Borovnice u řeky Svratky, 7 km od města
Polička. Oblast je vhodná pro pěší i cykloturistiku, rybaření,
houbaření, jízdu na koni, běžecké a sjezdové lyžování.
V penzionu jsou nově zrekonstruované dvoulůžkové až
šestilůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a možností bezplatného připojení k internetu. Celková kapacita
je 20 lůžek. V přízemí je k dispozici restaurace, která je vyhlášena výbornou kuchyní. V letních měsících se nabízí
možnost posezení na dvoře u grilu.

Lokace

Lokace

Cikháj 51, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 659 007
E-mail: info@restauracetisuvka.cz
www.restauracetisuvka.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

CI KH ÁJ
Re s t a u ra c e a p e nzio n Ti sůvka

Libor Sýkora
Borovnice u Jimramova 44, 592 43 Borovnice
Tel.: +420 737 052 583
E-mail: info@penzion-borovnice.cz
www.penzion-borovnice.cz

B O R O VNIC E
P e n zio n B o ro v ni ce

29

MALÉ PENZIONY

MALÉ PENZIONY

30

od 640,- Kč

Osoba / noc
od 320,- Kč

Osoba se snídaní / noc
od 450,- Kč

od 1100,- Kč

Penzion s kapacitou až 22 lůžek se nachází cca 20 km od
dálnice D1 u Ledče nad Sázavou. Vybaven je pěti pokoji, 2
dvoulůžkové a 1 třílůžkový pokoj se společným sociálním
zařízením, 1 dvoulůžkový pokoj se samostatným sociálním
zařízením s možností přistýlek. K dispozici jsou dvě společenské místnosti - klubovna s kapacitou cca 24 osob, dále
sauna, tělocvična - stolní tenis, rotoped, letní venkovní vyhřívaný bazén. Přímo u budovy jsou dvě menší hřiště - nohejbal, volejbal, basket atd. (míče + sítě k dispozici).

22

15

Dvoulůžkový pokoj
se snídaní / noc

Obec Hluboké se nachází 15 km od Bystřice nad Pernštejnem v blízkosti Vírské přehrady. Chalupa nabízí ubytování
pro 15 osob v sedmi pokojích (+ 5 osob na přistýlkách). Jsou
zde dva velké, stylově zařízené obývací pokoje, dvě vybavené kuchyně a komfortní sociální zařízení (3 koupelny a 4
samostatné toalety). Součástí penzionu je i stylově zařízená
hospůdka s kachlovými kamny, dřevěným masivním výčepem, piánem a pohádkovou výzdobou. U venkovního posezení s udírnou a grilem je dětský ráj s houpačkami, lanové
prolézačky, skluzavkou a visutým provazovým mostem.

Celková kapacita

Celková kapacita

Penzion leží v klidné obci Hamry na Sázavou, na území
CHKO Žďárské vrchy vzdálené 3 km od Žďáru nad Sázavou
směr Přibyslav. Celková ubytovací kapacita je 18 lůžek,
6 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a sociálním
zařízením. 1 dvoulůžkový a 1 čtyřlůžkový apartmán s příslušenstvím a kuchyňkou. Stravování je možné ve vlastní
restauraci, polopenze a plná penze po dohodě. Možnost
zapůjčení dámských i pánských jízdních kol. Úschova
sportovního vybavení hostů penzionu.

ve vesnici

ve vesnici

Jana Koubská
Horní Paseka 49, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: +420 607 574 108
E-mail: ubytovani@elkomplex.cz
www.penzionhop.cz

Lokace

Lokace

Miloš Hošek
Hluboké 13, 592 65 Rovečné
Tel.: +420 566 573 189
E-mail: pohadka.hluboke@seznam.cz
www.pohadka.webz.cz

celoroční

Hamry nad Sázavou 159, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 630 156, +420 739 470 832
E-mail: info@penzionnajdek.eu
www.penzionnajdek.eu

Sezóna

HORNÍ PASE KA
Penzi on Ho p

celoroční

HLUB O K É
Ho sp ůd k a a P e nz io n Pohádka
Sezóna

Sezóna
celoroční
Lokace
ve vesnici
Celková kapacita
18

HA MRY NAD S ÁZ AV O U
P e n zio n Na j de k

K ubytování slouží 2 dvoulůžkové pokoje, 1 třílůžkový pokoj, 1 pětilůžkový a 1 šestilůžkový, 1 dvoulůžkový a 1 čtyř-lůžkový apartmán. Součástí objektu jsou 2 společenské
místnosti s kuchyní a možností stravování. V objektu se
nachází bazén, sauna, možnost masáží. V blízkosti penzionu je k dispozici hřiště na nohejbal a volejbal, dětské hřiště,
2 stoly na stolní tenis, možnost zapůjčení kol, paraglidingového a kitingového vybavení. V letní sezoně je možnost
ubytování ve čtyřlůžkových chatkách.

od 300,- Kč

od 300,- Kč

Dvoulůžkový pokoj / noc

Ubytování přímo v centru malé vesnice Habří, která leží asi
13 km od Bystřice nad Pernštejnem. K dispozici jsou čtyři
třílůžkové a jeden čtyřlůžkový pokoj, dle potřeby je možné
přidat přistýlku nebo dětskou postýlku. Každý pokoj má
vlastní sociální zařízení (sprcha + WC). Možnost jízdy na
koni a prohlídka chovu ovcí a dobytka na ekologické farmě.
Jídla jsou připravována z biopotravin a přírodních produktů. Okolí Habří je ideální pro pěší a cykloturistiku.

Osoba / noc

Osoba / noc

24

Ubytování ve vesnici Habří, asi 13 km od Bystřice nad Pernštejnem. Hostinec Habří - K dispozici jsou dva dvoulůžkové
a jeden třílůžkový pokoj, dle potřeby je možné přidat přistýlku nebo dětskou postýlku. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení (sprcha + WC). K volnému užívání je i společná
kuchyňka s posezením. Vejminek - Kapacita je 10 lůžek.
pokoje v patře, dole kuchyně s kachlovými kamny. Dvě
koupelny s toaletou.Možnost jízdy na koni a prohlídka
chovu ovcí a dobytka na ekologické farmě. Jídla jsou připravována z biopotravin a přírodních produktů.

16

7 + 10

Celková kapacita

Ing. Jaroslav Šembera
Horní Březinka 13, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel.: +420 733 511 858, +420 733 511 824
E-mail: sembera@volny.cz
www.kadlecak.cz

Celková kapacita

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Dušan Buchta
Habří 1, 592 53 Strážek
Tel.: 420 739 617 756
E-mail: dusan.buchta@habri.eu
www.habri.eu

ve vesnici

ve vesnici

HORNÍ BŘEZINKA
Penzi on Kadlečák

Jarmila Večeřová
Habří 7, 592 53 Strážek
Tel.: +420 563 034 100, +420 733 373 972
E-mail: jarmila.vecerova@habri.eu
www.habri.eu

Lokace

Lokace

Sezóna
celoroční

HAB Ř Í
P e nz io n U S t a t k á ř k y

celoroční

Sezóna

HA BŘ Í
Ho st i ne c Ha b ř í a Ve jm in e k

od 300,- Kč

Osoba / noc

22

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

od 250,- Kč

Osoba / noc

12

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Obec Hrbov se nachází nedaleko města Polná, na hranici tří
okresů - Jihlavy, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou.
Rodinný penzion nabízí ubytování ve dvou čtyřlůžkových
pokojích, dvou třílůžkových pokojích a jednom dvoulůžkovém pokoji, všechny mají vlastní sociální zařízení. Hosté
mohou využívat i přilehlou zahradu ke sportovnímu využití, posezení na terase nebo u ohně, šipky, stolní tenis
a kulečník. Na zahradě je dětský koutek, k zapůjčení stolní
hry. Možnost stravování v restauraci u penzionu– snídaně,
polopenze, plná penze.

Eva Marková
Hrbov 35, 588 13 Polná
Tel.: +420 776 691 085
E-mail: marek@penzion.com
www.marek.penzion.com

HR B OV
Pen zio n Marek

Usedlost Gerstein nabízí netradiční ubytování ve srubu
postaveném ze 120 let starého smrkového dřeva ve stylu
středověké tvrze. Gerstein najdete v blízkosti osady Zálesí
nedaleko Havlíčkova Brodu. Stylové ubytování v dřevěných
srubech. Celková kapacita je 22 lůžek, ve srubu jsou
4 apartmány s dvoulůžkovými a čtyřlůžkovými pokoji.
Pestrá nabídka volnočasových aktivit jako je lukostřelba,
ruské kuželky sportovní rybolov, travní lyžování, mountainboard, cykloturistika, pěší turistika. K dispozici je také pískoviště, gril a půjčovna kol.

Martina Votavová
Horní Krupá 118, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.:+420 732 261 296
E-mail: info@gerstein.cz
www.gerstein.cz

HOR NÍ KR UPÁ
Used lo st Ger st ein
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ve vesnici
Celková kapacita
12
Dvoulůžkový pokoj / noc
od 1250,- Kč

samota

Celková kapacita

8

Osoba / noc

od 400,- Kč

Nově vybudovaný penzion, se nachází v obci Kadov u Sněžného. Ubytování v 6-ti dvoulůžkových, komfortně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV a možností připojení k internetu. V každém pokoji je možnost dvou
přistýlek. Jeden z pokojů umožňuje ubytování tělesně postiženým lidem - je bezbariérový s uzpůsobeným sociálním
zařízením a má samostatný vchod přímo z parkoviště. Součástí penzionu je i stylová restaurace. Pro ubytované hosty
je k dispozici kolárna, respektive lyžárna. V penzionu je
k dispozici relaxační centrum - sauna, whirlpool.

Lokace

Lokace

Hájenka se nachází na trase Velká Bíteš - Náměšť nad Oslavou, na samotě u obce Jinošov. Penzion nabízí dva třílůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový, které jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, TV. Součástí penzionu je restaurace s venkovním posezením.

celoroční

celoroční

Martin Leskour
Kadov 79, 592 02 Kadov u Sněžného
Tel.: +420 602 358 480, +420 606 924 601,
+420 561 110 584, E-mail: penzion@penzion-klokoci.cz
www.pension-klokoci.cz

Sezóna

Sezóna

KA DO V
P e nz io n Klo k o čí

Jinošov 88, 675 71 Jinošov
Tel.: +420 568 646 013
Email: nabazine@volny.cz
www.nabazine.cz

J INO Š O V
P e n zio n Na Ba ži ně

Celková kapacita penzionu je až 30 osob. Veškeré vybavení
je nové a každý ze čtyř nabízených apartmánů - NEBE,
PEKLO, RÁJ a POHÁDKA poskytne dostatek komfortu.
Možnost zapůjčení dětských postýlek, nočníčků, stupínek
k umyvadlům, jídelních židliček, dětských chůviček apod.
Na zahradě je k dispozici i venkovní bazén. Travnatá plocha
zahrady nabízí dostatek prostoru pro sport i odpočinek,
nachází se zde i sauna a venkovní bazén. Přímo u objektu
je velké dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami, skluzavkou.

od 700,- Kč

Obec Hubenov leží 10 km od Jihlavy směr Pelhřimov. Ubytování je součástí areálu hostince Veselá Stodola. Celková
kapacita je 13 osob, 2 dvoulůžkové pokoje, 1 třílůžkový
a 1 čtyřlůžkový pokoj, luxusně vybavená roubenka s terasou pro dvě osoby. Všechny pokoje mají samostatné sociální zařízení – sprchu, WC, TV, připojení k internetu. Součástí ubytování je i vstupní místnost s příjemným
posezením, kde je možné servírovat snídaně. Parkování
vedle objektu.

od 1600,- Kč

Dvoulůžkový pokoj / noc

Jiři Šindelář
Jimramovské Pavlovice 3, 592 42 Jimramov
Tel.: +420 566 626 543, +420 731 468 947,
+420 731 468 828, E-mail: info@chalupapohadka.cz
www.chalupapohadka.cz

Apartmán
(1 - 4 osoby) / noc

13

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Sezóna
celoroční
Lokace
ve vesnici
Celková kapacita
30

J IMR AMO V S KÉ PAVLOVI CE
Ch a lu p a P o h á dk a

Hubenov 33
588 05 Dušejov
Tel.: +420 777 110 022
E-mail: veselastodola@seznam.cz
www.vysocina-ubytovani.cz

HU BE NO V
Ve se lá S t od o la

od 350,- Kč

Osoba / noc

12

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Komfortně vybavený penzion nabízí ubytování ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a plně vybavenou kuchyní s jídelnou. Společenská
místnost s krbem a TV, venkovní krb s posezením. K dispozici je také rodinný apartmán se 3 pokoji pro sedm osob,
plně vybavenou kuchyní s jídelnou a sociálním zařízením.
V areálu objektu je krytý solárně vyhřívaný bazén, sauna,
stolní tenis a posilovna, pro děti pískoviště a prolézačky.
V penzionu poskytují relaxační a wellness služby. V blízkosti
penzionu je soukromý rybník pro sportovní rybaření.

K dispozici jsou atypické podkrovní pokoje 2 až 4 lůžkové
s vlastním příslušenstvím, 2 pokojové studio se společným
sociálním zařízením. Kapacita ubytování je 20 osob. Možnost dětské přistýlky. V objektu se nachází restaurace,
stravování je možné formou snídaní, polopenze nebo plné
penze. K dispozici je venkovní zahrada, dětské hřiště
a koutek. Poskytování slev pro držitele rodinných pasů.
Nedaleko se nachází rekreační rybník Velké Dářko. Součástí motorestu je výstavní galerie nedaleké sklárny ART
GLASS SVOBODA.

od 300,- Kč

Osoba / noc

19

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

KEJ ŽLIC E
Pen zio n R ezid en ce Kejžlice

V rodném domě Gustava Pflegra Moravského se nabízí
ubytování v hezkém koutku Vysočiny v obci Karasín, cca
9 km od Bystřice nad Pernštejnem. Celé prostory hájenky
jsou ve stylu dřeva a vitráží. Na Hájence se nachází celkem
4 apartmány – Zamilovaný, Lovecký, Malý a Velký apartmán. Všechny apartmány jsou stylově vybaveny a nachází
se v nich vybavená kuchyň a koupelna se sociálním zařízením. Celková kapacita je 21 lůžek. K dispozici je venkovní
kamenný gril před domem, úschovna kol, lyží a kočárků,
možnost umytí kol, praní a žehlení, pétanque a badminton.

Mgr. Gabriela Tůmová
K Lipnici 19, 394 52 Kejžlice
Tel.: +420 775 032 595
E-mail: dotazy@rezidence-kejzlice.cz
www.rezidence-kejzlice.cz

od 200,- Kč

Osoba / noc

20

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

od 330,- Kč

Osoba / noc

21

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Petr Juračka, Lesní společenství obcí s.r.o.
Karasín 3, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 566 552 243, +420 603 822 490,
+420 739 694 420, E-mail: juracka@lsokarasin.cz
www.lsokarasin.cz

KAR ASÍN
Ub yt o ván í n a Hájen ce

Ivana Vyčítalová
Karlov 2, 591 01
Tel.: +420 773 623 029, + 420 605 839 124
E-mail: MotorestKarlov@seznam.cz
www.motorest-galerie.com

KARLOV
Penzi on Galer ie

Penzion je nově zrekonstruovaný rodný dům světoznámého
skladatele a dirigenta Gustava Mahlera. Dnes dům slouží
jako penzion s hospůdkou a komorním sálem pro různé
soukromé a firemní akce. Ubytovací kapacita pro 12 osob
v šesti dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky, jeden
pokoj je s bezbariérovým přístupem a zařízením. Všechny
pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením. Po předchozí
domluvě je možné objednat snídaně, obědy i večeře. Hostům je k dispozici také internetová studovna, soukromé
parkoviště a uzavřený dvorek s možností grilování.

Kaliště 9, 394 51 Kaliště u Humpolce
Tel.: +420 777 868 239
E-mail: mahler.penzion@gmail.com
www.mahler-penzion.cz

KALI ŠTĚ U H UMPOLC E
Penzi on Mah ler
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Osoba / noc se snídaní
od 455,- Kč

Osoba / noc

od 280,- Kč

od 150,- Kč

Osoba / noc

13

ve vesnici
Celková kapacita
10
Osoba / noc
od 300,- Kč

ve vesnici

Celková kapacita

22

Osoba / noc se snídaní

od 645,- Kč

Ubytování U Moravů se nachází ve vesnici Kozlany, 10 km
od Náměště nad Oslavou. Jednu část domu obývá majitel
a ve druhé části jsou klientům k dispozici 4 apartmány,
3 dvoulůžkové, 1 čtyřlůžkový. Každý apartmán má vlastní
sociální zařízení, sprchový kout + WC a plně vybavenou
kuchyň. Celý objekt je bezbariérový. Na vydlážděném
dvoře je v letních měsících k dispozici venkovní posezení.
Na zatravněné zahradě se vzrostlými ovocnými stromy je
otevřené ohniště s posezením a dětské pískoviště.

Lokace

Lokace

Malebná vesnička Klokočov leží nedaleko přehrady Seč.
Zámecký penzion na Vysočině je jedinečný svou atmosférou, historickým nábytkem a kouzelným parkem. Kompletně rekonstruovaná soukromá rezidence dostala v roce
2007 svou původní podobu z 19. století. K dispozici jsou
3 dvoupokojové apartmány, 2 dvoulůžkové pokoje, 1 půdní apartmán a společenský salonek. V pokojích se nachází
luxusní postele v dobovém stylu a ostatní historický interiér. Celková kapacita je 20 osob vč. přistýlek. Stravování je
možné ve vlastní restauraci, posezení ve sklepní vinárně.

celoroční

celoroční

Miroslav Morava
Kozlany 14, 675 02
Tel.: +420 737 343 672
E-mail: jirkap10@seznam.cz
http://umoravu.net

Sezóna

Sezóna

KO Z L ANY
P e nz io n U Mor a v ů

Ivo Táborský
Klokočov 61, 583 81 Chotěboř
Tel.: +420 739 377 828
E-mail: info@zamecek-klokocov.cz
www.zamecek-klokocov.cz

K LO KO Č O V
Z á m e če k K lo k o čo v

od 310,- Kč

Osoba / noc

30

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Penzion leží na samotě u Kyšperského rybníka pod vrcholem Devíti skal v obci Křižánky. Příjezdová cesta končí
u penzionu s možností parkování. Ubytování v 11 pokojích
s vlastní koupelnou a sociálním zařízením. V ubytovací
části je klubovna s televizí pro cca 20 osob. Možnost stravování ve vlastní restauraci, snídaně nebo polopenze.
U penzionu je pláž, hřiště na volejbal, nohejbal, travnaté
hřiště na fotbal, basketbal na jeden koš. K dispozici úschovna kol a lyží, možnost grilování na uzavřeném dvoře.

Jan Hurych
Křižánky 41, 592 02 Svratka
Tel.: +420 566 662 308, +420 608 166 171
E-mail: info@statekbukacek.cz
www.statekbukacek.cz

KŘI ŽÁNKY
Penzi on Bukáček

Penzion se nachází v blízkosti Dalešické přehrady a přírodní
rezervace Mohelenská hadcová step. Ubytování ve třech
bytových jednotkách s vlastním vchodem a soc. zařízením,
každá bytová jednotka je vybavena lednicí, mikrovlnkou,
konvicí, vařičem a základním nádobím, nebo se lze stravovat v blízké hospůdce. K dispozici je dvorek a zahrada
s ohništěm. V blízkosti se nachází stanice dobíjení elektrokol.

25

10

Celková kapacita

Malebná vesnička Klokočov leží uprostřed CHKO Železné
Hory, nedaleko oblíbené přehrady Seč. Mezi klokočovské
chlouby patří především Zámeček Klokočov, v jehož blízkosti se hostinec a penzion nachází. Penzion nabízí ubytování v jedenácti stylových, různobarevných pokojích.
K dispozici je 9 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový
a 1 čtyřlůžkový pokoj, všechny s vlastním sociálním zařízením. Stravování je možné ve vlastní restauraci, posezení ve
sklepní vinárně.

Celková kapacita

Celková kapacita

ve vesnici

Penzion je situován na samotě u obce Zachotín, 10 km od
Pelhřimova. Budovy penzionu byly kdysi mlýnem, nachází
se v bezprostřední blízkosti rybníka. Nabízené pokoje jsou
2 dvoulůžkové, 2 třílůžkové. Celková kapacita je max.
10 lůžek. Pokoje mají společný obývací pokoj, vybavená
kuchyně, koupelna s vanou a WC. V suterénu objektu je
provozovna masáží, dále je zde možnost zakoupení bylin.

ve vesnici

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

Radomíra Ludvíková
Kramolín 15, 675 77
Tel.: +420 724 658 904
E-mail: lludvik@volny.cz
http://penzion.mohelno.cz

Lokace

Lokace

KRAMOLÍ N
Penzi on U H o st in ce

Ivo Táborský
Klokočov 61, 583 81 Chotěboř
Tel.: +420 739 377 828
E-mail: info@zamecek-klokocov.cz
www.zamecek-klokocov.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

KLO KO ČO V
Ho st in e c U Z á me č k u Kl okočov

pí. Machová
393 01 Žirov 49
Tel.: +420 608 442 725
E-mail: hunalova@seznam.cz
www.ubytovani-dolnikladiny.cz

K LADIN Y
P e n zio n K la d in y

od 400,- Kč

Osoba / noc

10 + 6

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

od 340,- Kč

Osoba / noc

20

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční (mimo listopad)

Sezóna

Penzion je situován na okraji obce Křižánky. V okolí jsou
cyklostezky, značené turistické trasy, v zimě upravovaná
běžecká stopa přímo navazující na Novoměstské okruhy
a ve Svratce skiareál. Celková kapacita je 20 lůžek v sedmi
pokojích s vlastním hygienickým zařízením v každém
z nich. Jeden apartmán s kuchyňskou linkou. Společenská
místnost s barem a TV, kolárna, lyžárna. K dispozici je půjčovna kol, finská sauna, pergola a ohniště.

Pavel Hudec
Křižánky 172, 592 02 Svratka
Tel.:+420 608 864 264
E-mail: info@penzion-javurek.cz
www.penzion-javurek.cz

KŘ IŽÁNKY
Pen zio n J avů rek

Penzion se nachází na okraji obce Krásněves, 12 km severně od Velkého Meziříčí a 16 km od města Žďár nad Sázavou. Penzion nabízí ubytování ve dvou dvoupokojových
apartmánech, moderně zařízených s plně vybavenými kuchyňkami a vlastním sociálním zařízením. Jeden z apartmánů je vybaven čtyřmi lůžky (1x dvojlůžko, 2x samostatné
lůžko). Druhý apartmán má šest lůžek (2x dvojlůžko a 2x
samostatné lůžko). Stravování je možné ve vlastní restauraci. Pro ubytované hosty je k dispozici krytý, solárně vyhřívaný bazén a úschovna kol. K dispozici pro pobyt je i chata
pro 6 osob.

594 44 Krásněves 96
Tel.: +420 566 670 012, +420 739 831 771
E-mail: info@chatapenzion-krasneves.cz
www.chatapenzion-krasneves.cz

KR ÁSNĚVES
Pen zio n Kr ásn ěves
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Objekt / noc
od 4500,- Kč

Osoba / noc se snídaní

od 405,- Kč

Celková kapacita
20
Osoba / noc
od 350,- Kč

Celková kapacita

18

Osoba / noc

od 300,- Kč

Celoroční ubytování ve vesnici Lhotka nedaleko Telče.
Ubytování ve tří až pětilůžkových podkrovních pokojích
s ústředním vytápěním pro celkem 20 hostů. Každý pokoj
je vybaven sociálním zařízením, vanou nebo sprchovým
koutem. V objektu je restaurace s možností stravování.
Posezení na zahrádce, k dispozici sauna, bazén.

ve vesnici

ve vesnici

Rozlehlá zemědělská usedlost ve Lhotce nedaleko Telče
nabízí ubytování v 7 pokojích s 18 lůžky. V nabídce jsou
2 dvoulůžkové pokoje, 3 třílůžkové pokoje, 1 pětilůžkový
apartmán, všechny s vlastním příslušenstvím. K dispozici je
i kuchyňka k vlastnímu vaření, dvě společenské místnosti.
Možnost objednat snídaně. Hřiště na fotbal, půjčování
badmintonu a míčů, nafukovacího člunu, pétanque, kroket, stolní tenis, společenské hry. Rybaření ve vlastním
rybníku. Prodej domácích produktů, majitelé chovají ovce
a včely a pěstují ovoce.

Lokace

Lokace

Jiří Houser
Lhotka 22, 588 56 Telč
Tel.: +420 608 848 020
E-mail: houser.jiri@seznam.cz
www.penzion-telc.cz

celoroční

Dana Nováková
Lhotka 10, 588 56 Telč
Tel.: +420 567 317 111, +420 776 158 581
E-mail: info@javorice.cz
www.javorice.cz

Sezóna

celoroční

LHO T K A
P e nz io n P od Š t a m be r kem

Sezóna

LH O T KA
P e n zio n a c a mp J a v o ř ic e

Zrekonstruovaná stará roubenka na okraji malebné vesničky Křižánky v oblasti CHKO Žďárské vrchy. V penzionu je
6 pokojů, z toho jsou 3 třílůžkové a 3 dvoulůžkové s možností přistýlky. Každý pokoj má své sociální zařízení. Kuchyně s jídelnou je kompletně vybavena. Ve společenských
prostorách je kulečník, stolní fotbal a šipky. Možnost využití sauny. U penzionu se nachází venkovní posezení, gril,
ohniště a dětský koutek. Parkování je zajištěno v areálu
penzionu.

17

22

Obec Křižánky se nachází cca 18 km severně od Nového
Města na Moravě. Rodinný penzion stojí na okraji obce,
směrem na Svratku. Svým vzhledem ctí ráz chaloupek na
Vysočině. Kapacita penzionu je 22 lůžek - 3 čtyřlůžkové
pokoje + 1 přistýlka, 1 třílůžkový pokoj + 2 přistýlky,
1 dvoulůžkový pokoj. Každý pokoj má kuchyňku s mikrovlnou troubou, lednicí a základním vybavením, samostatnou
koupelnu se sprchovým koutem + WC. K dispozici je společenská místnost, ze které je přístup na otevřenou terasu.
Možnost objednání stravování.

Celková kapacita

Celková kapacita

Ilona Tlustá
Křižánky 1, 592 02 Svratka
Tel.: +420 777 552 625
E-mail: krizanky-vedvore@centrum.cz
www.krizanky-vedvore.cz

ve vesnici

ve vesnici

Veronika Klusáčková
Moravské Křižánky 163, 592 02 Svratka
Tel.: +420 566 523 213, +420 603 428 081,
+420 737 353 999, E-mail: info@penzionnakrizankach.cz
www.penzionnakrizankach.cz

Lokace

Lokace

Sezóna
celoroční

KŘ IŽ Á NKY
P e nz io n Ve Dv oře

celoroční

Sezóna

K ŘI Ž ÁNK Y
P e n zio n Na Kř ižá n k á ch

Petra a Antonín Zadinovi
582 35 Lučice 228
Tel.: +420 736 544 647, +420 736 544 648
E-mail: zadina@uelfa.cz
www.uelfa.cz

Ubytování v šesti rekreačních domcích v uzavřeném rekreačním areálu, stojícím samostatně za obcí Lučice, 10 km od
Havlíčkova Brodu. 6 samostatně stojících rekreačních
domů se 2 ložnicemi, vlastní koupelnou, WC a obytnou
kuchyní. Každý má zastřešenou verandu s výhledem na les
a rybník a je celoročně temperován. Možnost zapůjčení
dětské postýlky. Jeden z domků je speciálně vybaven pro
ubytování zdravotně postižených klientů. Možnost stravování v restauraci, která je součástí areálu. Parkování u jednotlivých rekreačních domů.

Rodinný penzion s restaurací leží přímo pod Lipnickým
hradem. Lipnice n. S. je neoddělitelně spojena se jménem
spisovatele Jaroslava Haška, autora světoznámého díla
„Osudy dobrého vojáka Švejka“. K dispozici je 9 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový pokoj, možnost až 20 přistýlek. Letní terasa s posezením nabízí tradiční českou kuchyni. V penzionu je též sauna suchá nebo pára.

od 400,- Kč

Osoba / noc

36

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

LUČ IC E
Ub yt o ván í a h o sp ů d ka U Elf a

Rodinný penzion s restaurací leží přímo pod Lipnickým
hradem. Pro ubytování je k dispozici Haškův apartmán dvoulůžkový pokoj (místo kde spal J. Hašek), 4 dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, TV, 1 čtyřlůžkový pokoj
s vlastním soc. zařízením, TV, 1 třílůžkový pokoj a 1 vícelůžkový s vlastním sociálním zařízením, TV. V přízemí objektu
je stylová restaurace s kachlovými kamny a řadou předmětů z doby působení Jaroslava Haška, letní terasa s posezením nabízí tradiční českou kuchyni. V penzionu je též sauna
suchá nebo pára.

Mgr. Petra Hašková
582 32 Lipnice nad Sázavou 55
Tel.: +420 569 486 126, +420 603 528 261
E-mail: hasektour@hasektour.cz
www.hasektour.cz

od 480,- Kč

Osoba / noc se snídaní

26

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

LIPNIC E NAD SÁZAVOU
Pen zio n U Č eské ko r u n y

Mgr. Petra Hašková
582 32 Lipnice nad Sázavou 55
Tel.: +420 569 486 126, +420 603 528 261
E-mail: hasektour@hasektour.cz
www.hasektour.cz

od 480,- Kč

Osoba / noc se snídaní

26

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

LI PNI CE NAD SÁZAVOU
Penzi on Br i xen

Statek se nachází na okraji obce Lhotka, asi 10 km od Telče.
Ubytování je situované v přední části statku a v podkroví.
K dispozici jsou 4 pokoje – jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžkový,
2 koupelny - pro muže a ženy. V přízemí je veranda, společenská místnost s kuchyní, východ na terasu a na zahradu,
kde je možnost grilování. Parkovat lze před objektem.

Drahomíra Brožová
Lhotka 17, 588 56 Telč
Tel.: +420 777 017 340
E-mail: udrahusky@centrum.cz
www.u-drahusky.cz

od 250,- Kč

Osoba / noc

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

LHOTKA
Ubyt ování U Dr ah u šky

37

MALÉ PENZIONY

MALÉ PENZIONY

38

17
Osoba / noc
120,- Kč - 240,- Kč

15

Osoba / noc

od 400,- Kč

ve vesnici
Celková kapacita
10
Dvoulůžkový pokoj / noc
500,- Kč – 600,- Kč

samota

Celková kapacita

26

Osoba / noc

od 380,- Kč

Městys Mohelno se nachází jihovýchodně od města Třebíč
v kraji Vysočina. V penzionu se nachází 2 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, 2 dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením s možností přistýlky. TV k zapůjčení zdarma. Společenská místnost v suterénu a na
zahradě posezení s grilem. Parkování u domu, možnost zapůjčení horských kol. K využití bazén o průměru 5,5 metru
se solárním ohřevem vody, trampolína s ochrannou sítí,
ruské kuželky, elektronické šipky, stolní tenis, softtenis
a badminton. Dětské pískoviště s prolézačkou a houpačkou.

Lokace

Lokace

Ubytování v 10 pokojích, které byly zřízeny v podkroví po
rekonstrukci krovu a krytiny. Každý pokoj je vybaven kompletním sociálním zařízením ve formě WC, umyvadla, sprchy nebo vany. Včetně standardního vybavení je též k dispozici televize se satelitními programy. V letních měsících je
možné využít přilehlou oplocenou zahradu s pergolou,
stánkem a venkovním grilováním. K dispozici je úschovna
kol i lyží, v okruhu 100 m je možnost využít krytý bazén,
posilovnu, saunu, rybník s pláží v zimním období též sjezdovka ve Svratce nebo Novém Jimramově.

celoroční

celoroční

Jaroslav Kořínek
Mohelno, č.p. 499, 675 75 Mohelno
Tel.: +420 724 241 544, +420 568 642 184
E-mail: penzionmarie@seznam.cz
www.penzionmarie.cz

Sezóna

Sezóna

MO HE LNO
P e nz io n Ma r ie

Milovy 3, 592 02 Sněžné
Tel.:+420 566 664 339
E-mail: elgordo@centrum.cz
www.elgordo.cz

MI LO VY
P e n zio n u Š le c h tů

Malý rodinný penzion v osadě Meziklasí u Světlé nad Sázavou. Celková kapacita je 17 lůžek. Apartmán s osmi lůžky
- 3 pokoje, vybavená kuchyň s jídelnou, koupelna a WC.
Čtyřlůžkový pokoj se sprchou a WC, varná konvice, lednice, na přilehlé půdičce dvě přistýlky. Bezbariérový dvoulůžkový pokoj s přistýlkou - sprcha, WC, lednice, varná konvice. Tyto dva pokoje mohou využít vybavenou kuchyň
v přízemí. K dispozici rozlehlá travnatá zahrada, ohniště,
pískoviště, stolní tenis, pétanque, bazén a možnost zapůjčení dětského bazénku.

Celková kapacita

Celková kapacita

Ubytování se nachází na okraji obce Maršovice, 2 km od
Nového Města směr Sněžné. Celková kapacita ubytování je
15 osob, 5 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky,
s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC). Půjčovna kol,
sauna, ohniště. Součástí ubytování je restaurace – možnost
stravování – snídaně, polopenze.

ve vesnici

ve vesnici

Jiřina Vařeková
Meziklasí 26, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel.: +420 569 456 744, +420 603 837 502
E-mail: ubytovaninavysocine@centrum.cz
www.meziklasi.wz.cz

Lokace

Lokace

Pavel Lorenc
Maršovice 162, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: +420 566 617 404, +420 602 809 495
E-mail: romantika@wo.cz
www.arps.cz/romantika

celoroční

Sezóna

ME Z IKL AS Í
Ch a lu p a P o d Me l e ch ovem

celoroční

Sezóna

MA RŠ O V IC E - R o ma n t ik a
re s t a ur a c e , b a r, u b y t ov á n í

od 180,- Kč

Osoba / noc

30

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Penzion Starý dvůr se nachází 10 km od Žďáru nad Sázavou
u hlavní silnice č. 19 směrem na Přibyslav. Nabízí komfortní
ubytování v 8 dvoulůžkových a 2 jednolůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením. Pro náročné je k dispozici
apartmán. SAT TV, Wi-Fi připojení k internetu, konferenční
místnosti, stolní tenis, šipky, biliár, půjčování kol, garáž pro
auta, garáž pro motorky, hřiště na tenis s umělou trávou,
přírodní koupací jezírko s filtrovanou vodou, venkovní gril
a hřiště pro pétanque. Součástí penzionu je restaurace.

od 450,- Kč

Osoba / noc

20

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Penzion se nachází na okraji malé obce Nevcehle, 7 km od
Telče a 20 km jižně od Jihlavy. Má zatravněný, zcela uzavřený dvůr s pergolou, venkovním krbem a dětským koutkem.
Ubytování ve 2 třílůžkových pokojích, 1 čtyřlůžkovém pokoji, samostatné sociální zařízení, vybavený kuchyňský
kout. Společenská místnost s krbem. K dispozici lávový gril,
venkovní bazén.

NOVÉ DVORY
Pen zio n St ar ý Dvů r

Rodinná farma s agroturistikou se nachází v obci Myslov,
12 km od Pelhřimova. Ubytovací část tvoří dvoulůžkový
bezbariérový pokoj se zázemím pro imobilní osoby, obytný
apartmán pro sedm osob se dvěma samostatnými pokoji
a s příslušenstvím,7 podkrovních pokojů – 2 třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, 2 třílůžkové a 3 dvoulůžkové se společnými umývárnami a záchody. K dispozici
je společná kuchyňka s balkónem. U domu je hřiště na
míčové hry a dětské hřiště s pískovištěm, venkovní posezení u ohniště.

Jaromír Kasal
592 12 Nové Dvory 90
Tel.: +420 566 655 412, +420 777 219 275
E-mail: penzion.stary.dvur@centrum.cz,
www.starydvur.cz

od 900,- Kč

Třílůžkový pokoj / noc

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

květen - září

Sezóna

od 300,- Kč

Osoba / noc

27

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Věra Pípalová
Myslov 1, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 602 490 657, +420 565 394 373,
+420 724 914 969, E-mail: penzion-myslov@centrum.cz
www.penzion-myslov.webnode.cz

MYSLOV
Pen zio n Myslo v

Karel Komínek
Nevcehle 78, 588 62 Urbanov
Tel.: +420 732 429 994
E-mail: info@pension.nevcehle.cz
www.pension.nevcehle.cz

NEVCEHLE
Penzi on Nevceh le

Ubytování je umístěno v podkroví. Pokoje jsou vybaveny
umyvadlem, na podlaží je společné sanitární zařízení. Třípokojový bezbariérový apartmán, vlastní sociální zařízení
uzpůsobené tělesně postiženým osobám, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a 2 třílůžkovými ložnicemi. V přízemí je dobře vybavená kuchyně, společenská místnost
s kulečníkem a krbem, letní venkovní posezení na terase,
klubovna s TV, tělocvična se stolem na stolní tenis. Vnější
hřiště pro volejbal, nohejbal, košíkovou. Ruská kuželna
a dětské hřiště, opičí dráha, pro malé děti pískoviště.

592 42 Moravec
Tel.: +420 604 997 977
E-mail: info@penzion-vysocina.cz
www.penzion-vysocina.cz

MORAVEC
Penzi on u Výlet ů

39
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MALÉ PENZIONY

40

Celková kapacita
23
Osoba / noc
od 380,- Kč

Celková kapacita

20

Osoba / noc

od 350,- Kč

ve vesnici
Celková kapacita
20
Osoba / noc
od 250,- Kč

ve vesnici

Celková kapacita

24

Osoba / noc se snídaní

od 600,- Kč

Ubytování ve stylově zařízených částech chalupy - apartmánech s kapacitou 24 lůžek a možností stravování formou
polopenze. Každá část chalupy má svůj vlastní vchod,
vlastní bazén, venkovní posezení, zahradu atd. Možnost
využití venkovního bazénu s terasou, mini kulečník, fotbálek, šipek, ping pongu, hřiště pro děti (dětský koutek),
pergoly se zahradním posezením, krbem a ohništěm, společenské místnosti (TV, DVD, Video, Věž, Wi-Fi připojení),
relaxační zóny se saunou, vířivkou, masážní sprchou a posezením, fitness, vyjížďky na koních či sklípku s posezením.

Lokace

Lokace

Penzion a restaurace s proskleným výhledem do kryté jízdárny na okraji obce Otradice, 3 km od Náměště nad Oslavou. Moderní ubytování v 8 dvoulůžkových pokojích,
1 třílůžkovém a čtyřlůžkovém pokoji. Každý pokoj je vybaven vlastním sprchovým koutem a sociálním zařízením.
K dispozici je TV, internet a další služby spojené s penzionem – masáže, kompletní jezdecký areál pro rekreační,
soutěžní a rehabilitační ježdění, letní terasa s grilováním.

celoroční

celoroční

Karel Hájek
Oudoleň 104, 582 24
Tel.: +420 739 274 167, +420 605 761 466
E-mail: chalupakh@seznam.cz
www.penzionoudolen.cz

Sezóna

Sezóna

O UDO LE Ň
P e nz io n Ou d ol e ň

Otradice 34
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: +420 568 646 016, +420 725 548 074
E-mail: penzionjizdarna@penzionjizdarna.eu
www.penzionjizdarna.eu

O T R ADI CE
P e n zio n J ízd á r n a

Zrekonstruovaný mlýn leží v obci Okrouhlička, cca 10 km
od Havlíčkova Brodu. Pro ubytování slouží 1 apartmán pro
4 osoby v podkroví nad restaurací. V budově mlýna jsou
2 apartmány po dvou místnostech pro 5 - 6 osob, z toho je
jeden přizpůsoben pro tělesně postižené, v podkroví je
dvoulůžkový a šestilůžkový pokoj. Všechny pokoje mají
vlastní sociální zařízení. Budova mlýna v sobě ještě skrývá
místnost bývalé mlýnice s posezením, která je vhodná pro
různé školení a přednášky. Grilování, rožnění, masáže, volejbalové a fotbalové hřiště, pétanque, jízda kočárem.

ve vesnici

ve vesnici

Ubytování v 6 pokojích s celkovou kapacitou 20 lůžek. Nabídka pokojů:1 třílůžkový, 2 dvoulůžkové, 2 čtyřlůžkové
a 1 pětilůžkový pokoj. Každý pokoj je vybaven sociálním
zařízením, vanou, TV a připojením na internet. Hostům je
k dispozici soukromé parkoviště a samostatný vchod do
penzionu a restaurace.

Lokace

Lokace

Zdeněk Křižanovský
Okrouhlička 25, 582 53 Štoky
Tel.: +420 603 188 541, +420 737 808 368
E-mail: mlyn@sejdorf.cz
www.sejdorf.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

O KR O UHLIČ KA
Š e jd or fs k ý ml ý n

Jana Šimonová
Nové Veselí, Žďárská 353, 592 14 Nové Veselí
Tel.: +420 774 482 594
E-mail: info@nalouce.cz
www.nalouce.cz

NO V É V E S E LÍ
P e n zio n Na lo uc e

od 396,- Kč

Osoba / noc

12

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

od 1000,- Kč

Chalupa / den

8

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Chalupa stojí na kopečku u kapličky v malé vesnici Petrovice, v lokalitě Vysočina, cca 10 km od Třebíče a 25 km od
Jihlavy. Chalupa nabízí ubytování pro 6 dospělých a 2 děti.
V objektu (3+1) najdete ložnici, obývací pokoj, dětský pokoj, kuchyň, zimní zahradu, koupelnu a WC. K dispozici je
venkovní terasa, nadzemní bazén, dětské brouzdaliště,
přenosný gril a zahradní nábytek Chalupa je vhodná pro
rodiny s dětmi, partu dobrých přátel nebo pro seniory,
kteří zde mají téměř bezbariérový prostor.

Libuše Jandová
Petrovice 8, 675 21 okres Třebíč
Tel.:+420 774 218 676
E-mail: info@jandova-chalupa.cz
www.jandova-chalupa.cz

PETROVI CE
J andova cha lu p a

Penzion se nachází v obci Pavlov, která leží v severní části
Českomoravské vrchoviny. V penzionu se nachází 10 lůžek
v 5 dvoulůžkových pokojích s možností 2 přistýlek. Každý
pokoj má samostatné sociální zařízení. V místě je samostatná kuchyňka pro individuální stravování. Nebo možno
zajistit snídaně. Večeře jsou možné v restauracích v sousedních obcích. U penzionu ve dvoře je uzamykatelné parkoviště pro hosty penzionu. V místě je možné koupit mléčné
výrobky z ekofarmy Netín nebo med od místních včelařů.

Ing. Libor Sobotka
Pavlov 92, 594 44 okres Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 724 071 311
E-mail: sobotka@szdc.cz
www.penzionrohac.cz

PAVLOV
Penzi on Roh áč

od 2000,- Kč

Objekt / noc + energie

15

Celková kapacita

samota

Lokace

červenec, srpen, silvestr

Sezóna

od 250,- Kč

Osoba / noc

20

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Penzion se nachází v oblasti Horácko. Zrekonstruovaný
historický objekt v blízkosti romantického údolí říčky Balinky, 10 km od Velkého Meziříčí směr Třebíč. 7 stylově zařízených dvoulůžkových pokojů s možností 4 přistýlek,
s vlastním sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou. Ve
dvoře je posezení s ohništěm a grilem, bazén, pingpongový stůl, šipky. Dále je v přízemí společenská místnost s velkým krbem a litinovými kamny včetně kulečníkového stolu.

Vladimír Doležal
Pohořílky 1, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 777 044 532
E-mail: panskydvur@quick.cz
www.penzionpanskydvur.estranky.cz

POHOŘ ÍLKY
Pen zio n Pan ský d vů r

Mlýn se nachází na samotě v údolí řeky Jihlavy, přímo nad
řekou. Obytná část má 9 místností. V přízemí velká kuchyň
s linkou, dvěma lednicemi, mrazákem,mikrovlnkou, myčkou
nádobí,sporákem na elektřinu a sporákem na dřevo. Dále je
v přízemí veliký obývací pokoj s klubovkami a stoly se židlemi, na to navazuje sportovní místnost se stolním tenisem.
V patře je 5 ložnic, vždy 2 lůžka a přistýlka, veliká koupelna
s vanou a 2 umyvadly, WC. Kolem domu je zahrada s posezením kolem starého mlýnského kamene, možnost grilování. Na zahradě je nadzemní bazén se solárním ohřevem.

MUDr. Jitka Rychnovská
Petrovice u Jihlavy 6, 588 31 Puklice
Tel : +420 606 152 901
E-mail: info@petrovickymlyn.cz
www.petrovickymlyn.cz

PETR OVIC E
Pet ro vický mlýn

41

MALÉ PENZIONY

MALÉ PENZIONY

42

Celková kapacita
20
Osoba / noc
od 300,- Kč

Celková kapacita

16

Osoba / noc

od 300,- Kč

Celková kapacita
10
Osoba / noc
od 150,- Kč

Celková kapacita

12

Osoba / noc

od 275,- Kč

Penzion v obci Přeckov, 10 km od Třebíče směr Velké Meziříčí. Rekreační zařízení je vybudováno ze selského stavení,
kde vznikl samostatný apartmánový byt kompletně vybavený kuchyňským koutem přecházejícím v zařízený obývací
pokoj s jídelním koutem a televizí. V přízemí je koupelna se
sprchou a WC + ložnice. V podkroví jsou 2 ložnice pro 3
a 2 osoby. Budova leží obklopena dvěma zatravněnými
dvory s ohništěm, udírnou a venkovním krbem. Možno
využít upraveného přístřešku, kde je stolní tenis a ruské
kuželky.

ve vesnici

samota

Nově vybudovaný objekt, který se nachází na úpatí vrchu
Křemešník s rozhlednou Pípalkou. Penzion je vzdálen cca
7 km od Pelhřimova, směrem na Nový Rychnov. 5 pokojů
s kapacitou ubytování 12 osob s možností přistýlek, každý
pokoj má vlastní sociální zařízení a je přístupný samostatným bezbariérovým vstupem. V přízemí budovy je společenská místnost s možností stravování. Hřiště na nohejbal,
stolní tenis, šipky, stolní hry, dětské hřiště, dětský bazén
jízda na koni, vlastní sjezdovka 100 m od penzionu s vlekem „kotva“ (délka svahu 200 m).

Lokace

Lokace

Malbohanovi
Přeckov 18, 675 05 Rudíkov
Tel.: +420 775 558 908, +420 776 833 545
E-mail: h.malbohanova@seznam.cz

celoroční

Proseč pod Křemešníkem 20, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 325 540, +420 602 290 353
E-mail: penzionhory@pel.cz
www.penzionhory.pel.cz

Sezóna

celoroční

P ŘE C KO V
P e nz io n Ma l bo h a n

Sezóna

P R O S E Č P O D K ŘE M E Š NÍK E M
P e n zio n Ho r y

Restaurace a penzion se nachází v obci Polnička, 3 km od
Žďáru nad Sázavou. Penzion je rozdělen do dvou samostatných částí s vlastním vchodem. V jedné části se nachází
3 dvoulůžkové pokoje, 1 třílůžkový pokoj a 1 jednolůžkový
pokoj. K dispozici je společná kompletně vybavená kuchyň.
Ve druhé části je apartmán se třemi ložnicemi s celkovou
kapacitou 6 lůžek, vlastní vybavenou kuchyní a sociálním
zařízením s vanou. Možnost posezení pod krytou venkovní
terasou, gril na dřevěné uhlí, dětské pískoviště, upravené
ohniště, úschovna kol.

ve vesnici

ve vesnici

Ubytovací kapacita penzionu je 16 lůžek bez přistýlek
v pokojích s vlastním sociálním zařízením. Každý pokoj je
vybaven televizí a ledničkou. Do každého pokoje je možnost přistýlky. V penzionu je společenská místnost s kuchyňkou, kterou mohou využívat všichni hosté. Je zde
možné uspořádat firemní školení, rodinné oslavy, menší
svatby. Před penzionem je letní zahrádka s grilem. V obci
jsou k dispozici tenisové kurty, zábavní areál Salón expres
Vagón, fotbalové hřiště, možnost jízdy na koních.

Lokace

Lokace

Martin Šimák
Polnička 51, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 629 374
E-mail: simak.restaurace@seznam.cz
www.restauracepolnicka.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

P O LNI ČK A
Re s t a u ra c e a p e nzio n Pol ni čka

Alena Fialová
Polnička 95, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 775 332 759
E-mail: aﬁalov@seznam.cz
www.penzion-cervenacek.cz

P O LN IČ KA
P e n zio n Č e r v e ňá č e k

od 190,- Kč

Osoba / noc

20

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Penzion je situován v prostředí ideálním pro letní i zimní
pobyty, v oblasti Žďárských vrchů. Ubytování ve dvou třílůžkových apartmánech s možností přistýlky a jednom
dvoulůžkovém apartmánu. Každý apartmán má vlastní
koupelnu se sprchou a WC, plně vybavenou kuchyňkou,
televizí a možností připojení vlastního PC na internet.
K dispozici vnitřní bazén, sauna, rotoped, velká zahrada se
zastřešeným posezením, ohništěm a grilem, kryté parkovací stání.

Helena Brusová
Rokytno 53, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: +420 603 818 873
E-mail: helena.brusova@o2active.cz
www.ztracenemladi.euweb.cz

od 250,- Kč

Osoba / noc

12

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

ROKYTNO
Penzi on U z t r acen éh o mlád í

Obec Radňovice leží na silnici Žďár nad Sázavou – Nové
Město na Moravě. Penzion je pro svou polohu výborným
výchozím bodem pro pěší turistiku a cykloturistiku, koupání v několika nedalekých rybnících. Kapacita penzionu je
20 lůžek ve dvou apartmánech a samostatném domku.
U každého apartmánu je k dispozici sociální zařízení, vybavená kuchyně, TV a Wi-Fi internet. Bezplatné parkování
v areálu penzionu, venkovní zastřešený krb. Posezení na
zahradě a grilování.

Josef Matula
Radňovice 96, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: +420 605 087 790, +420 566 618 573
E-mail: josef.matula@seznam.cz
www.penzionharusak.cz

RADŇOVI CE
Penzi on Har u sák

od 200,- Kč

Osoba / noc

20

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

od 600,- Kč

Dvoulůžkový pokoj / noc

30

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Slovácká chalupa na Vysočině leží asi 6 km jižně od Bystřice
nad Pernštejnem. Ubytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích, některé s vlastním sociálním zařízením,
některé se společným. Možnost využití nového letního
koupaliště, dětského hřiště nebo pronájmu tenisových
kurtů, projížďky na koních. Úschovna kol a lyží. Ve Slovácké restauraci (60 míst) nabídka krajových specialit připravených dle tradičních receptur. Základ gastronomické nabídky tvoří tradiční slovácká a staročeská kuchyně.

Veronika Hnilicová
Rožná 74, 592 52 Rožná
Tel.:+420 777 162 300, +420 566 524 299
E-mail: info@slovackachalupa.cz
www.slovackachalupa.cz

R OŽNÁ
Slo vácká ch alu p a

Obec Rouchovany se nachází 20 km od Jaroměřic nad Rokytnou, v blízkosti Dalešické přehrady. Maximální kapacita
penzionu je 20 osob. Dvě samostatné bytové jednotky jsou
odděleny průjezdem do dvora (vlastní parkování), za vydlážděným dvorkem je rozlehlá zahrada, kde je možnost
grilování. 6 pokojů - 4 třílůžkové a 2 čtyřlůžkové, vlastní
sociální zařízení vždy pro 2 pokoje. Posezení za domem ve
dvoře nebo na zahradě. Možnost vlastního vaření v dobře
vybavené kuchyni. Nedaleko se nachází víceúčelové hřiště.

Radomíra Ludvíková
675 57 Rouchovany 12
Tel.: +420 724 658 904
E-mail: Iludvik@volny.cz
www.penzion.dukovany.cz

R OUC HOVANY
Pen zio n U ško ly

43

MALÉ PENZIONY

MALÉ PENZIONY
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Celková kapacita
12
Osoba / noc
od 300,- Kč

Celková kapacita

6

Osoba / noc

od 300,- Kč

ve vesnici
Celková kapacita
30
Osoba / noc
od 330,- Kč

ve vesnici

Celková kapacita

13

Osoba / noc

od 300,- Kč

Penzion se nachází na okraji obce Řásná, 7 km severozápadně od Telče. Ubytování ve zrekonstruované zemědělské
usedlosti, jejíž součástí je uzavřený dvůr s možností klidného venkovního posezení, grilování a sportovního vyžití –
stolní tenis, badminton, míčové hry. K dispozici je 10 pokojů - 3 dvoulůžkové, 4 třílůžkové, 1 čtyřlůžkový, 2 apartmány
– 4 a 5 lůžek, každý s vlastním sociálním zařízením. Ke
společnému vybavení penzionu patří 2 vybavené kuchyně,
hala s posezením, stylová společenská místnost s kamenným krbem.

Lokace

Lokace

Penzion leží v rekreační obci Řásná, 7 km severozápadně
od města Telč. K dispozici jsou 2 dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením, 1 čtyřlůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, k pokojům patří společná jídelna
s TV a plně vybavenou kuchyní. 1 pětilůžkový apartmán
s možností přistýlky, vlastní kuchyní, jídelnou a TV. V objektu je společenská místnost s krbem. Celá usedlost stojí
uprostřed rozlehlé oplocené zahrady, kde je venkovní posezení, ohniště, dětské pískoviště a hřiště na míčové hry.

celoroční

celoroční

Ing. Jana Bouchnerová
Řásná 2, 588 56 Telč
Tel.: +420 602 415 740
E-mail: bouchnerova@penzion-slunicko.cz
www.penzion-slunicko.cz

Sezóna

Sezóna

ŘÁ S NÁ
P e nz io n S lu ní čk o

Mgr. Petr Přibyl
Řásná 82, 588 56 Telč
Tel.: +420 731 040 163
E-mail: j.p.pribyl@seznam.cz
http://podjavorem.eu/

Ř ÁS NÁ
P e n zio n P o d J a v ore m

Penzion se nachází ve svahu nad Řásnou, 7 km severozápadně od Telče, v malebné části Vysočiny, nedaleko jejího
nejvyššího vrcholu, Javořice. Ubytování v nově rekonstruované vilce s výhledem na okolní přírodu. K dispozici jsou
2 apartmány a 1 dvoulůžkový pokoj. Ke společnému vybavení ubytovací části patří vybavená kuchyň, bezpečné parkoviště, venkovní krb s posezením, krytá terasa, sauna
a krbovna pro stálé hosty.

ve vesnici

ve vesnici

Penzion je samostatný objekt na okraji obce Řásná, 7 km
od Telče. V zahradě za domem, mezi budovami je příjemné
posezení chráněné ze všech stran. K dispozici jsou dva
dvoulůžkové apartmány s možností dvou přistýlek. Vše se
samostatným vchodem zvenku, sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou s ledničkou. Možnost parkování, snídaně na přání. Sportovní vyžití - stolní tenis, badminton,
míčové hry, grilování.

Lokace

Lokace

Magdalena Joklová
Řásná 75, 588 56 Telč
Tel.: +420 776 835 021
E-mail: magda.joklova@email.cz
http://penzion-parezacek.xf.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

ŘÁ S NÁ
P e nz io n P a ře zá če k

Hana Tomíšková
Řásná 81, 588 56 Telč
Tel.: +420 567 379 402, +420 724 240 517
E-mail: hana.tomiskova@seznam.cz
http://penzctyrlistek.webnode.cz

Ř ÁS NÁ
P e n zio n Č t y řl íst e k

od 300,- Kč

Osoba / noc

19

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

od 200,- Kč

Osoba / noc

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Penzion se nachází na okraji malé vesničky Sázava, asi
10 km od Pelhřimova. Přímo nad obcí se nachází poutní
vrch Křemešník s kostelem Nejsvětější Trojice a rozhlednou
Pípalkou. Penzion nabízí ubytování ve tří až čtyřlůžkových
pokojích. K dispozici je vybavená kuchyňka se sporákem,
mikrovlnnou troubou a lednicí a dále sociální zařízení
a koupelna. Celková kapacita je 10 lůžek. V restauraci,
která je součástí penzionu je možné objednat snídaně.
Venkovní krb na zahradě.

Alena Havlíková
Sázava 27, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 392 366, +420 774 939 950,
+420 777 939 950, E-mail: a.lcik@seznam.cz
www.webpark.cz/vysocina-uzmatlu/

SÁZAVA
Host i nec U Zmát lů

Penzion v obci Řásná, 7 km severozápadně od Telče,
v kraji plném krásných rybníků a hlubokých lesů, v ráji
houbařů, cyklistů i běžkařů. Celoroční ubytování v nově
zrekonstruovaných pokojích, posezení s možností celodenního stravování v restauraci se zimní zahradou a letní terasou. Všechny pokoje jsou po kompletní rekonstrukci, vybaveny zdravotními matracemi, vysokorychlostním internetem, vlastním sociálním zařízením. 1 čtyřlůžkový pokoj,
2 třílůžkové a 2 dvoulůžkové, apartmán s pěti lůžky, který
lze rozdělit na dva pokoje.

Ing. Roman Kadlec
Řásná 62, 588 56 Telč
Tel.: +420 774 929 506, +420 567 379 431
E-mail: roman_kadlec@email.cz, Radka_hb@seznam.cz
www.u-kolaru.cz

ŘÁSNÁ
Penzi on U Ko lář ů

od 12000,- Kč

Objekt / týden

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

od 200,- Kč

Osoba / noc

8

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Chalupa leží v usedlosti Smrčensko, 5 km od Světlé nad
Sázavou a 20 km od Havlíčkova Brodu. Kapacita chalupy je
8 lůžek, v přízemí je prostorná kuchyň s posezením, koupelna a sociální zařízení a obývací pokoj s TV s východem
do zahrady. V prvním patře jsou 2 dvoulůžkové pokoje,
1 čtyřlůžkový pokoj a společné sociální zařízení. K chalupě
patří prostorná zahrada s venkovním posezením a parkovištěm.

Roman Adam
Smrčensko 3, 582 91 Dolní Město
Tel.: +420 569 452 302
E-mail: voj.kubanek@seznam.cz

SMR Č ENSKO
Pen zio n Na f ar mě

Penzion se nachází v malé vesničce Řemenov, 3 km od
města Pelhřimov. Pro ubytování jsou k dispozici 4 pokoje se
2 – 3 lůžky, 2 koupelny, plně vybavená kuchyně a obývací
pokoj s krbem, televizí a satelitem. Za příznivého počasí je
možné využít posezení na terase s grilem, hřiště pro míčové hry, v letních měsících je v provozu venkovní bazén.
V areálu penzionu je menší rybník s možností rybaření.

Roman Krejčí
Řemenov 21, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 327 754, +420 602 256 319
E -mail: jerra@jerra.cz
www.jerra.cz

Ř EMENOV
Pen zio n J er r a

45

MALÉ PENZIONY

MALÉ PENZIONY
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Celková kapacita
7
Osoba / noc
od 250,- Kč

Celková kapacita

16

Osoba / noc

250,- Kč – 450,- Kč

ve vesnici
Celková kapacita
30
Osoba / noc
od 190,- Kč

ve vesnici

Celková kapacita

10

Osoba / noc

od 350,- Kč

Areál je situován v bývalém Valdštejnském panském dvoru
za Stříteží u Třebíče, po levé straně směrem na Jaroměřice
nad Rokytnou. Ubytování v penzionu je jednak hotelového
typu ve dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích (kapacita
18 lůžek) s vlastním sociálním zařízením a dále turistického
typu ve třílůžkových pokojích (kapacita 12 lůžek). Součástí
areálu je krytá jezdecká hala a venkovní jízdárna, kde lze
absolvovat výcvik na koních pro zkušené i nezkušené jezdce, dále vyjížďky na koních, kondiční a jezdeckou turistiku.
Pro děti je k dispozici poník.

Lokace

Lokace

Penzion se nachází v malé obci Studnice v srdci Žďárských
vrchů, v klidném prostředí luk a lesů, 6 km od Nového
Města na Moravě. Celková kapacita penzionu je 10 lůžek
- 2 čtyřlůžkové pokoje, 1 dvoulůžkový pokoj. Pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením. Na pokojích je
bezdrátový příjem internetu. Možnost stravování nebo
vlastního vaření ve společné vybavené kuchyňce. K dispozici je kulečník, hřiště pro míčové hry, garáž a prostor pro
uložení sportovních potřeb, možnost rybolovu ve vlastním
rybníku.

celoroční

celoroční

Procházková Blanka
Jezdecký areál Dvůr Střítež s.r.o., Střítež 156, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 774 861 221, +420 603 339 111
E-mail: info@dvurstritez.cz
www.dvurstritez.cz

Sezóna

Sezóna

S T ŘÍ T E Ž
Dv ů r S t ř ít e ž

Dagmar Šafrová
Studnice 21, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: +420 564 405 062, +420 602 455 026
E-mail: penzion.studnice@razdva.cz
www.penzion.studnice.srla.cz

S T UDN IC E
P e n zio n S t u dn ic e

Nově zrekonstruovaný penzion se nachází ve Stránecké
Zhoři mezi Velkým Meziříčím a Měřínem v blízkosti dálnice
D1 sjezd 134 km Měřín, nebo 146km Velké Meziříčí. Ubytování ve 2 dvoulůžkových a 1 třílůžkovém pokoji, u všech
možnost přistýlky. Každý pokoj má vlastní koupelnu s WC
a masážním sprchovým boxem. Na každém pokoji je TV
a připojení k internetu. Plně vybavená kuchyňka je společná pro všechny pokoje. V areálu penzionu je možnost
opékání i grilování. Přímo v obci je možnost využití tenisových kurtů a vyjížďky na koních.

ve vesnici

samota

Penzion se nachází v překrásném údolí řeky Jihlavy na polosamotě cca 1 km za vesnicí Sokolí a 5 km od Třebíče.
Penzion sestává ze 3 dvoupodlažních apartmánů, společenské místnosti a kuchyňky. Každý apartmán má vlastní
sociální zařízení, obývací místnost s barevnou televizí
a rozkládací sedačkou a ve druhém podlaží ložnici. V objektu se nachází jezdecký areál – možnost jízdy na koních.
Před areálem se nachází sezónní vinárna s dětským hřištěm
a prolézačkami. K dispozici je udržovaná okrasná zahrada
s dvorem a ohništěm. Parkování je možné přímo v areálu.

Lokace

Lokace

Silvie Prokopová
Stránecká Zhoř 28, 594 42, Měřín
Tel.: +420 776 632 287
E-mail: info@penzion-silvie.cz
www.penzionsilvie.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

S T RÁ NE CK Á Z HOŘ
P e nz io n S ilv i e

Zdeňka Dokulilová
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 602 723 325
E-mail: dokulilova@volny.cz
www.penzion-padrtuv-mlyn.cz

S O K O LÍ
P e n zio n P a d r tů v m lý n

od 300,- Kč

Osoba / noc

24

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Penzion se nachází na okraji vesničky Světnov, 7 km od
Žďáru nad Sázavou. Nabízí ubytování ve 2 - 4 lůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, sprchovým koutem, s možností vlastního vaření ve vybavené kuchyňce.
Snídaně nebo polopenzi lze objednat. Společenská místnost s krbem, stolní fotbálek, společenské hry. Součástí
penzionu je velká zahrada s hřištěm a s pergolou s možností grilování.

Zdeňka Zichová
Světnov 134, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 731 574 293
E-mail: info@nadevitce.cz
www.nadevitce.cz

SVĚTNOV
Penzi on Na Devít ce

Penzion se nachází na okraji obce, v blízkosti Vírské vodní
nádrže, 6 km od Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se
o jednoduché turistické ubytování pro nenáročné turisty či
vodáky v 9 pokojích se společným sociálním zařízením
- 3 čtyřlůžkové, 4 třílůžkové, 2 dvoulůžkové.

Michal Nikodem
592 62 Štěpánov nad Svratkou 20
Tel.: +420 566 560 537, +420 604 911 474
E-mail: nikodem.michalek@seznam.cz

od 180,- Kč

Osoba / noc

25

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

ŠTĚPÁNOV NAD SVR ATKOU
Pen zio n Ho d ů n ka

Penzion Čertův kámen se nachází v centru Vysočiny, 6 km
od Žďáru nad Sázavou. Kapacita ubytování je 15 lůžek
v 6 dvoulůžkových pokojích a jednom apartmánu, s možností přistýlek. Všechny pokoje mají vlastní sprchu a WC.
Mimo sezonu je k dispozici plně vybavená kuchyň. V sezoně je možnost objednání snídaní a pro větší skupiny polopenze ve vlastní hospůdce. V létě je možné strávit příjemný
čas na zahradě u ohně. K dispozici je společenská místnost
vybavená stylovým nábytkem. V areálu je volejbalové asfaltové hřiště.

Farma s nově otevřeným penzionem se nachází nedaleko
malebné vesničky Hájek, několik kilometrů od městečka
Chotěboř. Na salaši je možné se ubytovat ve dvou čtyřlůžkových mezonetových apartmánech a jednom dvoulůžkovém pokoji. Pokoje jsou stylově a moderně zařízeny, s veškerým komfortem - TV, vlastní sociální zařízení, internet
a další. Součástí penzionu je stylová restaurace. V okolí
Salaše jsou pastviny s početným stádem ovcí.

od 300,- Kč

Osoba / noc

15

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

J. Tomanová
Světnov 157, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 737 239 117
E-mail: tomanovaj@c-box.cz
www.certuvkamen.cz

od 450,- Kč

Osoba / noc

16

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

SVĚTNOV
Pen zio n Č er t ů v kámen

Kamil Bronec
Střížov 93, 583 01 Chotěboř
Tel.: +420 724 106 488
E-mail: bronec@salas-hajek.cz
www.salas-hajek.cz

STŘÍ ŽOV
Sal aš Háj ek

47

MALÉ PENZIONY

MALÉ PENZIONY

48

od 280,- Kč

od 250,- Kč

od 880,- Kč

samota
Celková kapacita
24
Osoba / noc
od 250,- Kč

samota

Celková kapacita

11

Osoba / noc

od 280,- Kč

Zrekonstruovaný rodinný penzion v malebném prostředí
u lesa. Obec Tři Studně leží v CHKO Žďárské vrchy, 10 km
od Žďáru nad Sázavou a 6 km od Nového Města na Moravě, v blízkosti rybníků Medlov a Sykovec. Ubytování
v 7 čtyřlůžkových pokojích - 4 pokoje s vlastním sociálním
zařízením, 3 čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním
zařízením. Stravování je možné ve vlastní restauraci. Přeprava hostů, venkovní posezení u ohniště, ruské kuželky,
prolézačky, pískoviště, dětský bazén, houpačky.

Lokace

Lokace

Penzion leží na okraji obce, obklopen lesy. Obec se nachází
v CHKO Žďárské vrchy, v blízkosti rybníků Medlov a Sykovec. Ubytování v 1 třílůžkovém a 1 čtyřlůžkovém pokoji se
společným sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou,
komfortní čtyřlůžkový apartmán s vlastním sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou. Stravování je možno zajistit
na přání přímo v objektu po dohodě se správcem zařízení.
Areál je vybaven sportovním hřištěm, ohništěm a pískovištěm i prolézačkami pro děti. Součástí areálu jsou zděné
čtyřlůžkové chatky.

celoroční

celoroční

Ing. Josef Dacer
Tři Studně 44, 592 04 Fryšava
Tel.: +420 566 523 979, +420 602 431 288
E-mail: jdacer@centrum.cz
www.aa.cz/penzionzatisi

Sezóna

Sezóna

T ŘI S T UDNĚ
P e nz io n Z á ti š í

Tři Studně 46, 592 04 Fryšava
Tel.: +420 566 619 222, +420 724 587 830
www.aveko.com/pramen

T Ř I S T UD NĚ
P e n zio n U pr a m e ne

Obec Třebenice se nachází v blízkosti Dalešické přehrady,
12 km od Třebíče směr Moravský Krumlov. Celková kapacita ubytování je 13 lůžek ve třech pokojích. Dvoulůžkový,
2 třílůžkové a pětilůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, každý pokoj je vybaven kuchyňkou, TV. Rehabilitace,
masáže, chov a ustájení koní, výcvik koní a jezdců, krytá
jízdárna, posilovna, ruské kuželky, cykloturistika, zapůjčení
horských kol včetně dětské sedačky. Venkovní posezení
pod přístřeškem u velkého zděného krbu s udírnou, možnost grilování.

Osoba / noc

Osoba / noc

Objekt se nachází na okraji obce Trpišovice, v údolí řeky
Sázavy nedaleko Přírodní rezervace Stvořidla. Penzion má
v přízemí malou a klidnou hospůdku. Apartmány mají
vlastní vchod, oba mají obývací pokoj, 4 lůžka, kuchyňský
kout, koupelnu a sociální zařízení. K dispozici je venkovní
posezení se zahradním grilem, pískoviště, kolotoč, venkovní bazén. Po dohodě možnost stravování v hospůdce.

15

13

Apartmán pro 4 osoby
/ noc + energie

od 1600,- Kč

Objekt / noc + energie

11

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Obec Vlachovice se nachází 5 km od Nového Města na
Moravě, v blízkosti rybníků Medlov a Sykovec, v oblasti
CHKO Žďárské vrchy. Rodinný dům uprostřed velké zahrady s krytou pergolou a posezením. Ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích, 1 čtyřlůžkovém a 1 třílůžkovém pokoji
s dvěma společnými WC a společnou koupelnou. Na zahradě je hřiště pro míčové hry, malé jezírko s rybami, posezení u ohniště.

Pavel Harvánek
Vlachovice 46, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: +420 602 511 717
E-mail: ivaharvankova@email.cz
http://ubytovani.nmnm.cz/?id=harvanek

VLACHOVI CE
Penzi on Har ván ek

Ubytování ve dvou objektech, celkem pro 15 osob. Vilka
má celkem 4 pokoje, studovnu s piánem a menší společenskou místnost. K dispozici jsou 2 pokoje dvoulůžkové,
1 třílůžkový a 1 třílůžkový s přistýlkou.. Sociální zařízení je
společné v přízemí. K vilce náleží veliká zahrada s ohništěm. Samostatný pětilůžkový apartmán v rodinném domku
s vybavenou kuchyní, lednička, barevný televizor a sprchový kout. Objekt je vytápěn plynovým topením. Součástí
objektu je venkovní posezení s krbem. Parkovat lze na přilehlém parkovišti.

Marie Trčková
Tři Studně 39, 592 04 Fryšava
Tel.: +420 566 619 331, +420 723 463 359
E-mail: jan_trcka@seznam.cz
http://vasektr.sweb.cz

Celková kapacita

Celková kapacita

Leona a Jaroslav Fučíkovi
Třebenice 4, 675 52 Lipník u Hrotovic
Tel.: +420 568 853 232, +420 606 809 779,
+420 724 662 067, E-mail: info@ukaplicky.eu
www.ukaplicky.eu

ve vesnici

ve vesnici

Eva Štěpánková
Trpišovice 12, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: +420 724 927 316, E-mail: eva-stepankova@centrum.cz,
penzionustepanka@seznam.cz
www.ubytovani-vysocina-stepanek.cz

Lokace

Sezóna

Lokace

Sezóna

TŘI STUDNĚ - Ub yt o vací slu žb y
Václ av a Ma r ie Trčko vi
celoroční

T ŘE B E NI CE
Fa r ma U k a pl ičk y
celoroční

Sezóna
celoroční
Lokace
ve vesnici
Celková kapacita
10

T R P IŠ O V IC E
P e n zio n a h o sp ů dk a u Š t ě pá n k ů

od 300,- Kč

Osoba / noc

15

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

Objekt je novostavba se třemi čtyřlůžkovými pokoji a jedním třílůžkovým pokojem. Každý pokoj má samostatnou
koupelnu se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Společná pro všechny pokoje je kuchyň s elektrickým sporákem, ledničkou, rychlovarnou konvicí, kompletním nádobím a jídelním koutem. Společná je i stylová, lovecky
zařízená hala s posezením. Parkováni u objektu. Součástí
areálu je hřiště pro děti, pískoviště, houpačky, ohniště
s posezením.

Vladimír Dvořák
Vlastějovice 166, 285 23
Tel.: +420 775 221 888
E-mail: penziondvorak@centrum.cz
www.penzionusazavy.cz

VLASTĚJ OVIC E
Pen zio n U Sázavy

Penzion nabízí ubytování ve 4 dvoulůžkových pokojích,
1 třílůžkovém pokoji s možností přistýlky a 2 čtyřlůžkových
pokojích s možností přistýlky. Každý z pokojů je vybaven
vlastní sprchou a WC, pohodlným posezením, barevným
televizorem. Možnost úschovy kol. Domácí kuchyně.

Zdeněk Otradovský
Údavy 4, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Tel.: +420 569 694 070, +420 607 855 659
E-mail: zdenekotradovsky@seznam.cz
www.upecinu.pocechach.cz

od 440,- Kč

Osoba / noc

19

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

ÚDAVY
Pen zio n rest au r ace U Pecin ů

49

MALÉ PENZIONY

MALÉ PENZIONY

50

Celková kapacita
18
Osoba / noc
od 350,- Kč

Celková kapacita

22

Osoba / noc

od 220,- Kč

Apartmány a vila se nacházejí v Dalečíně, cca 10 km severně od Bystřice nad Pernštejnem, krásné obci sousedící
s okrajem Vírské přehrady. Ubytování je poskytováno ve
dvou samostatných bytech po dvou pokojích. Každý byt
má vlastní sociální zařízení, vybavenou kuchyňku, ledničku,
TV. Parkování v objektu.

Penzion se nachází na konci malé vesničky Zadní Zhořec,
pod Dědkovou horou, 12 km od Velkého Meziříčí směr
Žďár nad Sázavou. Nabízí ubytování ve dvou pokojích
s kuchyní, jídelnou, koupelnou a WC. Maximální počet
ubytovaných je 8 osob. K dispozici je otevřená terasa s krbem a zahradní bazén, velká oplocená zahrada.

Sezóna
celoroční
Lokace
ve vesnici
Celková kapacita
16 + 18
Osoba / noc v apartmánu
od 190,- Kč
Osoba / noc ve vile
od 240,- Kč

DALEČÍ N
Gama Group ap ar t mán y

GAMA GROUP a.s., závod 2 Dalečín
592 41 Dalečín
Tel.: +420 731 422 358
E-mail: gama.dal@gama.cz

od 8000,- Kč

Objekt / týden

8

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

od 250,- Kč

Novostavba rodinné chalupy v blízkosti obce Brtná (1 km)
na břehu přehrady Trnávky, 3 km od obce Želiv. Ubytování
pro 4 - 5 osob v pokoji vybaveném kuchyňkou, koupelnou
se sprchou a sociálním zařízením. K dispozici je venkovní
terasa s krbem, dětské hřiště a koupání ve vzdálenosti
50 m od chalupy na soukromém pozemku.

p. Studenovský
Brtná 43, 394 44 Želiv
Tel.: +420 723 753 806
E-mail: studenov@gymhu.cz
www.ubytovani-zeliv.hu.cz/info.html

Osoba / noc

5

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

BRTNÁ
Penzi on Zát iší u Tr n ávky

Jan Král
Zadní Zhořec 15, 594 44 Radostín nad Oslavou
Tel.: +420 566 544 728, +420 608 739 198
E-mail: penzionukrale@zdarsko.cz
www.penzionukrale.zdarsko.cz

Z AD NÍ Z H OŘ E C
P e n zio n U Kr á le

Restaurace a penzion se nachází 8 km jižně od Třebíče, na
okraji obce Výčapy, přímo u silnice vedoucí na Znojmo.
Nabízí ubytování v 5 pokojích jedno-, dvou-, tří- a šestilůžkových. Ubytovací část je situována v podkroví penzionu.
Maximální kapacita je 18 lůžek. Ubytovaní hosté využívají
samostatný vchod do ubytovací části, nezávislý na denní
době a provozu restaurace. Snídani lze po dohodě přiobjednat.

ve vesnici

ve vesnici

Penzion nabízí ubytování v samostatném apartmánu nebo
v pokojové části. K dispozici jsou třílůžkové a čtyřlůžkové
pokoje každý s vlastním sociálním zařízením a se společnou
místností s krbem, hernou a vybavenou kuchyní s jídelnou.
Dále je zde samostatný apartmán pro osm osob s vlastní
kuchyní a zázemím. V přízemí je samostatná ložnice
s manželským dvojlůžkem, v podkrovní je pokoj se 6 lůžky.
V herně je k dispozici kulečník, stolní fotbal, šipky, stolní
hry, ruské kuželky, pétanque, kuličky, badminton. Možnost
venkovního posezení s krbem a možnost grilování.

Lokace

Lokace

Výčapy 200, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 883 553, +420 608 929 165
E-mail: rezervace@restauracemorava.cz
www.restauracemorava.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

VÝ Č AP Y
Re s t a u ra c e a p e nzio n Mor ava

Ing. Pavla Volešová
Vlčatín 55, 675 05 Vlčatín
Tel.: +420 602 510 710
E-mail: rezervace@navysocinu.cz
www.navysocinu.cz

V LČ AT ÍN
Ub y t o v á ní Vy so č in a

od 1000,- Kč

Apartmán pro
4 osoby / noc

Sezóna
celoroční
Lokace
samota
Celková kapacita
8

od 1000,- Kč

Objekt / noc

15

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

Celoroční pronájem rodinného domu v Dalečíně, přímo
pod lyžařskou sjezdovkou. Objekt s pěti ložnicemi je k dispozici jako celek s maximální kapacitou 15 osob. Uvnitř
domu je velká společenská místnost s dobře vybavenou
kuchyní a krbem, k dispozici 3 koupelny a 4 WC. Přízemí je
bezbariérové. U domu je venkovní posezení, dětský koutek, pískoviště a skluzavka, k dispozici je stolní tenis. Parkování u domu.

Dalečín 93, 592 41 Dalečín
Tel.: +420 604 476 818
E-mail: dalecinubytovani@gmail.com
www.dalecin-ubytovani.com

DALEČ ÍN
U sjezd o vky

Ubytování je v novém objektu Centra turistických služeb
a informací v lyžařském areálu Dalečín, cca 10 km severně
od Bystřice nad Pernštejnem. Ubytování je celoroční
v apartmánech s vlastním sociálním zařízením, sprchovým
koutem, minikuchyňkou, TV a internetem. Mimo zimní sezonu lze pronajmout celý objekt včetně stylové společenské místnosti s krbem a kuchyní.

Dalečín 175 - lyžařský areál Dalečín
592 41 Dalečín
Tel.: +420 602 757 228
E-mail: i.dolezal@email.cz
www.skidalecin.cz

DALEČ ÍN
Ap ar t mán y Dalečín

51

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

52

Celková kapacita
4
Osoba / noc
od 250,- Kč

Celková kapacita

10

Osoba / noc

od 250,- Kč

ve vesnici
Celková kapacita
10
Objekt / noc
od 1000,- Kč

ve vesnici

Celková kapacita

11

Objekt / týden + energie

od 8000,- Kč

Jedná se o rekreační domek s předzahrádkou. V obytné
místnosti se nachází deset lůžek s lůžkovinami a povlečením. Součástí tohoto prostoru je vybavená kuchyňka respektive kuchyňský kout s vařičem, rychlovarnou konvicí,
ledničkou a dalším základním vybavením včetně nádobí.
Objekt je zásoben pitnou vodou. Dále je zde splachovací
WC, koupelna se sprchou a teplou vodou. Topení je buď
v kamnech na dřevo, nebo elektrickými radiátory. Obytný
prostor i kuchyň tvoří jednu členitou místnost, součástí
vybavení je TV. Do domu je samostatný vchod z ulice.

Lokace

Lokace

Rodinný domek na okraji obce Karasín, cca 6 km od Bystřice nad Pernštejnem. Ubytování pro rodiny s dětmi nebo
skupiny. V přízemí domu je 1 jednolůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj, společná koupelna a WC. V patře jsou 3 dvou-lůžkové pokoje a koupelna s WC. K dispozici je vybavená
kuchyň s jídelnou a zimní zahrada. U domu je oplocený
pozemek se zahradním altánem, ohništěm, dětskými houpačkami, pískovištěm, možností grilování.

celoroční

celoroční

Jaroslav Skoumal
Klučov 15, 675 52 Lipník u Hrotovic
Tel.:+420 603 173 135
E-mail:ubytovani@skoumal.name
http://ubytovani.skoumal.name

Sezóna

Sezóna

KLU ČO V
Ub y t ov á ní v Kl uč ov ě

Marie a Petr Dvořákovi
Karasín 54, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 602 113 841, +420 607 176 587
E-mail: dvorak.petr@razdva.cz
www.ubytovanikarasin.cz

K AR AS ÍN
U Dv o řá k ů

Celoroční ubytování v samostatné části bývalého selského
stavení v obci Horní Myslová, cca 3 km jihozápadně od
Telče. Samostatná budova s vlastním vchodem, čtyřlůžkovým pokojem, vybaveným kuchyňským koutem, koupelnou se sprchovým koutem a WC. Možnost posezení na
zakryté terase s výhledem do dvora. K dispozici garážový
přístřešek v uzavřeném dvoře, možnost postavení stanu na
zahradě a zapůjčení kol.

ve vesnici

ve vesnici

Obec Geršov se nachází asi 3 km od Měřína směr Třebíč.
Komfortní ubytování v podkrovních pokojích v domě majitele se samostatným vchodem. Kapacita ubytování je max.
10 osob. V přízemí je dvoulůžkový pokoj s koupelnou, WC
a televizorem, další tři pokoje v podkroví se společnou
koupelnou, WC. Společenská místnost s vybavenou kuchyní, jídelnou, barevným televizorem a balkónem. V objektu
je Wi-Fi připojení na internet. Venkovní posezení na zahradě, rybníček pro koupání, dětský koutek, houbaření, rybolov, cyklistika, turistika.

Lokace

Lokace

Ing. Rostislav Čermák
Horní Myslová 2, 588 56 Telč
Tel.: +420 602 521 264, +420 723 955 646
E-mail: hanahorn@seznam.cz
www.vojtuvstatek.wz.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

HO R NÍ MYS L OVÁ
Voj tů v s t a t e k

Jaroslav Borůvka
Geršov 17, 594 42 Měřín
Tel.: +420 776 226 575, +420 776 132 439
E-mail: info@uboruvku.eu
www.uboruvku.eu

GE R Š O V
U Bo r ův k ů

od 200,- Kč

Osoba / noc

5

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

květen - září

Sezóna

Privat se nachází v okrajové části malé obce Kozlany, v blízkosti dominanty krajiny Dalešické přehrady. Kozlany jsou
vzdáleny 16 km východně od Třebíče a 10 km jihozápadně
od Náměště nad Oslavou. Objekt stojí na velkém oploceném pozemku. Jedná se o velkou chalupu, která je rozdělena na dvě samostatné části, kde jednu obývá majitelka
a druhá je určena k rekreaci klientům. Vstup do objektu je
ze dvora, k ubytování slouží pokoj s pěti lůžky, možnost
zapůjčení dětské postýlky, kuchyně je průchozí do hlavního
obytného pokoje, koupelna a WC. Dvůr s bazénem.

Marie Ošmerová
Kozlany 21, 675 02 Koněšín
Tel.: +420 724 224 834
E-mail: marie.osmerova@centrum.cz
www.kozlany.websnadno.cz

KOZLANY
Pr i vat Kozl an y

Apartmány se nacházejí na polosamotě mezi vesnicemi Strměchy a Žirov, asi 8 kilometrů východně od Pelhřimova
(směr Jihlava). Ubytování ve 3 samostatných a prostorných
apartmánech. Součástí každého apartmánu je společenská
místnost s kuchyní, koupelna s WC a jedna nebo dvě ložnice.
Součástí vybavení je venkovní dřevěný nábytek se slunečníky, otevřené ohniště s posezením (zastřešenou pergolou).
Velké množství dětských atrakcí - nafukovací bazén, trampolína, dětské hřiště s pískovištěm a skluzavkou, houpačky,
basketbalový koš, stolní tenis, stolní fotbal atd.

Kocourovy Lhotky 1, 393 01 Pelhřimov
Tel.:+420 608 526 244, +420 776 031 959
E-mail: info@apartmany-kocourek.cz
www.apartmany-kocourek.cz

od 1100,- Kč

Apartmán / noc + energie

17

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

KOCOUROVY LHOTKY
Apar t mány Ko co u rek

od 200,- Kč

Osoba / noc

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

od 200,- Kč

Osoba / noc

5

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Poklidná vesnička Lhotka pod zříceninou hradu Štamberk,
asi 10 km od Telče. Ubytování v podkroví rodinného domu.
Má 1 třílůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj. Koupelna se sprchovým koutem, vlastní sociální zařízení. Vybavený kuchyňský kout s elektrickým sporákem a ledničkou. V obývací místnosti je televize a krb. Možnost zapůjčení dětské
postýlky. Venkovní posezení na zahrádce, ohniště.

Rudolf Kameník
Lhotka 40, 588 56 Telč
Tel.: +420 721 328 883
E-mail: r.kamenik@volny.cz

LHOTKA
Ub yt o ván í Po d líp o u

Ubytování v bývalém statku na tzv. výměnku, na kopci nad
řekou Sázavou, ve vesničce Kochánov, vzdálené 4 km od
Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod. Ubytování
v bytě 3+1, celková kapacita 10 lůžek. Vybavená kuchyně
(el. sporák, chladnička, mikrovlnná trouba), koupelna s vanou, sprchový kout, WC. K dispozici je část dvora, rozlehlá
zahrada. koupací jezírka a posezení s ohništěm. Byt má
svůj vlastní vchod. Parkování u domu ve dvoře. Po dohodě
je možný dovoz a odvoz hostů.

Markéta Strašíková
Kochánov 3, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel.: +420 569 456 365, +420 728 166 392
www.apartma.cz/vymenek

KOC HÁNOV
Výměn ek n a st at ku
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22
Osoba / noc
od 200,- Kč

12

Pokoj / noc

od 700,- Kč

Celková kapacita
7
Osoba / noc
od 200,- Kč

Celková kapacita

11

Osoba / noc

od 200,- Kč

Zděný domek, dřevem obložené stropy, celková kapacita
7 lůžek. V přízemí je hala se schody do podkroví, obývací
pokoj s prosklenými krbovými kamny, sedací soupravou
a jedním lůžkem. Kuchyňský kout s plně vybavenou kuchyňskou linkou, jídelní stůl a židle, samostatné WC
a koupelna se sprchovým koutem. V podkroví jsou dvě
ložnice, každá o třech lůžkách, balkón s výhledem na jih.
V areálu objektu je přírodní ohniště s posezením, travnaté
hřiště na míčové hry, ruské kuželky, dětská prolézačka,
bazén. Poskytnutí slevy pro držitele Rodinných pasů.

ve vesnici

ve vesnici

Zděný domek je rozdělen na dva samostatné, úplně oddělené apartmány mezonetového typu se samostatnými vchody.
Apartmány mají v přízemí obytnou místnost vybavenou
prosklenými krbovými kamny a posezením, kuchyňský kout
s plně vybavenou kuchyňskou linkou, jídelní stůl a židle.
V patře jsou pokoje pro 5 - 7 osob, sociální zařízení. Krytá
terasa se zahradním nábytkem a malým grilem V areálu objektu je přírodní ohniště s posezením, travnaté hřiště na míčové hry, ruské kuželky, dětská prolézačka, bazén. Parkování
před domem. Poskytnutí slevy pro držitele Rodinných pasů.

Lokace

Lokace

Zdeněk Ježek
582 32 Lipnice nad Sázavou 232
Tel.: +420 603 330 588, +420 608 830 588
E-mail: jezekzdenek@seznam.cz
www.ubytovanilipnice.cz

celoroční

Zdeněk Ježek
582 32 Lipnice nad Sázavou 232
Tel.: +420 603 330 588, +420 608 830 588
E-mail: jezekzdenek@seznam.cz
www.ubytovanilipnice.cz

Sezóna

celoroční

LIP NI CE NAD S ÁZ AV OU
Re k re a čn í do m e k Ho bby

Sezóna

LI P NIC E NAD S ÁZ AV O U
R e k re a č ní d ům Fo re s t

Nově postavený dvoupatrový dům, na okraji obce Lipnice
nad Sázavou s výhledem na středověký hrad. Ubytování se
nabízí ve čtyřech studiích, 2 studia pro 2 - 5 osob, 2 studia
pro 2 - 6 osob. Každé studio má v přízemí vstupní část
s kuchyňskou linkou, sociální zařízení a obývací ložnici,
v patře je ložnice. V areálu objektu je přírodní ohniště
s posezením, travnaté hřiště na míčové hry, ruské kuželky,
dětská prolézačka, bazén. Parkování před domem. Poskytnutí slevy pro držitele Rodinných pasů.

Celková kapacita

Celková kapacita

Ubytování v soukromí v rodinném penzionu pod lipnickým
hradem v Lipnici nad Sázavou. Kapacita je 10 až 12 lůžek
ve dvou až čtyřlůžkových apartmánech. K dispozici je kompletně vybavená kuchyňka, televizor a připojení na internet. V okolí se nachází Státní hrad Lipnice nad Sázavou,
Haškovo muzeum, množství zatopených lomů vhodných
pro koupání. Vhodné i pro pěší výšlapy či výlety na kolech.

ve vesnici

ve vesnici

Zdeněk Ježek
582 32 Lipnice nad Sázavou 232
Tel.: +420 603 330 588, +420 608 830 588
E-mail: jezekzdenek@seznam.cz
www.ubytovanilipnice.cz

Lokace

Lokace

Zlatuše Hejkalová
582 32, Lipnice nad Sázavou 222
Tel.:+420 723 212 120
E-mail: zlatka888@seznam.cz
www.vysocina-penzion.cz

celoroční

Sezóna

LIP NI CE NAD S ÁZ AV OU
Re k re a čn í s tu d ia Ar ni ca

květen - říjen

Sezóna

LI P NIC E NAD S ÁZ AV O U
P e n zio n Ga l e rie a V il a V iš ň ov k a

od 250,- Kč

Osoba / noc

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Chalupa se nachází v obci Lísek, cca 8 km severozápadně
od Bystřice nad Pernštejnem. Nabízí ubytování ve dvou
pokojích o kapacitě 4 lůžka v každém bytě + možnost přistýlky. Součástí chalupy je i částečně vybavená kuchyně
a sociální zařízení. Vchod je samostatný. Vedle chalupy je
možnost venkovního posezení v altánku. Na zahradě je gril
a ohniště. Dětský koutek, ping-pong, hřiště pro míčové
hry.

František Houdek
592 45 Lísek 51
Tel.: +420 736 605 551
E-mail: chalupaUHoudku@seznam.cz
www.ubytovani-v-soukromi.webzdarma.cz

LÍ SEK
U Houdků

Ubytování v obci Lipnice nad Sázavou v kraji Vysočina.
Obec Lipnice nad Sázavou se nachází 12 km od města
Humpolec. Uspořádaní ubytovacího objektu obsahuje dva
samostatné pokoje, společnou kuchyň, WC a koupelnu.
Pokoje jsou cca pro 3-5 osob vybavené TV. Ve společné
kuchyni jsou krbová kamna, kuchyňská linka, el. sporák,
mikrovlnná trouba, lednice, rychlovarná konvice a toustovač. V zahradě je k dispozici ohniště s možností grilování, či
pouze posezení u ohně.

Jana Janáková
Lipnice nad Sázavou 111, 582 32
Tel.:+420 731 190 006
E-mail: panskavobora@seznam.cz
www.panskavobora.wz.cz

od 250,- Kč

Osoba / noc

9

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

květen - říjen

Sezóna

LI PNI CE NAD SÁZAVOU
Ubyt ování V Pan ské vo b o ře

od 250,- Kč

Osoba / noc

10

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Osada Lískovec se nachází na poloviční cestě mezi Brnem
a Žďárem nad Sázavou, na kopci nad údolím řeky Svratky,
uprostřed krásné přírody. Ubytování v rodinném domě, ve
2 čtyřlůžkových pokojích se samostatným vchodem ze zahrady. Každý pokoj je vybaven kuchyní, sprchou a WC. Na
velké zahradě je k dispozici bazén, stůl, posezení a velký
krb. Parkování ve dvoře.

František Lukášek
Lískovec 16, 592 62 Nedvědice
Tel.: +420 731 237 350
E-mail: franta.luk@seznam.cz
http://ulukasku.webnode.cz

LÍSKOVEC
U Lu kášků

Osada Dolní Dvůr je vzdálena 1 km od Lipnice nad Sázavou. Ubytování v rekreačním objektu se zahradou a výhledem na středověký hrad. V přízemí je plně vybavená kuchyň (el. vařič, mikrovlnná trouba, lednice), společenský
pokoj s televizí, koupelna se sprchovým koutem a WC.
V chodbě je prostor pro uložení kol nebo lyží. V patře jsou
2 pokoje – dvoulůžkový s přistýlkou, dvoulůžkový s dětskou postýlkou, možnost přistýlky. Celková kapacita je
7 osob. Na zahradě je posezení, gril, dětské pískoviště,
houpačka, stolní tenis a bazén. Parkování v objektu.

Blanka Kurková
Dolní Dvůr 73, 582 32 Lipnice nad Sázavou
Tel.: +420 602 111 640
E-mail: kurkova.b@centrum.cz
www.lipniceubytovani.net

od 250,- Kč

Osoba / noc

7

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

LIPNIC E NAD SÁZAVOU
Ub yt o ván í v so u kro mí
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Celková kapacita
20
Osoba / noc
od 200,- Kč

Celková kapacita

10

Objekt / týden

od 8000,- Kč

ve vesnici
Celková kapacita
4
Osoba / noc
od 240,- Kč

ve vesnici

Celková kapacita

10

Osoba / noc

od 200,- Kč

Privát Dvořák se nachází v romantické přírodě Chráněné
krajinné oblasti Žďárské vrchy v obci Račín, vzdálené 8 km
od Žďáru nad Sázavou a 4 km od Velkého Dářka. Ubytování je po kompletní rekonstrukci, nachází se v pravém křídle
domu a má samostatný vchod. K dispozici malá předsíňka
se vstupem do nedělených prostor privátu, kuchyňský
kout, ložnice se čtyřmi lůžky, koupelna se sprchou a WC,
topení ústřední. V objektu je možnost uschování kol a lyží.

Lokace

Lokace

Vila se nachází ve vesnici Okrouhlice, 9 km od Havlíčkova
Brodu. V přízemí jsou 2 ložnice, obývací kuchyně, koupelna
s vanou a sprchovým koutem, WC zvlášť. V patře je obývací pokoj se sedací soupravou, rozkládací dvojlůžko, jídelní
stůl pro 4 osoby a televize se satelitním příjmem. Malá kuchyňka s plynovým sporákem. Koupelna s vanou, WC
zvlášť. Průchozí ložnice s dvojlůžkem a dvě ložnice, každá
s jedním lůžkem. Oplocená zahrada se zahradním nábytkem a slunečníkem, přenosný gril, ohniště a bazén.

celoroční

celoroční

František Dvořák
Račín 20, 592 11 Velká Losenice
Tel.: + 420 739 274 486
E-mail: dvorako1@seznam.cz
www.ubytovani-racin.cz

Sezóna

Sezóna

RA ČÍ N
P r iv á t Dv oř á k

Jana Bartoňová
Okrouhlice 151, 582 31 Okrouhlice
Tel.: +420 569 489 290, +420 602 419 542
E-mail: etrans@iol.cz

O K RO UH LIC E
V ila J a n a

Ubytování v zemědělské usedlosti pro větší skupinu turistů.
Je zde možnost ubytovat i větší skupinu turistů. Jsou zde
velké stáje pro cca 20 koní a další prostory pro velké psy.
V provozu je i malá domácí hospůdka a ubytování hned
vedle ve dvou pokojích. V objektu je volně přístupný WI-FI
internet, velké atrium pro pořádání Country večerů s grilováním jehňat nebo selátek.

ve vesnici

ve vesnici

Moderně a účelně vybavený objekt bývalé zemědělské
usedlosti v obci Lískovice, 3 km od obce Želiv a 6 km od
města Humpolec. Celková kapacita ubytování je 10 lůžek.
Obývací místnost s teplovzdušným krbem a televizí. Kuchyň plně vybavená. Tři ložnice v podkroví se dvěma lůžky
+ jeden menší pokoj v přízemí. Koupelna s vanou a sprchou, WC. Krytá terasa, zahrada s posezením v kryté pergole, ohniště. Hřiště na kopanou, volejbal, nohejbal, stůl
na stolní tenis, bazén.

Lokace

Lokace

Ing. Zdeněk Vojtek
Moravské Křižánky 171, 592 02 Svratka
Tel.: +420 777 075 055, +420 776 585 818
E-mail: zdenek.vojtek@seznam.cz
www.vojtkovi.estranky.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

MORAVSKÉ KŘIŽÁNKY - Ubytování
na Hájence pod Devíti skalami

Hana Svobodová
Lískovice 5, 396 01 Humpolec
Tel.: +420 608 075 060
E-mail: radim.hagi@post.cz
www.chalupaliskovice.wz.cz

LÍ S KO V IC E
C h a lu pa Lís k ov i ce

od 270,- Kč

Osoba / noc

16

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

200,- Kč – 300,- Kč

Osoba / noc

4

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Rodinný penzion v obci Rynárec, 3 km od Pelhřimova směr
Telč, nabízí ubytování v apartmánu pro 4 osoby s možností
1 - 2 přistýlky, i dětské postýlky. Vybavená kuchyň (včetně
lednice, sporáku,trouby), koupelna, WC, možnost zapůjčení TV. Parkování u objektu. Velká zahrada, venkovní posezení s ohništěm a grilem.

Naďa Pakostová
Rynárec 184, 394 01 Rynárec
Tel.: +420 728 316 447
E-mail: martin.pakosta@seznam.cz
www.sweb.cz/martin.pakosta

RYNÁREC
Rodi nný pe n zio n

Dům je situován na okraji obce Rozsochy, cca 7 km západně od Bystřice nad Pernštejnem. Ubytování ve čtyřech
prostorných pokojích - vlastní přistýlky, s příslušenstvím –
vybavená kuchyňka, koupelna, WC. Bezbariérový přístup,
parkování v bezprostřední blízkosti objektu. Možnost venkovního posezení u ohniště.

Boris Pazdera
Rozsochy 62, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 606 428 224
E-mail: ubytovani.pazdera@centrum.cz
http://upazderu.webnode.cz

ROZSOCHY
U Pazder ů

od 230,- Kč

Osoba / noc

11

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

od 230,- Kč

Osoba / noc

7

Celková kapacita

ve vesnici

Lokace

celoroční

Sezóna

Ubytování se nachází v centru vesnice Řásná. Ubytování Na
Vyhlídce nabízí celkem 4 lůžka ve dvou pokojích, s možností přistýlky pro děti v každém pokoji. Nachází se v části navazující na rodinný dům majitelů, se samostatným vstupem
ze zahrady. Pokoje mají společnou kuchyňku a sociální zařízení. Parkování pro dva automobily na odstavné ploše
u rodinného domu. K trávení volného času je možné využít
vybavení zahrady, pergolu s posezením u krbu, kolotoč
a houpačku pro děti.

Jana Čermáková
Řásná 67, 588 56 Telč
Tel.: +420 732 624 209
E-mail: rasnanavyhlidce@centrum.cz
www.rasnanavyhlidce.estranky.cz

Ř ÁSNÁ
Na Vyh líd ce

Obec Ruda leží 9 km od Velkého Meziříčí. Celková kapacita
ubytování je 11 osob. 1 třílůžkový pokoj s vlastním WC
a sprchou, 2 dvoulůžkové pokoje a 1 čtyřlůžkový pokoj,
k dispozici je i dětská postýlka. Velká koupelna se sprchovým
koutem a rohovou vanou, prostorné WC pro bezbariérový
přístup. Celý objekt je vybudován s bezbariérovým přístupem. K dispozici je sauna, venkovní zastřešené posezení
s krbem, ohniště na zahradě. Zahrada s udržovaným trávníkem. Pro míčové hry je možné využít i místního fotbalové
hřiště, kde je také dětské hřiště s houpačkami a skluzavkou.

Stanislav Petrucha
Ruda 127, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 775 623 257
E-mail: info@bacatka.cz
www.bacatka.cz

R UDA
Ub yt o ván í B ačát ka
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Celková kapacita
7
Osoba / noc
od 260,- Kč

Celková kapacita

7

Osoba / noc

od 200,- Kč

Objekt se nachází na okraji obce Vír, půl kilometru od Vírské přehrady. K ubytování se pronajímá rodinný dům
s celkovým počtem 12 lůžek rozmístěných ve třech ložnicích - v první ložnici jsou tři lůžka a sedací souprava,
v druhé dvě lůžka a ve třetí je lůžek pět. Koupelna, WC,
kuchyň s veškerým vybavením pro vaření. Dalších 13 lůžek
lze po dohodě zajistit v přístavbě. Na zahradě domu lze
využít zahradní nábytek a malé děti zabavit na pískovišti či
houpačce. V řece, která teče prakticky za domem, lze jak
rybařit, tak ji sjíždět na raftu či kajaku.

Pronájem poloviny rodinného domu se samostatným vchodem v malebné vesničce jménem Vlkanov. Nachází se 7 km
od Světlé nad Sázavou, 10 km od Ledče nad Sázavou,
30 km od Havlíčkova Brodu. K dispozici jsou tři pokoje,
z toho 2 dvoulůžkové a 1 třílůžkový, po dohodě možno
ubytovat i více osob. V domě je plně vybavená kuchyňka,
WC, koupelna se sprchovým koutem. K domu patří velký
pozemek a zahrada, kde je dětské pískoviště a houpačka.

od 350,- Kč

od 200,- Kč

Objekt se nachází v obci Štěpánov nad Svratkou, který se
nachází osm kilometrů od Bystřice nad Pernštejnem uprostřed Českomoravské vrchoviny. Celková kapacita je 8 lůžek. K dispozici je dětské hřiště a šipky. Možnost výletů do
nedalekého okolí - hrad Pernštejn, westernové městečko
Šiklův mlýn, koupaliště v Bystřici nad Pernštejnem.

Osoba / noc

Osoba / noc

Pavla Kosinová
Vlkanov 28, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel.: +420 720 302 082
E-mail: sibirskyvlk@centrum.cz
www.sibirsky-vlk.unas.cz

7

12 + 13

Vír 296, 592 66 Vír
Tel.: +420 603 541 673
E-mail: hamriklubomir@seznam.cz
http://hamrikovi.wz.cz

Celková kapacita

Celková kapacita

Štěpánov nad Svratkou 38,
592 63 Štěpánov nad Svratkou
Tel.: +420 774 854 969
E-mail:kotlanp@seznam.cz

ve vesnici

Lokace

Lokace
ve vesnici

celoroční

celoroční

Lokace
ve vesnici
Celková kapacita
8
Osoba / noc
od 220,- Kč

Sezóna

Sezóna

VLKANOV
Ubyt ování U Sib iř skéh o vlka

Ubytování v soukromí v obci Vitice nacházející se 11 km od
Humpolce. Jedná se o samostatnou jednotku, která se
skládá z kompletně vybavené kuchyně, sociálního zařízení
a obývací ložnice, která je koncipována pro 4 osoby, možnost přistýlky pro dvě osoby.Topení v krbových kamnech.
Možnost přepravy hostů i případně jejich koní dle domluvy. Možnost vození hostů včetně dětí na koních. Výcvik
jezdců na koních majitelů.

květen - říjen,
prosinec - únor

VÍ R
Ub y t ov á ní v so u k rom í

od 120,- Kč

Osoba / noc

6

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

Ing. Eva Lízalová
Vitice 9, 396 01 Humpolec
Tel.:+420 737 988 569, +420 565 383 195
E-mail: lizalova@ﬁnaz.cz
www.statek-vitice.wz.cz

VI TI CE
St at ek V i t i ce

Sezóna

Š T Ě PÁNO V NAD S V RAT KO U
Ub y t o v á ní Ko v á r n a

Ubytování v soukromí v bývalé zemědělské usedlosti, dnes
rodinném domě v malé vesničce Světlá, 6 km od obce
Studená na Českomoravské vrchovině. Bezprůmyslová oblast s jedinečným ovzduším v republice - přírodní park Javořická vrchovina. V okolí je množství turistických i cykloturistických tras. K dispozici je zařízený byt 3 + 1 s balkónem,
dvěma ložnicemi (3 a 3 lůžka, možná přistýlka), kuchyní
a příslušenstvím. Možnost využití grilu a ohniště.

ve vesnici

ve vesnici

Obec Sedlice je vzdálená 12 km od Humpolce. V objektu je
možné ubytování max. pro 7 osob ve dvou ložnicích, po
dohodě dětská postýlka, plně vybavená kuchyň s kuchyňskou linkou. Parkování u domu, venkovní posezení, gril na
dřevěné uhlí.

Lokace

Lokace

Jiří Skácel
Světlá 17, 378 53 Strmilov
Tel.: +420 384 490 052, +420 602 576 460
www.privatvyhlidka.cz

celoroční

Sezóna

celoroční

Sezóna

S VĚ T LÁ
P r iv á t Vy h líd k a

Hana Pavlíková
Sedlice 39, 396 01 Humpolec
Tel.: +420 565 581 110, +420 724 278 274
E-mail: pavlikovi.rodina@centrum.cz

S E DL IC E
Ub y t o v á ní v s ou k ro m í

Lokace
ve vesnici
Celková kapacita
15 + 10
Apartmán / týden
od 6600,- Kč

červenec - srpen,
prosinec - březen

Sezóna

od 280,- Kč

Osoba / noc

12

Celková kapacita

samota

Lokace

celoroční

Sezóna

Ubytování v hájence na samotě u obce Vojtěchov při okraji nádherného Lhotského polesí v srdci Českomoravské vrchoviny. Čtyři podkrovní pokoje, dva dvoulůžkové a dva
čtyřlůžkové. K dispozici plně zařízená kuchyňka, společenská místnost s TV, knihovnou a společenskými hrami.
Společné WC a koupelna s vanou. Před hájenkou je kryté
posezení s ohništěm, rožništěm a udírnou. Půjčování sportovního náčiní. V okolí možnost koupání, veškeré druhy
turistiky.

Věra a Miroslav Mikulicovi
Vojtěchov 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 723 828 075
E-mail: hajvoj@seznam.cz
www.hajenkavojtechov.com

VOJ TĚC HOV
Hájen ka Vo jt ěch o v

K dispozici jsou 2 dvoupokojové apartmány, každý má třílůžkový a čtyřlůžkový pokoj, vlastní sprchový kout a WC.
Pro oba apartmány je k dispozici společná, plně vybavená
kuchyň s veškerým zařízením. V apartmánu 1 je navíc příruční kuchyňka pro základní vaření. Při plném obsazení
možnost využití společenské místnosti. V letním období
jsou k dispozici rovněž dvě chatky, kde je možné ubytovat
až 10 lidí. Dále je k dispozici venkovní, zastřešené posezení
s udírnou a možností grilování na žulovém kameni, klasické
ohniště a venkovní bazén.

Eva Šanderová
Vlachovice 44, 592 31
Tel.: +420 566 615 835, +420 605 141 186
E-mail: sanderova.eva@seznam.cz
www.sweb.cz/vlachovice

VLAC HOVIC E
Ub yt o ván í v so u kro mí
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UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM HUMPOLEC
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 Humpolec
T: +420 565 532 479
F: +420 565 532 479
E: mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM HROTOVICE
Nám. 8. května 2
675 55 Hrotovice
T: +420 568 860 057
E: icentrum@hrotovice.cz
www.hrotovice.cz
otevřeno: květen - říjen

INFORMAČNÍ CENTRUM HAVLÍČKŮV
BROD
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod
T: +420 569 497 357
E: icentrum@muhb.cz
http://mic.muhb.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM
- LANETE, SPOL. S R.O.
GOLČŮV JENÍKOV
Náměstí T.G.M. 114
582 82 Golčův Jeníkov
T: +420 569 442 577
F: +420 569 442 578
E: lanete@lanete.cz
www.golcuv-jenikov.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM JADERNÉ
ELEKTRÁRNY DUKOVANY
A INFORMAČNÍ CENTRUM VODNÍ
ELEKTRÁRNY DALEŠICE
675 55 Dukovany
T: +420 561 105 519
F: +420 561 104 970
E: infocentrum.edu@cez.cz
www.cez.cz/cs/kontakty/informacni
-centra/jaderna-elektrarna
-dukovany.html

INFORMAČNÍ CENTRUM DRAXMOOR
- STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DOLNÍ ROŽÍNKA
592 51 Dolní Rožínka 5
T/F: +420 566 567 400, +420 602 319 990
E: info@draxmoor.cz
Otevřeno: květen - září

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Masarykovo náměstí 1
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
T: +420 566 551 532
E: info@bystricenp.cz
www.info.bystricenp.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM BRTNICE
Náměstí Svobody 74
588 32 Brtnice
T: +420 567 571 722
E: infocentrum@brtnice.cz
www.brtnice.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM KRAMOLÍN
Kramolín, 675 77
T: +420 724 191 252
E: ic-kramolin@seznam.cz
www.dalesickaprehrada.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM KONĚŠÍNSKÁ
PLÁŽ
Koněšínská pláž č.p. 70
675 02 Koněšín
T: +420 724 680 064
E: kinda1.svoboda@seznam.cz
www.dalesickaprehrada.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM KONĚŠÍN
675 02 Koněšín 145
T: +420 568 888 398, +420 568 888 519
F: +420 568 888 241
E: ou.konesin@tiscali.cz
www.horacko.cz/konesin

INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA
KAMENICE NAD LIPOU
Náměstí Čsl. armády 1 - zámek
394 70 Pelhřimov
T: +420 565 432 343
E: info@kamenicenl.cz
www.kamenicenl.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
JIHLAVA - BRÁNA MATKY BOŽÍ
Věžní 4785/1
586 01 Jihlava, 586 01
T: +420 567 167 155, +420 567 167 156
E: tic@jihlava-city.cz
www.visitjihlava.eu

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
JIHLAVA
Masarykovo náměstí 2
586 01 Jihlava
T: +420 567 167 158 - 9
F: +420 567 167 157
E: tic@jihlava-city.cz
www.visitjihlava.eu

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
JEMNICE
Husova 2
675 31 Jemnice
T: +420 721 508 737
E: tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM JAROMĚŘICE
NAD ROKYTNOU
Náměstí Míru 2
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
T: +420 568 408 026
E: mks@jaromericenr.cz
www.jaromericenr.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM - MĚSTSKÁ
KNIHOVNA CHOTĚBOŘ
Krále Jana 258
583 01 Chotěboř
T: +420 569 626 634
E: infocentrum@chot.cz
www.choteborinfocentrum.webk.cz

SEZNAM INFORMAČNÍCH CENTER

INFORMAČNÍ CENTRUM KULTURNÍCH
ZAŘÍZENÍ MĚSTA PELHŘIMOVA
Masarykovo náměstí 10
393 01 Pelhřimov
T: +420 565 326 924
E: ic@kzpe.cz
www.pelhrimovsko.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ PACOV
Hronova 1078
395 01 Pacov
T: +420 608 302 065
E: hruskova.pacov@quick.cz
www.mestopacov.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NOVÉ
MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 97
592 31 Nové Město na Moravě
T: +420 566 650 254, +420 566 650 255
F: +420 566 617 202
E: ic@nmnm.cz
http://infocentrum.nmnm.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Masarykovo náměstí 100
675 71 Náměšť nad Oslavou
T: +420 568 620 493
F: +420 568 620 338
E: mks-namest@iol.cz
www.namestnosl.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Náměstí Míru 1
676 02 Moravské Budějovice
T: +420 603 207 511
E: info@infomb.cz
www.infomb.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM LEDEČ NAD
SÁZAVOU
Husovo náměstí 60
584 01 Ledeč nad Sázavou
T: +420 569 721 471
F: +420 569 721 507
E: info@ledecsko.cz
www.ledecsko.cz

INFOCENTRUM A PAMĚTNÍ SÍŇ JANA
ZRZAVÉHO KRUCEMBURK
Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 Krucemburk
T: +420 569 697 320
E: ic@krucemburk.cz
www.krucemburk.cz

EKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
KRÁTKÁ
Krátká 12
592 023 Sněžné,
T: +420 602 491 419, +420 566 653 135
E: jaromir.cejka@nature.cz

INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM
TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 53
674 01 Třebíč
T: +420 568 847 070, +420 775 707 503,
+420 568 610 021
E: info@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz

INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚÚ TELČ
Náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč
T: +420 567 112 407, +420 567 112 408
E: info@telc-etc.cz
www.telc.eu

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
TĚCHOBUZ
Těchobuz 60
395 01 Pacov
T: +420 565 443 960, +420 724 810 276,
+420 724 810 364,
E: ubytovani@techobuz.cz
www.techobuz.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM SVRATKA
- CUKRÁRNA ELEN
náměstí 9. května 51
592 02 Svratka
T: +420 564 034 240
E: mesto@svratka.cz
www.svratka.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM SVĚTLÁ NAD
SÁZAVOU
Nám. Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou
T: +420 569 496 676
E: info@svetlans.cz
www.svetlans.cz

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ SNĚŽNÉ
592 03 Sněžné 55
T: +420 566 664 300
E: ekonom@snezne.cz
www.snezne.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM PŘIBYSLAV
Bechyňovo nám. 45
582 22 Přibyslav, 582 22
T: +420 569 484 361, +420 739 447 382
E: ic@pribyslav.cz
www.kzmpribyslav.estranky.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM POLNÁ
Husovo náměstí 39
588 13 Polná
T: +420 567 559 211
E: infocentrum@mu-polna.cz
www.infocentrumpolna.cz

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK
- INFORMAČNÍ CENTRUM POČÁTKY
Palackého nám. 7
394 64 Počátky
T: +420 561 034 921
E: infocentrum@pocatky.cz
www.pocatky.cz

INFORMAČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM
- CESTOVNÍ KANCELÁŘ SANTINI TOUR
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Náměstí Republiky 24
591 01 Žďár nad Sázavou
T: +420 566 628 539, +420 566 625 808
F: +420 566 625 808
E: ticzdarns@seznam.cz
www.zdarns.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠIKLŮV MLÝN
ZVOLE NAD PERNŠTEJNEM
Zvole 49
592 56 Zvole nad Pernštejnem
T: +420 566 567 400, +420 602 750 130
E: info@western.cz
Otevřeno: červenec - srpen

INFORMAČNÍ CENTRUM MĚÚ VELKÉ
MEZIŘÍČÍ
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
T: +420 566 781 047
E: ic@mestovm.cz
www.mestovm.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM VELKÁ LOSENICE
Velká Losenice 249
592 11 Velká Losenice
T: +420 561 110 342
E: ic@losenice.cz
www.losenice.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM
- KLUB KULTURY VELKÁ BÍTEŠ
Masarykovo náměstí 5
595 01 Velká Bíteš
T: +420 566 532 025
E: ic@vbites.cz
www.velkabites.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM TŘEŠŤ
Rooseweltova 462/6
589 01 Třešť
T: +420 567 234 567
F: +420 567 234 567
E: info@trest.cz
www.trest.cz

INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM
ZADNÍ SYNAGOGA TŘEBÍČ
Subakova 1/44
674 01 Třebíč
T: +420 568 823 005, +420 568 610 023
E: infosynagoga@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz

INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM
BAZILIKA TŘEBÍČ
Zámek 1
674 01 Třebíč
T: +420 777 746 982, +420 568 610 022
E: infobazilika@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz

SEZNAM INFORMAČNÍCH CENTER

Certifikace A.T.I.C.

Certifikace CzechTourism

Certifikace cyklisté vítáni

Pozn. Uvedené otvírací doby mohou být
změněny.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ŽIROVNICE
Branka 1
394 68 Žirovnice
T: +420 565 494 095
E: tic@zirovnice.cz
www.zirovnice.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - INFORMAČNÍ
CENTRUM ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou
T: +420 569 694 620
E: ic@zdirec.cz
www.zdirec.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM - ZÁMEK ŽĎÁR
N/SÁZAVOU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Zámek
591 02 Žďár nad Sázavou
T: +420 566 629 152, +420 602 565 309
F: +420 566 629 331
E: itc@zamekzdar.cz
www.zamekzdar.cz

Tipy na výlety po Vysočině naleznete v brožurách „Vysočinou pěšky“, „Vysočinou na
kole“ a „Výlety pro rodiny s dětmi“ nebo společně s dalšími turistickými informacemi na
internetové adrese www.region–vysocina.cz.
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