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Tematické výběry chat
Česká republika, Slovensko
Střední a jižní Evropa
Tipy, rady, doporučení
Tajenka pro děti
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Kompletní nabídka
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bez roušek

DG\VGUVč

Na webu najdetee novinky, čerstvě
nafocené
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R636

Chaty s bazénem
V této nabídce najdete chaty
a chalupy s různými druhy vlastních
bazénů. Dětské nafukovací bazénky,
nadzemní nafukovací bazény s filtrací,
konstrukční bazény a zapuštěné bazény různých
tvarů a velikostí. Takzvané „moře na zahradě“
přináší řadu vodních radovánek a to jak pro
děti, tak pro dospělé. O tyto objekty je největší
zájem a bývají také nejdříve vyprodány.

Hronov

Poloha: Mimořádně atraktivní chalupa (bývalý statek) s letní kuchyní a se zapuštěným zastřešeným bazénem se slanou vodou, na okraji jihočeské obce, 3 km od Želče, 13 km od Tábora a 17 km od Bechyně
v jižních Čechách.
Pronájem: Léto, chalupa 4+1 s max. 10 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 4.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně do 6 osob 2.490,– Kč objekt/noc, každá další osoba 390,– Kč
lůžko/noc + vždy spotřeba el. energie. Hlavní letní sezóna 18. 6. 2022 – 3. 9. 2022.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, el. trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka, rychlovarná konvice, topinkovač, kávovar) s jídelním stolem, obývací pokoj s krbovými kamny
a LCD, 3 ložnice (2/3, 1/4 – s krbovými kamny a LCD), koupelna se sprchovým koutem, rohovou vanou
a WC, koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC, pračka, topení kombinované (ústřední topení,
krbová kamna), dětská postýlka. Oplocená zahrada, dvůr, zapuštěný, zastřešený, osvětlený bazén 6x3x1,5 m
se slanou vodou (v provozu cca od 15. 5. do 30. 9.), zastřešená osvětlená terasa, stolní tenis, letní obytná
(zastřešená) a osvětlená kuchyně s plynovým grilem, houpací síť, zahradní nábytek, trampolína, šipky.
Parkování u objektu, domácí zvíře ano. WI-FI připojení k internetu.

R904

Poloha: Luxusní, atraktivně vybavená chalupa s venkovním zapuštěným zastřešeným vyhřívaným bazénem a saunou v areálu rodinné farmy, 5 km od Hronova a 5 km od aquaparku Kudowa Zdroj v CHKO Broumovsko.
Pronájem: Celoročně, chalupa 5+1 s max. 10 lůžky a 1 přistýlkou.
Cena: 5.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 5.290,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového pobytu (pá–ne)
15.190,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie. SUPER ZAVÁDĚCÍ CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, el. trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka,
rychlovarná konvice, kávovar, toustovač) s posezením propojeno s obývacím pokojem s LCD-SAT, krbovými kamny
a se vstupem na zastřešenou, uzavíratelnou a vyhřívanou, osvětlenou terasu s posezením a s letní kuchyní (dřez),
pivním barem (chlazení Lindr – biogon) a přenosným plynovým grilem Campingaz, 4 ložnice (2/2, 2/3) – každá
s LED TV, 1x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x koupelna s rohovou vanou a WC, topení tepelným čerpadlem,
finská sauna (možnost ochlazení v přírodním venkovním jezírku), pračka se sušičkou. Oplocený areál farmy (malá
rodinná farma se zvířaty – krávy, ovce, králíky, slepice, psy, kočky), venkovní zapuštěný zastřešený vyhřívaný (tepelné čerpadlo) bazén 6x3 m s protiproudem, osvětlením a sprchou (teplota vody cca 28 °C, v provozu od cca 1. 5.
do 30. 9.), ohniště, zahradní nábytek, lehátka, el. šipky. Parkování u objektu, malé domácí zvíře (do 8 kg) po dohodě
za poplatek (300,– Kč/pobyt). WI-FI připojení k internetu.

Všeruby

R470

Poloha: Nově zrekonstruovaná mimořádně atraktivní chalupa s velkým venkovním zastřešeným osvětleným vyhřívaným
bazénem a vinným sklípkem na polosamotě, 3 km od Všerub a 20 km od Domažlic v podhůří Šumavy a Českého lesa.
Pronájem: Celoročně, chalupa 8+1+kk s max. 10 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 4.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 3.290,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie. SUPER CENOVÝ HIT.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, el. trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka,
rychlovarná konvice, kávovar) s posezením ve velké společenské místnosti s LCD-SAT a se vstupem na zastřešené
osvětlené venkovní posezení, vybavený kuchyňský kout (sklokeramická deska, lednička, rychlovarná konvice) v obytné
místnosti s LCD-SAT a 2 přistýlkami, 5 ložnic (5/2) – každá s vlastním sociálním zařízením (koupelna se sprchovým
koutem a WC) a LCD, topení ústřední, pračka. Prostorný vinný sklípek s posezením (2 samostatné místnosti s malým
kuchyňským koutkem). Volné prostranství, venkovní zapuštěný zastřešený osvětlený vyhřívaný (tepelné čerpadlo) bazén
4x8 m se slanou vodou (v provozu 1. 6. – 15. 9.), u bazénu zastřešená osvětlená pergola s posezením, v patře prostorná
osvětlená terasa s posezením, další zastřešená osvětlená terasa s posezením, venkovní gril, zahradní nábytek, dětský
koutek (skluzavka, prolézačka), travnaté hřiště na míčové hry. Parkování u objektu, domácí zvíře po dohodě. WI-FI
připojení k internetu.

Lipno-Plánička

T178

Poloha: Dva velmi atraktivní apartmány, každý s vlastním vchodem v rekreační chalupě se zapuštěným vyhřívaným bazénem,
bazénem SPA a infrasaunou v malé chalupářské osadě Plánička, 2 km od Lipenské přehrady na Šumavě.
Pronájem: Květen–září, A) apartmán 4+1 s max. 8 lůžky. B) apartmán 5+kk s max. 8 lůžky.
Cena: A) 2.790,– Kč apartmán/noc. V mimosezóně 2.490,– Kč apartmán/noc. B) 2.990,– Kč apartmán/noc. V mimosezóně
2.590,– Kč apartmán/noc + vždy spotřeba el. energie a dřeva.
Vybavení: A): vybavená kuchyňka (el. sporák s troubou, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) s posezením,
2x LCD-TV, 4 ložnice (4/2) – 1 ložnice průchozí otevřená, 1x koupelna s vanou, sprchou a WC, 1x koupelna se sprchovým koutem
a WC, elektrické topení, vchod přes pavlač – podkroví, zahradní posezení.
B): vybavený kuchyňský kout (el. sporák s troubou, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) v obývacím pokoji s jídelním stolem, 1x LCD-DVD a krbovými kamny s teplovzdušnou vložkou, 4 ložnice (4/2) – dvě průchozí, 2x koupelna se sprchovým
koutem a WC, topení kombinované (elektrická a krbová kamna), vchod přes pavlač – 1. patro, venkovní posezení vedle apartmánu.
Společné pro tři apartmány: volné prostranství, zahradní posezení, zapuštěný bazén 7,3x3,7 m se solárním ohřevem (v provozu
25. 6. – 30. 8.) a lehátky, wellness místnost za poplatek (bazén SPA pro 4 osoby, infrasauna, parní box) s posezením a lehátky,
víceúčelové sportovní hřiště, pingpongový stůl, trampolína, zastřešené venkovní posezení s krbem, ohniště s posezením, zahradní
nábytek, dětský koutek (houpačky, skluzavka). Uzamykatelná úschovna kol. Parkování u objektu, domácí zvíře po dohodě za poplatek (malé rasy). Nutné vlastní povlečení nebo za poplatek. V objektu WI-FI připojení k internetu.

Prachatice

R459

Poloha: Velmi atraktivní, moderní a prostorná chalupa s venkovním zapuštěným zastřešeným bazénem
a wellness místností (sauna) na samotě, 8 km od Prachatic na rozhraní jižních Čech a Šumavy.
Pronájem: Duben – říjen, chalupa 7+2 s max. 10 lůžky.
Cena: 4.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně do 6 osob 1.990,– Kč objekt/noc, každá další osoba 350,– Kč
lůžko/noc + vždy spotřeba el. energie. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, el. trouba, lednička s mrazákem, myčka, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice, topinkovač, kávovar), druhá vybavená kuchyně (el. sporák s troubou, lednička
s mrazákem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice), obývací pokoj s LCD-SAT a se vstupem na venkovní
terasu, druhý obývací pokoj s LCD-SAT, 5 ložnic (5/2), 1x koupelna se sprchovým koutem, 1x koupelna se
sprchovým koutem a WC, 1x samostatné WC, topení elektrické, pračka. Wellness místnost (sauna). Volné
prostranství, venkovní zapuštěný zastřešený bazén 5x3x1,2 m (v provozu cca od 15. 6. do 15. 9.), venkovní
sprcha, zastřešené osvětlené venkovní posezení se zahradním krbem a letní kuchyní (lednička, dřez), zahradní nábytek, lehátka, stolní fotbal, dětský koutek (pískoviště, houpačka, skluzavka), venkovní stolní tenis.
Parkování u objektu, domácí zvíře ne!!! WI-FI připojení k internetu.
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R228

Poloha: Moderní a velmi atraktivní chalupa s bazénem na klidném místě na okraji malé obce, 15 km
od Nové Paky na rozhraní Českého ráje a Krkonoš.
Pronájem: Celoročně, chalupa 4+1 s max. 10 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: Do 8 osob 3.290,– Kč objekt/noc, každá další osoba 390,– Kč lůžko/noc. V mimosezóně
do 5 osob 1.790,– Kč objekt/noc, každá další osoba 350,– Kč lůžko/noc + vždy spotřeba el. energie. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, el. trouba, lednička, mikrovlnná trouba, myčka, rychlovarná konvice) s posezením a krbem s krbovou vložkou a se vstupem na terasu, obývací
pokoj s LCD-SAT, 3 ložnice (1/2, 2/4), koupelna se sprchovým koutem, 2x samostatné WC, topení
kombinované (krbová vložka, elektrické). Volné prostranství, venkovní bazén průměr 3,6 m, zastřešené osvětlené venkovní posezení, ohniště s posezením, elektrický gril, zahradní nábytek, stolní tenis,
el. šipky, možnost využití dětského koutku (houpačka, průlezky, skluzavka). Parkování u objektu (kryté stání pro 2 auta), domácí zvíře za poplatek. WI-FI připojení k internetu. Možnost úschovy kol a lyží.

Sněžné

R421

Poloha: Atraktivní chalupa s venkovním zapuštěným osvětleným bazénem na velmi pěkném místě
s výhledem do okolí, 5 km od obce Sněžné a 18 km od Nového Města na Moravě v CHKO Žďárské vrchy
na Českomoravské vysočině.
Pronájem: Celoročně, chalupa 5+1 s max. 8 lůžky a 1 přistýlkou.
Cena: 6.490,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 5.590,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového
pobytu (pá–ne) 16.890,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie, plynu a vody. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka,
rychlovarná konvice, toustovač, topinkovač, presovač, kávovar na kapsle), obývací pokoj s jídelním stolem, BTV-SAT-DVD a kachlovými kamny, 4 ložnice (4/2) – každá s vlastním sociálním zařízením (koupelna se sprchovým koutem a WC), další koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC, topení plynové. Oplocený pozemek, venkovní zapuštěný osvětlený bazén 4,5x1,5 m (v provozu od 1. 6. – 30. 9.),
zastřešené osvětlené venkovní posezení, venkovní přenosný gril, ohniště s posezením, lehátka, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek. WI-FI připojení k internetu.

Široká Niva

N096

Poloha: Luxusní a moderní chata se saunou a zastřešeným zapuštěným bazénem na konci obce Široká
Niva, s výhledem na Praděd, 11 km od wellness centrum Bruntál v Jeseníkách.
Pronájem: Celoročně, chata 4+1 s max. 6 lůžky.
Cena: 1.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového pobytu (pá–ne) 5.590,– Kč/pobyt + vždy
spotřeba el. energie, dřeva a otopu. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (plynový sporák, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice), obývací
pokoj s plazmovou TV-SAT-DVD, jídelním stolem, krbovými kamny a se vstupem na terasu, 3 ložnice (3/2),
otevřená hala s posezením, koupelna se sprchovým koutem a WC, topení kombinované (ústřední topení
na tuhá paliva, elektrické, krbová kamna), sauna (za poplatek) s odpočívárnou a sprchovým koutem, balkón.
Velký oplocený upravený pozemek, zastřešený zapuštěný bazén 6,5x3,5 m (za poplatek), otevřená grilpárty
se zahradním krbem, udírnou a ohništěm, dřevěná zahradní chatka s posezením a s možností vlastního
čepování piva (za poplatek), 2x venkovní gril (uhlí), dětský koutek (pískoviště, houpačky, skluzavka, trampolína), terasa s posezením, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře ne. Nutné vlastní povlečení.

Litomyšl

R431

Poloha: Mimořádně atraktivní srub s vnitřním vyhřívaným bazénem s protiproudem (celoročně v provozu) a saunou,
na velkém oploceném pozemku, 5 km od Janova a 10 km od Litomyšle ve východních Čechách.
Pronájem: Celoročně, srub 5+1 s max. 8 lůžky.
Cena: 6.490,– Kč objekt/noc. V mimosezóně při týdenním pobytu 4.490,– Kč objekt/noc. V mimosezoně víkend (čt–ne
nebo pá–ne) 16.590,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie, vody, briket a dřeva. SUPER CENA PRO TOURTREND.
Vybavení: Vybavená kuchyně (multifunkční trouba se sklokeramickou deskou, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka, rychlovarná konvice, odšťavovač, mixér) s posezením propojeno s obývacím pokojem s kachlovými kamny,
LCD-SAT-DVD-domácí kino a se vstupem na zastřešenou osvětlenou terasu, 4 ložnice v patře (4/2), 1x koupelna se
sprchovým masážním boxem (pára, rádio), WC a bidetem, 1x koupelna s vanou a WC, topení kombinované (podlahové,
elektrické, kachlová kamna), pračka. Vnitřní krytý vyhřívaný bazén (celoročně v provozu) s protiproudem (5x2,5x1,5 m,
teplota vody až 40 °C, speciální trysky, osvětlení) a relaxační zónou (sprchový kout, odpočívací lehátka, posezení).
Finská sauna s ochlazovacím vědrem. Oplocený pozemek (1.500 m2), zastřešené osvětlené venkovní posezení s hracím
automatem na šipky a stolním fotbalem (vše na mince), zahradní krb, přenosný gril, multifunkční oplocené hřiště
15x20 m (v ceně pobytu), dětský koutek (pískoviště, trampolína). Parkování u objektu, domácí zvíře po dohodě za poplatek. WI-FI připojení k internetu. Nutné vlastní povlečení nebo za poplatek.

Luhačovice

T479

Poloha: Velmi atraktivní, zrekonstruovaná chalupa se zapuštěným osvětleným bazénem, whirlpoolem,
kulečníkem a velkou zahradou v klidném prostředí u lesa, 5 km od lázeňského města Luhačovice a 16 km
od aquaparku Uherský Brod na střední Moravě.
Pronájem: Jaro–podzim, chalupa 8+1 s max. 16 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 6.490,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 5.490,– Kč objekt/noc. V mimosezóně víkend (pá–ne)
16.490,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramický sporák s troubou, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba,
myčka, rychlovarná konvice, kávovar) s barovým pultem, obývací pokoj s LCD-SAT a jídelna (rozděleno
krbem), schodišťová hala s kulečníkem, 6 ložnic (4/2, 2/4), 2x koupelna s vanou, sprchou a WC, 2x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x samostatné WC, whirlpool (v provozu od května do října), elektrické topení, dětská postýlka, pračka. Velký oplocený pozemek, dvůr, venkovní zapuštěný bazén 7x3x1,5 m
s osvětlením, zastřešené osvětlené venkovní posezení se zahradním krbem, ohniště s posezením, zahradní
nábytek, dětský koutek (pískoviště, skluzavka, houpačka, trampolína), terasa. Parkování u objektu, domácí
zvíře po dohodě. Možnost úschovy kol v garáži. WI-FI připojení k internetu.

Bechyně

T919

Poloha: Velká mimořádně atraktivní chalupa (bývalý statek) s velkým zastřešeným bazénem, na samotě u lesa,
500 m od řeky Lužnice a 4 km od Bechyně v jižních Čechách.
Pronájem: Celoročně, chalupa 8+2 s max. 14 lůžky.
Cena: 6.890,– Kč objekt/noc. V mimosezóně do 8 osob 3.690,– Kč polovina objektu/noc, nad 8 osob 6.490,– Kč
objekt/noc + vždy spotřeba el. energie a vody. Hlavní letní sezóna od 12. 6. do 15. 9.
Vybavení: 2x vybavená kuchyně (1x sklokeramická deska, 1x el. trouba, 1x plynový sporák s troubou, 2x lednička
s mrazákem, 1x myčka, 2x mikrovlnná trouba, 2x rychlovarná konvice) s jídelním stolem v obývacím pokoji se stylovými kachlovými kamny a BTV-DVD, 6 ložnic (4/2, 2/3), 2x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x koupelna
s vanou a WC, pračka, dětská jídelní židlička, topení kombinované (elektrokotel, kachlová kamna na dřevo). Zastřešený venkovní bazén 9x4x1,5 m (v provozu od cca 1. 5. do 30. 9.), zahradní sprcha. Uzavřený dvůr, zastřešené
osvětlené venkovní posezení s krbem a udírnou, ohniště s posezením, venkovní gril s lávovou deskou, zahradní
nábytek, dřevěná lehátka, dětský koutek (pískoviště, houpačky, dětský domeček s tabulí, hrací stůl, kuželky, šipky,
stolní tenis), hřiště na volejbal a nohejbal. Parkování u objektu, domácí zvíře ano. WI-FI připojení k internetu.
Bezbariérový přístup. Nástup a ukončení pobytu v sezóně je vždy neděle–neděle. Nutné vlastní povlečení.

6
Štěchovice

R790

Luxusní chaty
Chaty a chalupy zařazené do této
kategorie jsou výběrem atraktivních
až luxusních objektů s bazény,
saunami, bazény SPA a dalších objektů
s nadstandardním vybavením. Zohledňuje se
i poloha a atraktivnost okolí (samota, výhled, apod.).
Samozřejmostí jsou jak kvalitní interiéry tak dobře
řešené venkovní prostory v podobě zastřešených
posezení, krbů či grilů, dětských koutků, hřišť apod.

U singltreku

Poloha: Luxusní a mimořádně atraktivní rezidence (skládající se ze 2 samostatných objektů) na oploceném pozemku s masážním bazénem SPA a saunou, 3 km od Štěchovic a 10 km od vodní nádrže Slapy ve středních Čechách.
Pronájem: Celoročně, rezidence s celkem 7 lůžky. A: rekreační domek 3+kk s max. 4 lůžky. B: rekreační domek
2+kk s max. 3 lůžky.
Cena: 7.990,– Kč areál/noc. V zimě a mimosezóně 7.490,– Kč areál/noc (min. platba za 2 noci) + vždy spotřeba
el. energie. ZAVÁDĚCÍ CENA.
Vybavení: A: vybavený kuchyňský kout (sklokeramická deska, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka,
rychlovarná konvice, kávovar) v obývacím pokoji s LCD, krbovými kamny a se vstupem na zastřešenou uzavíratelnou
terasu s masážním bazénem SPA, posezením a s výhledem do okolí, 2 ložnice (2/2) – každá s LCD, 1x koupelna
se sprchovým koutem a WC, 1x koupelna se samostatně stojící vanou s krásným výhledem a WC, 1x samostatné
WC s umývadlem, topení elektrické, sauna se sprchovým koutem. B: vybavený kuchyňský kout (indukční deska,
el. trouba) v obývacím pokoji s LCD a 1 lůžkem, ložnice (1/2), koupelna se sprchovým koutem a WC, topení
elektrické. Oplocený pozemek areálu, venkovní gril, ohniště s posezením, zahradní nábytek, trampolína, stolní tenis.
Parkování u objektu, domácí zvíře ano. WI-FI připojení k internetu.

R720

Poloha: Velmi atraktivní chata s vlastním oploceným rybníkem 1,6 ha, koupacím vyhřívaným sudem, saunou a velkou terasou, přímo
na břehu rybníka s vlastním molem, 100 m od nástupního místa Singltreku, 1 km od Nového Města pod Smrkem v Jizerských horách.
Pronájem: Celoročně, chata 4+1 s max. 6 lůžky a 4 přistýlkami (pro děti).
Cena: 7.390,– Kč objekt/noc včetně spotřeby el. energie. V mimosezóně při týdenním pobytu 6.690,– Kč objekt/noc včetně spotřeby
el. energie. V mimosezóně u víkendového pobytu (čt–ne nebo pá–ne) 19.990,– Kč/pobyt včetně spotřeby el. energie.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, el. trouba, kachlová kamna Nordica, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba,
myčka, rychlovarná konvice, topinkovač) s posezením v obývacím pokoji s LCD a se vstupem na velkou částečně zastřešenou terasu
s výhledem na rybník, 2 ložnice (2/2), otevřená ložnice (studio) se 2 lůžky, koupelna s rohovou vanou, koupelna se sprchovým koutem
a WC, samostatné WC, topení elektrické, pračka, Oplocený pozemek, venkovní koupací sud (topení dřevem), venkovní sauna, vlastní
molo s loďkou, venkovní stůl pro 12 osob, udírna, přenosné ohniště s grilovacím roštem, domek na letní spaní u vody, dětský domek,
pískoviště, trampolína, slunečník. Parkování u objektu, domácí zvíře ano. WI-FI připojení k internetu. 100 m od objektu rybník s možností rybaření (chyť a pusť, rybolov povolen jen za denního světla od rozbřesku do soumraku, zákaz lovu na živou i mrtvou rybičku,
v zimě možnost lovu na dírkách, povolenka k rybolovu k zakoupení na místě, rybník hojně zarybněn – pstruh potoční, pstruh duhový,
amur, kapr, karas, lín, okoun, štika) – rybník je přístupný i pro veřejnost a slouží jako přírodní koupaliště. U přírodního koupaliště:
ohniště, venkovní sezení, venkovní gril, dětské hřiště, letní restaurace. Po dohodě s ubytovatelem možnost pronájmu severské koliby,
ve které můžete netradičně strávit večer u roztopené pece a dobrého pokrmu dle vlastního přání.

Sněžné

R285

Poloha: Mimořádně atraktivní chalupa se zapuštěným zastřešeným vyhřívaným bazénem, masážním bazénem SPA, saunou a hernou na klidném místě, 200 m od lyžařského vleku, 7 km od obce Sněžné v CHKO Žďárské vrchy na Českomoravské
vysočině.
Pronájem: Celoročně, chalupa 9+1 s max. 20 lůžky.
Cena: Léto: 10.990,– Kč objekt/noc. Zima: 7.990,– Kč objekt/noc. Mimosezóna: 7.490,– Kč objekt/noc. Víkend v mimosezóně (čt–ne, nebo pá–ne) 22.470,–Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie. CENOVÝ HIT!
Vybavení: Vybavená kuchyně (2x indukční deska, pečící trouba, americká lednice s výrobníkem ledu a ledové tříště,
mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, kávovar – za poplatek na mince, toustovač, myčka) se vstupem na zastřešenou
osvětlenou terasu s posezením, velká společenská místnost s jídelním stolem, krbem s krbovou vložkou, LCD-O2 TV
a šachovým stolkem, 6 ložnic (2/2, 4/4) – každá s vlastním sociálním zařízením (koupelna se sprchovým koutem a WC),
herna s LCD (air hockey, stolní fotbal, catch the light) – za poplatek na mince, topení na tuhá paliva (peletky), relaxační
místnost (infra sauna, sprchový kout, masážní křeslo – za poplatek na mince), lyžárna s vysoušeči bot a rukavic, možnost
úschovy kol. Oplocený upravený pozemek, venkovní zapuštěný zastřešený vyhřívaný bazén 3,3x4,4x1,5 m (s tepelným čerpadlem, v provozu cca 15. 5. – 15. 10.), zastřešený masážní bazén SPA pro 5 osob, zahradní gril, udírna, zahradní nábytek
se slunečníky, dětské pískoviště. Parkování u objektu, domácí zvíře ne. WI-FI připojení k internetu. Chalupa vhodná pro
rodinnou rekreaci i firemní teambuilding.

Přívrat

R453

Poloha: Mimořádně atraktivní stylová chalupa s venkovním zapuštěným, osvětleným bazénem a samostatnou
wellness, 1 km od lyžařského vleku, 5 km od České Třebové, 6 km od Ústí nad Orlicí a 10 km od Litomyšle
(UNESCO) v podhůří Orlických hor.
Pronájem: Celoročně, chalupa 5+kk s max. 9 lůžky.
Cena: 8.390,– Kč objekt/noc. V zimě a v mimosezóně 6.890,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie.
Závěrečný úklid 800,– Kč. V zimě a v mimosezóně min. platba za 5 dní.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (sklokeramická deska, el. trouba, lednička, mikrovlnná trouba, myčka, rychlovarná konvice) v obytné místnosti s kachlovými kamny, LCD-SAT-DVD a 1 lůžkem, obývací pokoj s krbem s krbovou vložkou a LCD-SAT-DVD, 3 ložnice (2/2, 1/4) – každá s LCD-SAT, 1x koupelna s vanou, sprchou a WC, 1x koupelna se sprchovým koutem a vanou, 2x samostatné WC, topení kombinované (elektrické, tuhá paliva), pračka.
Samostatné wellness (solárium, infra sauna, šipky, rotoped, benchpress, stolní tenis) – vše v ceně. Oplocený
pozemek, venkovní zapuštěný osvětlený bazén 6x3 m – v provozu cca od 15. 6. do 15. 9., částečně zastřešená
terasa s LCD a s posezením, ohniště s posezením a s grilovacím roštem, přenosný gril, zahradní nábytek, trampolína průměr 3,6 m, houpačka, lehátka u bazénu. Parkování u objektu, domácí zvíře ne. WI-FI připojení k internetu.

Široká Niva

R541

Poloha: Luxusní a mimořádně atraktivní kanadský srub s venkovním zapuštěným, zastřešeným, vyhřívaným bazénem (celoročně v provozu), saunou, solnou jeskyní a vinným sklípkem, na samotě u lesa a rybníčka, 5 km od obce Široká Niva
a 18 km od Vrbna pod Pradědem v Jeseníkách.
Pronájem: Celoročně, srub 6+1 s max. 10 lůžky.
Cena: 7.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového pobytu (pá–ne) 15.990,– Kč/pobyt + vždy spotřeba
el. energie.
Vybavení: Vybavená kuchyně (indukční varná deska, horkovzdušná trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka, indukční konvice, kávovar) s posezením a se vstupem na zastřešenou osvětlenou terasu s posezením, obývací pokoj
s krbem s krbovou vložkou, závěsným houpacím křeslem, stolním fotbalem a se vstupem na terasu, 5 ložnic (5/2) – každá
s Full HD TV-SAT, dětská postýlka, 1x koupelna se samostatně stojící vanou a WC, 1x samostatné WC, topení kombinované
(krbová vložka, tepelné čerpadlo), finská sauna (zdarma) pro 3 osoby se sprchovým koutem a lavicemi, vinný sklípek s posezením. Volné prostranství, venkovní, zapuštěný, zastřešený, vyhřívaný (tepelné čerpadlo) bazén 7x3,5 m (protiproud, slaná
voda, vnitřní lehátka, osvětlení, ÚV lampa) – celoročně v provozu, solná relaxační jeskyně, zastřešené osvětlené venkovní
posezení, plynový přenosný gril, přenosné ohniště, zahradní nábytek, stolní tenis, dětský koutek (trampolína, dětský domeček, skluzavka, houpačka), zahradní dřevěná houpačka. Parkování u objektu, domácí zvíře ne. WI-FI připojení k internetu.

7
U řeky Sázavy

R726

Poloha: Luxusní a mimořádně atraktivní rezidenční vila s venkovním zapuštěným zastřešeným vyhřívaným bazénem a vinným sklípkem, 500 m od řeky Sázavy, 10 km od hradu Český Šternberk a 30 km od Kutné Hory (UNESCO) ve středních
Čechách.
Pronájem: Celoročně, rezidenční vila 9+1 s max. 14 lůžky.
Cena: Léto (1. 5. – 30. 9.) do 8 osob 8.490,– Kč objekt/noc, každá další osoba 500,– Kč lůžko/noc. Zima (1. 10. – 30. 4.)
do 8 osob 6.790,– Kč objekt/noc, každá další osoba 500,– Kč lůžko/noc + vždy spotřeba el. energie. Děti do 1,99 let
zdarma. Poplatek za závěrečný úklid 2.650,– Kč. V červenci a v srpnu pobyty jen sobota–sobota.
Vybavení: Vybavená kuchyně (2x indukční varná deska, 2x el. trouba, 1x americká lednička s výrobníkem ledu, 1x lednička
s mrazákem, 2x mikrovlnná trouba, 2x myčka, 2x rychlovarná konvice, 2x toustovač, 2x topinkovač), jídelna s krbovými
kamny a masivními dřevěnými stoly a židlemi pro 14 osob, obývací pokoj s krbem s krbovou vložkou a velkoplošnou
LCD TV s domácím kinem a DVD, 7 ložnic (7/2), koupelna se dvěma sprchovými kouty a 3 umývadly, 2x samostatné WC,
topení kombinované (tuhá paliva, elektrické), pračka, sušička, 5x dětská postýlka. Oplocený udržovaný pozemek, venkovní
zapuštěný zastřešený vyhřívaný (tepelné čerpadlo) bazén průměr 7,5x3,5 m (v provozu od cca 1. 5. – 30. 9.), vinný sklípek
(prodej vína za poplatek), zastřešená terasa s posezením, kamenný zahradní krb, ohniště s posezením, zahradní nábytek,
dětské hřiště s houpačkami, skluzavkou a věží, branky, kroket. Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek 500,– Kč/pes/
noc. WI-FI připojení k internetu.

Pod Křížovou horou

V529

Poloha: Luxusní, mimořádně vybavený, celodřevěný srub s venkovním zapuštěným zastřešeným bazénem, bazénem
SPA a saunou, pod Křížovou horou, 200 m od lyžařského vleku a 5 km od Králíků na rozhraní Orlických hor a Jeseníků.
Pronájem: Celoročně, srub 8+1 s max. 21 lůžky a 3 přistýlkami.
Cena: 10.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 9.890,– Kč objekt/noc. V mimosezóně víkend (čt–ne nebo pá–ne)
29.690,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie, plynu a vody. SUPER CENA. Závěrečný úklid 1.500,– Kč.
Vybavení: Vybavená kuchyně (2x sklokeramická deska, el. trouba, americká lednička, myčka, mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, kávovar DeLonghi) s jídelním koutem v obývacím pokoji s LCD-SAT-DVD, krbem s krbovou
vložkou, kulečníkovým stolem, el. šipkami a se vstupem na zastřešenou osvětlenou terasu s posezením, 7 ložnic
(2/2, 3/3, 2/4), 6x LCD, 3x koupelna se sprchovým koutem a WC, 2x sprchový kout, 2x samostatné WC, topení
kombinované (krbová vložka, plynové, podlahové). Volné upravené prostranství, venkovní zapuštěný zastřešený bazén
7x4 m, venkovní masážní bazén SPA (za poplatek), srubová venkovní sauna se sprchovým koutem (za poplatek),
zastřešená osvětlená grill párty (salaš) s lednicí, výčepním zařízením a posezením, ohniště s posezením, zahradní nábytek, dětský koutek (pískoviště, prolézačky, houpačka, trampolína, stolní tenis, basketbalový koš), beachvolejbalové
hřiště, lehátka, venkovní sprcha, 3x zastřešená osvětlená terasa. Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek. WI-FI
připojení k internetu. Možnost úschovy kol a lyží.

Vinařice

R771

Poloha: Velká, mimořádně atraktivní, luxusní rezidenční vila s vlastním rybníkem s možností koupání, saunou a masážním bazénem, na samotě uprostřed neporušené přírody, 3 km od Vinařic a 15 km od Loun ve středních Čechách.
Pronájem: Celoročně, rezidenční vila 10+1 s max. 20 lůžky.
Cena: 11.100,– Kč objekt/noc. V mimosezóně při týdenním pobytu 9.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně víkend
(čt–ne nebo pá–ne) 30.000,– Kč/pobyt. Vždy včetně spotřeby el. energie.
Vybavení: Vybavená profi kuchyně (2x el. sporák s troubou, 2x lednička s mrazákem, 2x myčka, mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, kávovar, výčepní zařízení), velká jídelna s HI-FI ozvučením, projekčním plátnem, krbem s krbovou vložkou, přímo propojena velkoplošným prosklením s terasou, herna (pánský salonek s LCD), 8 ložnic v patře
(6/2, 2/4), 6x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x samostatné WC s pisoárem, 1x WC pro invalidy, topení
tepelným čerpadlem, pračka, sušička. Volné prostranství, velké zastřešené osvětlené venkovní posezení s houpací
sítí, přenosný gril, ohniště s posezením, zahradní nábytek. Parkování u objektu (10 aut), domácí zvíře ne! 2x WI-FI
připojení k internetu. U objektu vlastní rybník (1 ha) s ostrůvkem, loďkou a venkovní sprchou – možnost koupání
(oblázková pláž s dřevěnými lehátky). K dispozici wellness za poplatek na břehu rybníka (finská sauna pro 6–8 osob,
masážní bazén pro 4 osoby) a samostatná víceúčelová budova 80 m2 (v provozu od března roku 2022) pro školení,
koncerty, semináře nebo cvičení (můžete si zde zahrát i stolní tenis nebo fotbálek).

Svatý Petr

R130

Poloha: Excelentní, luxusní, atraktivní horská chalupa v rustikálním stylu s wellness místností a dětskou hernou na samotě na jedinečném místě
v nadmořské výšce 1.150 m, na jižní straně hřebenu Krkonoš v romantickém prostředí s výhledem do údolí, 600 m od horní stanice lanové dráhy
Svatý Petr.
Pronájem: Celoročně, horská chalupa 9+1 s max. 20 lůžky a 1 dětskou přistýlkou.
Cena: Léto: 15.990,– Kč objekt/noc. Zima: 22.990,– Kč objekt/noc včetně spotřeby el. energie. Vždy min. platba za 2 noci. SUPER CENOVÝ HIT
JEN PRO TOURTREND.
Vybavení: Vybavená velká kuchyně ve staročeském stylu (sklokeramická deska, 2x pečící trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka,
myčka na sklo, rychlovarná konvice, kávovar Nespresso, toustovač, výčepní zařízení) propojena s velkou stylovou společenskou místností s kachlovými kamny, 3 jídelními stoly a LCD-SAT-DVD-MP3-RADIO, herna pro děti s LCD-Xbox, 4 ložnice (1/4, 3/2) – každá s vlastním sociálním zařízením
(koupelna se sprchovým koutem, WC, bidetem a vysoušečem vlasů) a 2 ložnice se studii v podkroví (2+2, 2+4) – každá s vlastním sociálním
zařízením (koupelna se sprchovým koutem, WC, bidetem a vysoušečem vlasů) – jedna ložnice navíc se samostatně stojící vanou, 2x samostatné
WC, topení kombinované (kachlová kamna, tepelné čerpadlo), místnost pro úschovu kol a lyží (sušák na boty), pračka a sušička (po dohodě).
Samostatná wellness místnost s přímým vstupem před chalupu s možností ochlazení ve sněhu (moderní finská sauna, sprchový kout, odpočinková
zóna s lehátky) a s výhledem do malebného krkonošského údolí. Volné prostranství, terasa s posezením a s výhledem do okolí, přenosný plynový
gril, lehátka. Parkování květen–říjen u objektu, v zimě na placeném parkovišti Svatý Petr nebo Strážné (doprava lanovou dráhou, provoz 8:30 – 16:00
hod.). Transport zavazadel od horní stanice lanové dráhy zajišťuje ubytovatel rolbou nebo sněžným skútrem 1x tam i zpět v ceně pobytu. Domácí
zvíře ne. Chalupa nabízí 350 m2 obytné plochy na hřebenu Krkonoš. WI-FI připojení k internetu. Samostatnou část objektu zcela bez narušení
soukromí obývá správce. V objektu přísný zákaz kouření. Po dohodě s ubytovatelem možnost zajištění alkoholických nebo nealkoholických nápojů.
Po dohodě možnost zprovoznění výčepního zařízení s plzeňským pivem.

U Karlova pod Pradědem

R571

Poloha: Velká, luxusní a mimořádně atraktivně vybavená chalupa s vnitřním vyhřívaným bazénem (celoroční provoz) se slanou vodou,
saunou a s multifunkčním hřištěm, 2 km od SKI areálu Karlov, 3 km od SKI areálu Kopřivná a 7 km od lázní Karlova Studánka v Jeseníkách.
Pronájem: Celoročně, horská chalupa 8+1 s max. 16 lůžky a 4 přistýlkami.
Cena: Do 12 osob 11.400,– Kč objekt/noc, každá další osoba 950,– Kč lůžko/noc a 470,– Kč přistýlka/noc. V mimosezóně do 12 osob
9.240,– Kč objekt/noc, každá další osoba 770,– Kč lůžko/noc a 380,– Kč přistýlka/noc, nebo cena po dohodě. V termínech 1. 1. – 20. 3.
a 27. 6. – 30. 8. možné vždy jen týdenní pobyty (neděle–neděle). V ostatních termínech vždy min. platba za 4 noci. Sezóna: 1. 1. – 20. 3.,
1. 6. – 2. 10., 26.–30. 10., 16. 11. – 20. 11., 14. 12. – 28. 12. V ceně je spotřeba el. energie, včetně sauny a vyhřátého bazénu.
Vybavení: Vybavená kuchyně (2x plynový sporák, 2x lednička, 2x mikrovlnná trouba, 2x myčka, 2x trouba, 2x rychlovarná konvice,
kávovar, topinkovač výčepní zařízení) s barem ve velké obytné místnosti s LCD a krbovými kamny a s vinotékou, 2x sedací pytel, 7 ložnic
(6/2, 1/4) – mimo jedné každá s vlastním sociálním zařízením (koupelna se sprchovým koutem a WC) a vlastní terasou, centrální plynové
topení, venkovní sauna (2x sprcha, WC, venkovní zastřešená odpočinková zóna), herní prostor (el. šipky, stolní fotbal). Vnitřní vyhřívaný
bazén (celoroční provoz, teplota vody cca 28 °C) 8x4 m se slanou vodou (u bazénu k dispozici velká opalovací terasa, lehátka, sprcha,
WC, šatna, bazénový bar) – společný s objektem R572. Volné prostranství, terasa, zahradní nábytek, zastřešená a osvětlená letní kuchyně
s grilem. Multifunkční hřiště 15x28 m s umělým povrchem (tenis, basket, volejbal, nohejbal, míčové hry), dětské hřiště (houpačky,
skluzavka, trampolína) a ohniště s posezením – společné s objektem R572. Parkování u objektu. Pejsky nechte prosím doma, pokojové
mazlíčky případně po domluvě. WI-FI připojení k internetu. Možnost úschovy kol a lyží (vyhřívaná lyžárna).

Malšice

T294

Poloha: Velká, luxusně vybavená chalupa (bývalý statek) s bazénem a uzavřeným dvorem v malé obci, 6 km
od Malšic a 15 km jižně od Tábora v jižních Čechách.
Pronájem: Celoročně, chalupa 9+4 s max. 22 lůžky.
Cena: Do 16 osob 7.490,– Kč objekt/noc, každá další osoba 320,– Kč lůžko/noc. V mimosezónu do 16 osob
6.390,– Kč objekt/noc, každá další osoba 320,– Kč lůžko/noc + vždy spotřeba el. energie. SUPER CENA.
Vybavení: 1x vybavená kuchyně (el. sporák s troubou, lednička, mikrovlnná trouba, myčka, rychlovarná konvice,
kávovar) s posezením, 1x vybavená obytná kuchyně (el. sporák s troubou, lednička, myčka, rychlovarná konvice,
kávovar) s posezením a 1 lůžkem, 1x vybavená obytná kuchyně (el. sporák s troubou, lednička, myčka, rychlovarná
konvice) s posezením a 2 lůžky, 1x vybavená kuchyně (sklokeramická deska s troubou, lednička, myčka, rychlovarná
konvice, kávovar) s posezením a kachlovými kamny, 1x obývací pokoj s 1 lůžkem, 1x obývací ložnice s krbem s krbovou vložkou a 2 lůžky, 7 ložnic (5/2, 2/3), 3x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x koupelna s vanou, sprchou,
sprchovým koutem, WC a bidetem, ústřední topení, pračka, 3x postýlka. Velký uzavřený travnatý dvůr, venkovní
bazén 7,3x3,7m, venkovní zastřešené posezení pro 20 osob, venkovní přenosný gril, dětský koutek (houpačky, skluzavka, pískoviště), stolní tenis. Parkování v objektu, domácí zvíře ano. V objektu WI-FI připojení k internetu. Nutnost
dodržovat noční klid po 22.00 hod. V sousedství objektu hospůdka s venkovním posezením bez narušení soukromí.
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Svatý Hostýn

Poloha: Velká, mimořádně atraktivně vybavená horská chata –
bývalá hájovna „Schwaigrovka“ s vyhřívaným bazénem, masážním bazénem SPA, saunou a s vinným sklípkem, na louce pod
vrcholem Svatého Hostýna. Chata s bohatou historií – koncem
19. století ji proslavil známý malíř Hanuš Schwaiger a jeho host
T. G. Masaryk.
Pronájem: Celoročně, chata 11+1 s max. 16 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: Léto: do 10 osob 5.990,– Kč objekt/noc, každá další osoba 550,– Kč/noc. V zimě a v mimosezóně: do 10 osob
4.990,– Kč objekt/noc, každá další osoba 450,– Kč/noc.
V zimě a v mimosezóně víkend (čt–ne nebo pá–ne) do 10 osob
14.990,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie, plynu a dřeva.
Možnost sjednání závěrečného úklidu – za poplatek! SUPER
CENA!
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, elektrická trouba – kombinovaná s mikrovlnou troubou, 2x lednička,
myčka nádobí, rychlovarná konvice), stylově zařízená obývací
místnost „rytířský sál“ s kachlovými kamny, jídelním koutem
a velkou LCD televizí+SAT, vinný sklípek s posezením a krbovými kamny, 7 ložnic (2/3, 5/2) – dvě s LCD, dětská ložnice
(herna) v podkroví s matracemi s LCD a stolním fotbálkem,
4x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x samostatné WC,
WI-FI připojení k internetu, dětská postýlka. Samostatná wellness místnost: masážní bazén SPA pro 6 osob (teplota vody až
40 °C, 68 trysek, TurboBoost systém, speciální trysky, champagne box, polštářky, osvětlení, ozonátor, hydroterapeutické sestavy, posiluje krevní oběh, snižuje krevní tlak, uvolňuje svaly
a stimuluje imunitní systém), sauna pro 4–6 osob, 2x sprcha,
relaxační část s posezením. Topení kombinované (ústřední plynové, kachlová kamna, podlahové). Venkovní ochoz kolem celé
chaty. Volné prostranství, venkovní, osvětlené zastřešené grill
párty s krbem a s posezením, zahradní nábytek, malé sportovní hřiště na badminton, venkovní elektricky vyhřívaný bazén
4,5x1,1 m, badminton. Parkování u objektu (při sněhu obtížnější příjezd, popř. parkování 300 m nebo 1 km u hotelu), domácí zvíře ne!!! Ve všech vnitřních prostorech a bezprostředním
okolí chaty je přísný zákaz kouření!!! Na střeše chaty obnovena
původní funkční zvonička. Zvon Vlastimil vyzvání automaticky
v poledne a na klekání (v 18.00 hod.).

T250
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Pod Sklenským vrchem

V714

Levné chaty
Kategorie levné chaty a chalupy je
výběrem ubytování za nečekaně
příznivé ceny. Při standardní kvalitě
vybavení jsou ceny velmi nízké,
při využití maximální kapacity objektu se jedná
o opravdu velmi levné ubytování. Ceny jsou
v průměru kolem 200,– Kč lůžko/noc, což je
skutečně SUPER CENA. Levné chaty jsou jistě
lákavou nabídkou pro všechny, kteří chtějí ušetřit.

Vranovská přehrada

Poloha: Atraktivní horská chalupa s grill párty u lesa s výhledem do okolí, pod Sklenským
vrchem, 6 km od Bublavy, 7 km od Klingenthalu a 20 km od Nejdku v Krušných horách.
Pronájem: Léto, chalupa 3+1 s max. 5 lůžky.
Cena: 1.490,– Kč objekt/noc + spotřeba el. energie a dřeva. Vždy jen týdenní pobyty
sobota–sobota.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (sklokeramická deska, trouba, lednička s mrazákem,
mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, topinkovač, kávovar), obývací pokoj s jídelním
koutem, krbovými kamny a LCD-SAT, 2 ložnice (1/2, 1/3), koupelna se sprchovým koutem a WC, samostatné WC, topení na tuhá paliva (krbová kamna). Volné prostranství,
zastřešená osvětlená grill párty s krbem a posezením, zahradní nábytek, terasa. Parkování
u objektu, domácí zvíře ano. Nutné vlastní povlečení nebo za poplatek.

V219

Poloha: Dřevěná rybářská chata v chatové oblasti přímo na břehu Vranovské přehrady (Švýcarská zátoka) u obce Vranov nad Dyjí v Národním parku Podyjí na jižní Moravě.
Pronájem: Léto, chata 3+1 s max. 5 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 1.790,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 1.390,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového pobytu (pá–ne) 3.990,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená obytná kuchyňka (plynový sporák, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) s jídelním stolem, 2 ložnice (2/2), obytná prosklená veranda s 1 lůžkem,
samostatné WC (vchod zvenku), venkovní sprcha, topení elektrické. Volné prostranství, krytá
otevřená venkovní terasa, venkovní zastřešené posezení s krbem, zahradní nábytek. Parkování
70 m od objektu (přes vodu), pěšinou 500 m, domácí zvíře za poplatek. Nutné vlastní povlečení nebo za poplatek. V chatě jen užitková voda! Pitná voda 600 m od objektu ze studny (společná pro chatovou osadu). Pitnou vodu v barelech zajistí ubytovatel. K dispozici loďka zdarma.

Zlaté Hory

R002

Poloha: Atraktivní chalupa (bývalá fara) u potoka, 5 km od Rejvízu a 5 km od SKI areálu Příčná
ve Zlatých horách v Jeseníkách.
Pronájem: Celoročně, chalupa 6+1+kk s max. 8 lůžky.
Cena: 2.490,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 2.090,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie
a dřeva. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, el. trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice, toustovač) s posezením, na patře vybavený kuchyňský koutek (lednička, rychlovarná konvice), obývací pokoj s krbovými kamny, otevřená hala s posezením a LCD,
3 ložnice (2/2, 1/4), samostatná herna (čítárna) v podkroví (vstup po žebříku), 1x koupelna se
sprchovým koutem a WC, 1x koupelna s vanou, 1x samostatné WC, topení na tuhá paliva, pračka.
Částečně oplocený pozemek (ohraničen potokem), zastřešená osvětlená terasa, velká terasa, malé
ohniště, přenosný gril, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek.

Deštné v Orlických horách

R827

Poloha: Menší útulná chata v horské obci, v sousedství rodinného domu, 1 km od lyžařského areálu, 20 km od Říček a 30 km od vodní nádrže Rozkoš v Orlických horách.
Pronájem: Celoročně, chata 3+kk s max. 5 lůžky a 3 přistýlkami.
Cena: Léto: do 5 osob 1.190,– Kč objekt/noc. Zima: do 5 osob 1.590,– Kč objekt/noc.
V mimosezóně do 5 osob 990,– Kč objekt/noc, vždy každá další osoba 150,– Kč přistýlka/
noc. SUPER CENOVÝ HIT.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (el. vařič, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) v obývacím pokoji s jídelním stolem, LCD-SAT a krbovými kamny, podkrovní
otevřená ložnice se 2 lůžky propojena s ložnicovým koutem se 3 lůžky, koupelna se sprchovým koutem a WC, topení kombinované. Volné prostranství, zahradní nábytek. Parkování
u objektu, domácí zvíře ano (pouze malé rasy). Možnost úschovy kol a lyží. WI-FI připojení
k internetu.

Český Krumlov

R210

Poloha: Atraktivní chata se zapuštěným bazénem, 50 m od řeky Vltavy, 2 km od kláštera Zlatá
Koruna a 6 km od Českého Krumlova (UNESCO) v jižních Čechách.
Pronájem: Léto, chata 3+2kk s max. 8 lůžky.
Cena: 2.890,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 2.190,– Kč objekt/noc. V mimosezóně možnost
objednat polovinu chaty za cenu 1.190,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie. CENOVÝ HIT.
Vybavení: 1x vybavený kuchyňský kout (el. sporák s troubou, lednička, rychlovarná konvice)
s jídelním stolem v obývacím pokoji s BTV a 4 lůžky, 1x vybavený kuchyňský kout (el. sporák
s troubou, lednička, rychlovarná konvice) s jídelním stolem v obývacím pokoji s BTV a 2 lůžky,
ložnice s 2 lůžky, 2x koupelna se sprchovým koutem, 2x samostatné WC, topení elektrické. Volné
prostranství (louka u řeky Vltavy), venkovní zapuštěný bazén 3x5x1,2 m s posezením a slunečníkem, 2x přenosný gril, 2x zahradní nábytek se slunečníkem, 1x ohniště u řeky Vltavy. Parkování
u objektu (po dohodě s ubytovatelem v uzavřeném dvoře 20 m od objektu), domácí zvíře ne.
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Červená Řečice

R126

Poloha: Pěkná srubová chata s 2 vlastními rybníčky s možností dětského rybaření na samotě u lesa,
300 m od koupaliště, 4 km od Červené Řečice a 6 km od přehrady Trnávka na Českomoravské vysočině.
Pronájem: Jaro–podzim, chata 2+kk s max. 4 lůžky a přistýlkou.
Cena: 1.090,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 890,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie. V letní
sezóně (červen–září) vždy jen týdenní pobyty! SUPER CENA.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (el. vařič, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice),
obytná místnost (sednice) s 1 přistýlkou a kamny na tuhá paliva, podkrovní ložnice (strmé schody) se
4 lůžky (matrace a nafukovací matrace), sprchový kout, samostatné suché WC, topení na tuhá paliva.
Volné prostranství, 2 malé rybníčky pro malé rybáře, další 3 soukromé rybníky s možností rybaření
(kapr, tolstolobik, štika), malá zastřešená terasa s posezením, zastřešené osvětlené venkovní posezení,
přenosný gril, ohniště s posezením a grilovacím roštem, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí
zvíře ano. V objektu zákaz kouření. Po dohodě s ubytovatelem možnost zapůjčit pramici s motorem
a vesly.

Nová Ves

111

Poloha: Dlouhodobě oblíbená chalupa na velmi pěkném místě u lesa a obce Nová Ves,
v těsné blízkosti přírodního parku Maštale, 3 km od Jarošova a 12 km od historické Litomyšle.
Pronájem: Květen–září, chalupa 3+1 s max. 8 lůžky a přistýlkou.
Cena: Do 5 osob 1.390,– Kč objekt/noc, každá další osoba 260,– Kč lůžko/noc. V mimosezóně do 5 osob 1.090,– Kč objekt/noc, každá další osoba 220,– Kč lůžko/noc + vždy
spotřeba el. energie a plynu. Vždy možné jen týdenní pobyty! SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (plynová varná deska, el. trouba, lednička, mikrovlnná trouba,
kávovar) s jídelním koutem v obývacím pokoji s BTV-DVD s krbovými kamny a přistýlkou, krbová místnost s posezením, otevřené obytné podkroví se 4 lůžky, ložnice se 4 lůžky, koupelna
se sprchovým koutem a WC, topení kombinované (tuhá paliva, elektrické). Volné prostranství,
zastřešené osvětlené venkovní posezení, zastřešený osvětlený altán s posezením, ohniště
s posezením, přenosný gril, trampolína. Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek.

Mnich

V832

Poloha: Atraktivní zděná chalupa (část bývalého statku) na samotě u lesa na krásném místě
u obce Mnich, 5 km od Deštné a 20 km od aquaparku Jindřichův Hradec v jižních Čechách.
Pronájem: Léto, chalupa 4+1 s max. 8 lůžky.
Cena: 3.290,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 2.990,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba
el. energie a dřeva.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (sklokeramická deska, lednička s mrazákem, mikrovlnná
trouba, myčka na nádobí, rychlovarná konvice), obývací pokoj s jídelním koutem, kachlovým
sporákem, BTV a jedním lůžkem, obytná vstupní hala s krbem, 2 ložnice (1/2, 1/5), 2x koupelna se sprchovým koutem a WC, topení kombinované (tuhá paliva, elektrické přímotopy),
pračka, dětská postýlka. Volné prostranství (louka), uzavřený dvůr, venkovní posezení pod
pergolou, zastřešené zápraží, ohniště s posezením, přenosný gril, zahradní nábytek, travnaté
hřiště. Parkování u objektu, domácí zvíře ne.

Ježov

R142

Poloha: Velmi atraktivní chalupa ve stylu slováckého vinného sklepa s venkovní zastřešenou a uzavřenou terasou v obci Ježov, 7 km od Kyjova a 20 km od poutního místa Velehrad na jižní Moravě.
Pronájem: Květen–srpen, chalupa 2+kk s max. 4 lůžky.
Cena: Do 3 osob 1.100,– Kč objekt/noc, další osoba 300,– Kč lůžko/noc. V mimosezóně
do 3 osob 1.000,– Kč objekt/noc, další osoba 250,– Kč lůžko/noc. Vždy včetně spotřeby el. energie a vody. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (el. vařič, lednička, rychlovarná konvice) v obývacím pokoji
s krbovými kamny, podkrovní ložnice se 4 lůžky (patrové postele), koupelna se sprchovým koutem
a WC, topení kombinované (krbová kamna, elektrické), vinný sklípek (po dohodě s ubytovatelem).
Volné prostranství, zastřešená a uzavřená venkovní terasa s posezením a s osvětlením (možnost
uzamknutí), přenosný el. gril, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře ano. Možnost
uzamčení kol na venkovní terase nebo v objektu vzdáleném 30 m.

Golčův Jeníkov

T297

Poloha: Pěkná vesnická chalupa s bazénem a s uzavřeným dvorem v obci Vilémov, 5 km
od Golčova Jeníkova, 15 km od vodní nádrže Seč a 15 km od Čáslavi pod Železnými horami.
Pronájem: Léto, chalupa 2+kk s max. 4 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 1.190,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 890,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba
el. energie. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (el. sporák, lednička, mikrovlnná trouba, kávovar,
rychlovarná konvice) v obytné místnosti s posezením, BTV a se 2 lůžky, obývací ložnice
(1/2 a 2 přistýlky), koupelna se sprchovým koutem a WC, topení plynové. Uzavřený dvůr,
zastřešený průjezd, venkovní bazén průměr 3 m, venkovní zastřešené, osvětlené posezení
v místnosti s klenutými stropy, ohniště s posezením, přenosný gril, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře ne. WI-FI připojení k internetu.

Kostelec nad Černými lesy

V903

Poloha: Velmi atraktivní chalupa (bývalý statek) s uzavřeným dvorem, 2 km od Kostelce nad Černými lesy,
25 km od největšího aquaparku Čestlice a 30 km od Kutné Hory ve středních Čechách.
Pronájem: Květen–září, chalupa 3+kk s max. 4 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 1.690,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 1.590,– Kč objekt/noc. V mimosezóně víkend (čt–ne nebo
pá–ne) 4.790,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (el. sporák s troubou, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, kávovar Dolce Gusto, toustovač) s posezením v obytné kuchyni s 1 lůžkem a s přistýlkou,
prostorný obývací pokoj s krbem s krbovou vložkou a LCD-DVD, ložnice (1/3 s přistýlkou a LCD), koupelna
s rohovou vanou, sprchovým koutem a bidetem, samostatné WC, topení elektrické, pračka. Oplocený pozemek (dvůr), zastřešené venkovní posezení, terasa s posezením a krbem, zastřešená terasa s posezením, dětský nafukovací bazén, přenosný gril, zahradní sprcha, šipky, badminton. Parkování u objektu nebo ve dvoře,
domácí zvíře ne. Pobytový zážitek: natáčení seriálu „ULICE“ v objektu (seriálový název místa FARA). 30 m
od objektu dětské a sportovní hřiště s umělým měkkým povrchem, prolézačky, houpačky.
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Termály Rajec

N912

Chaty na Slovensku
Náš nejbližší soused a zároveň stále
nejnavštěvovanější lokalita našich turistů – Slovensko.
Podtatranské „drevenice“ mají svůj nezaměnitelný
půvab a naopak jižní lokality lákají na termální
prameny a spoustu sluníčka. Na Slovensku
si vybere doslova každý a nepojede daleko.

Zazrivá

N903

Poloha: Mimořádně atraktivní stylová dřevěnice s finskou sedací káďí a bazénem, na samotě nad obcí
Zazrivá, s výjimečnou vyhlídkou na Rozsutec, v nadmořské výšce 800 m, v překrásném horském prostředí Malé Fatry.
Pronájem: Léto, chalupa 3+1 s max. 5 lůžky.
Cena: 2.190,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 1.990,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie a dřeva. SUPER CENA. Vždy min. možná délka pronájmu 1 týden.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, topinkovač, remoska, fritovací hrnec) v obývacím pokoji s krbovými kamny s rozvodem, BTV-DVD-video,
2 ložnice (1/2, 1/3), koupelna s vanou, sprchou a WC, topení kombinované (el. topení, krbová kamna),
pračka. Zastřešený ochoz okolo chaty s posezením. Volné prostranství, finská lázeňská sedací káď (topení
dřevem za poplatek), venkovní bazén 4x2x1,1 m, nafukovací vířivka, zastřešený osvětlený altánek s posezením, ohniště s posezením a s kotlíkem na guláš, venkovní krb s posezením, udírna, zahradní nábytek,
sluneční terasa s lehátkem, solární sprcha, lehátka, houpačka. Parkování u objektu, domácí zvíře ne.

Belianské Tatry

N568

Poloha: Exkluzivní, velmi atraktivní chalupa se stylovým interiérem ve dřevě na polosamotě a velmi pěkném místě s překrásnou vyhlídkou na Belianské Tatry, 15 km od Tatranské
Lomnice.
Pronájem: Celoročně, chalupa 4+1 s max. 7 lůžky.
Cena: Léto: 4.190,– Kč objekt/noc. Zima: 4.790,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 3.390,– Kč
objekt/noc + vždy spotřeba el. energie a plynu.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (el. sporák s troubou, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, topinkovač) s jídelním stolem, otevřená obytná hala (galerie), velká obývací
místnost s BTV-SAT a kachlovými kamny, 3 ložnice (2/2, 1/3), koupelna se sprchovým
koutem a WC, ústřední plynové topení, dětská postýlka. Volné prostranství, ohniště s roštem
na grilování a s posezením, zahradní nábytek, altánek. Parkování u objektu, v zimě nutné
sněhové řetězy, domácí zvíře ne! WI-FI připojení k internetu.

Poloha: Atraktivní a dlouhodobě oblíbená chalupa v obci Rajec, 300 m od termálního koupaliště
Veronika a 5 km od lázní a termálů Rajecké Teplice v jižní části Malé Fatry.
Pronájem: Celoročně, chalupa 4+2 s max. 7 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 2.190,– Kč objekt/noc. V mimosezónu 1.690,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie. CENOVÝ HIT.
Vybavení: Vybavená kuchyně (plynový sporák s troubou, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) s posezením, vybavená kuchyňka (el. vařič, lednička, rychlovarná konvice) s jídelním koutem v obývacím pokoji s BTV a se vstupem na menší terasu, obývací pokoj s BTV-DVD
a 2 přistýlkami, 2 ložnice (1/3, 1/4), 1x koupelna se sprchovým koutem, 1x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x samostatné WC, topení plynové. Oplocený udržovaný pozemek, velká
a osvětlená terasa s posezením, zahradní krb s roštem, zastřešené (uzavřené) a osvětlené zahradní
posezení, zahradní solární lampa. Parkování u objektu a kryté stání pro 1 auto, domácí zvíře ne.

Pod Roháči

V407

Poloha: Stylová dřevěná chalupa na velmi pěkném místě s krásným výhledem na hory
a do okolí, 8 km od Zuberce a 20 km od aquaparku Oravice v západních Tatrách.
Pronájem: Celoročně, chalupa 5+1+kk s max. 8 lůžky a 3 přistýlkami.
Cena: 3.490,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 2.790,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba
el. energie.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (el. sporák, 2x lednička, mikrovlnná trouba, kávovar), vybavený kuchyňský kout, obývací pokoj s BTV-SAT-video a teplovzdušným krbem s rozvodem, 4 ložnice (4/2), 1x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x koupelna se sprchovým
koutem, 2x samostatné WC, topení kombinované (teplovzdušný krb, elektrické), pračka.
Volné prostranství, zastřešené osvětlené venkovní posezení, venkovní gril, ohniště s posezením, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře ano. WI-FI připojení k internetu.

Vyšná Boca

N160

Poloha: Příjemná a oblíbená chalupa na polosamotě u lesa v obci Vyšná Boca, 4 km
od Čertovice v Nízkých Tatrách.
Pronájem: Léto, chalupa 4+1 s max. 8 lůžky.
Cena: 2.290,– Kč objekt/noc + spotřeba el. energie. SUPER CENA. Vždy min.
délka pronájmu 1 týden.
Vybavení: Vybavená kuchyně (plynový sporák, sporák na tuhá paliva, lednička,
mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, remoska, kávovar), obývací pokoj s BTV
a krbovými kamny, 3 ložnice (2/2, 1/4), koupelna s vanou, sprchou a WC, topení
na tuhá paliva, dětská postýlka. Volné prostranství, zastřešená osvětlená terasa s pěkným výhledem do okolí, posezení pod balkónem, zastřešené ohniště s posezením
a el. zásuvkou, lehátka. Parkování u objektu, nebo v garáži (2 auta), domácí zvíře ano.
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Pod Rozsutcem

V644

Poloha: Atraktivní, oblíbená, dřevěná chalupa na samotě, na velmi pěkném místě s krásným výhledem na Rozsutec a Fatru, 4 km od Vrátné doliny v Malé Fatře.
Pronájem: Celoročně, chalupa 5+1 s max. 10 lůžky.
Cena: 3.290,– Kč objekt/noc + spotřeba el. energie. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska s troubou, lednička, rychlovarná konvice) s jídelním stolem, obývací pokoj s krbem s krbovou vložkou
a BTV-SAT, 4 ložnice (2/2, 2/3), 2x koupelna se sprchovým koutem a WC, samostatné WC, topení kombinované (krb, elektrické), lyžárna. Volné prostranství,
zastřešené venkovní posezení s grilem, zastřešená terasa s posezením a s výhledem na Fatru. Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek.

Turčianské Teplice

V371

Poloha: Velmi atraktivní, luxusní a oblíbená chalupa s vnitřní hernou u lesa, 4 km od celoročně otevřených termálů a aquaparku v Turčianských Teplicích a 25 km jižně od Martina na úpatní Velké Fatry.
Pronájem: Celoročně, chalupa 6+1 s max. 8 lůžky.
Cena: 4.490,– Kč objekt/noc + spotřeba el. energie a dřeva. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (el. deska, el. trouba, lednička, mikrovlnná trouba, myčka nádobí,
kávovar) v obývacím pokoji s jídelním koutem, BTV-SAT, krbem s krbovou vložkou, kachlovými
kamny a se vstupem na zastřešenou terasu (ochoz), 4 ložnice (4/2), velká herna (relaxační místnost)
se stolním tenisem, biliárem, el. šipkami a s posezením, 2x koupelna s vanou a WC, 1x koupelna se
sprchovým koutem a WC, 1x samostatné WC, topení kombinované (teplovzdušný krb, elektrické).
Oplocený pozemek, zastřešené osvětlené venkovní posezení, venkovní gril, ohniště s posezením,
zahradní nábytek, dětský koutek (skluzavka, houpačka, horolezecká stěna, pískoviště). Parkování
u objektu, v zimě nutné sněhové řetězy, domácí zvíře ne.

Termály Podhájska

R001

Poloha: Luxusní, mimořádně atraktivní apartmány se čtyřmi bazény SPA a čtyřmi saunami v moderním rekreačním domku, 200 m od celoročně otevřeného areálu termálních koupališť v obci Podhájska na jižním Slovensku.
Pronájem: Celoročně, 8x apartmán 3+kk s max. 4 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 2.750,– Kč apartmán/noc. V mimosezónu 2.490,– Kč objekt/noc. (el. energie v ceně). Klimatizace,
bazén SPA, sauna, fotbálek, trampolína, WI-FI – vše v ceně.
Vybavení: Každý apartmán: vybavená kuchyňka (sklokeramická deska s troubou, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, kávovar, topinkovač) v obývacím pokoji s LCD-SAT-DVD, klimatizací (zdarma)
a 2 přistýlkami, 2 ložnice (2/2), koupelna se sprchovým koutem a WC, el. podlahové topení, WI-FI připojení
k internetu, zastřešená terasa s ohništěm a zahradním nábytkem. Společné: volné prostranství, 4x bazén SPA
(5 osob, 59 trysek), dětský nafukovací bazén (na požádání), gril, kotlík na guláš, zahradní nábytek, 4x sauna,
velké zastřešené venkovní posezení s grilem a dřezem, dětské hřiště (skluzavka, houpačka, pískoviště, stolní
fotbal, stolní tenis, trampolína, menší hřiště na fotbálek), lehátka na opalování, dětské postýlky, stoličky, vaničky,
2x madlo pro invalidy, bezbariérový přístup. Parkování v areálu apartmánového domu, malé domácí zvíře ano.
Areál je chráněný kamerovým systémem.

U Tatralandie

R347

Poloha: Luxusní srubová chalupa, 900 m od vodní nádrže Liptovská Mara, 1 km od aquaparku a termálního koupaliště Tatralandia a 5 km od Liptovského Mikuláše v podhůří Roháčů a Nízkých Tater.
Pronájem: Celoročně, chalupa 3+1 s max. 10 lůžky.
Cena: Léto: 4.090,– Kč objekt/noc. Zima: 3.790,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie
a plynu. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (sklokeramická deska, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, kávovar), velká obývací místnost s krbovými kamny s jídelním stolem, BTV-SAT-DVD a se vstupem na velkou terasu s posezením (částečně zastřešená), 2 ložnice (2/5),
2x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x samostatné WC, topení kombinované (krbová kamna,
plynové ústřední, podlahové). Volné prostranství, venkovní krb, ohniště s posezením, zahradní nábytek, dětské hřiště, trampolína. Parkování u objektu nebo v garáži (po dohodě), domácí zvíře za poplatek. V okolí objektu chov ovcí a koz. Po dohodě s ubytovatelem k dispozici rybářský motorový
člun. WI-FI připojení k internetu.

Pod Velkou Račou

V500

Poloha: Dřevěná atraktivní chalupa s dětským bazénem, kulečníkem a s výčepním zařízením v blízkosti
lesa, pod Velkou Račou, 3 km od lyžařského areálu Snowparadise a letního zábavního centra Sunparadise,
12 km od Čadce v CHKO Kysuce.
Pronájem: Celoročně, chalupa 3+2 s max. 8 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: Do 6 osob 3.190,– Kč objekt/noc, každá další osoba 400,– Kč lůžko/noc + spotřeba el. energie
a otopu.
Vybavení: Vybavená obytná kuchyně (el. varná deska, el. trouba, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná
konvice) s posezením, kachlovými kamny a přistýlkou, druhá vybavená kuchyně (varná deska, el. trouba,
myčka, kávovar Dolce Gusto), velká společenská místnost s kulečníkem, výčepním zařízením, krbem a grilem, 2 ložnice (2/4) s BTV, 2x koupelna se sprchovým koutem a WC, topení kombinované (sporák na tuhá
paliva, elektrické). Oplocený pozemek (část pozemku vyhrazená pro chov oveček a zajíčků), dětský bazén,
venkovní posezení se slunečníkem, altánek s grilem a posezením, ohniště s posezením, zahradní nábytek,
dětské hřiště (pískoviště, domeček, skluzavka). Parkování u objektu, domácí zvíře ano. WI-FI připojení
k internetu. Chalupa leží v sousedství objektu T702, možnost pronajmout dohromady.

Pod Velkou Račou

V186

Poloha: Velmi atraktivní dřevěná chalupa se saunou a gril párty, na velmi pěkném a klidném místě u lesa, pod Velkou Račou, u lyžařského areálu Snowparadise, 12 km od Čadce v CHKO Kysuce.
Pronájem: Celoročně, chalupa 4+1 s max. 11 lůžky.
Cena: Léto: do 7 osob 2.090,– Kč objekt/noc, každá další osoba 270,– Kč lůžko/noc. Zima: do 7 osob:
2.690,– Kč objekt/noc, každá další osoba 360,– Kč lůžko/noc + vždy spotřeba el. energie.
Vybavení: Vybavená obytná kuchyně (el. sporák, lednička, mikrovlnná trouba, kávovar) s jídelním stolem, kachlovými kamny a 2 lůžky, obývací pokoj s krbem a BTV-SAT-DVD, 2 ložnice
(1/4, 1/5), místnost se stolním tenisem a posezením, 1x koupelna s vanou, sprchovým koutem
a WC, 1x koupelna se sprchovým koutem a WC, topení kombinované (tuhá paliva, elektrické),
sauna. Oplocený udržovaný pozemek, zastřešený ochoz, zastřešená osvětlená gril párty, ohniště
s grilovacím roštem, zahradní houpačka, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře ne.

14
Balaton-Balatonmáriafürdö

Z015

Zahraničí
Na základě spolupráce s našimi dlouholetými
partnery z řad zahraničních cestovních
kanceláří jsme vybrali prázdninové domy, chaty
a apartmány v Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku,
Itálii a Německu, o kterých si myslíme, že splňují
kritéria tuzemských ubytovacích kapacit. Nabídku
stále rozšiřujeme dle aktuálního zájmu klientů.

Balaton-Balatonkeresztúr

Poloha: Pěkný apartmán v přízemí rekreačního domu s venkovním vyhřívaným koupacím sudem,
bazénem a saunou, 200 m od pláže jezera Balaton v Balatonmáriafürdö v Maďarsku.
Pronájem: Celoročně, apartmán 4+kk s max. 6 lůžky.
Cena: 2.890,– Kč apartmán/noc. V mimosezóně 2.790,– Kč apartmán/noc.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (plynový sporák, el. trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice, kávovar, toustovač) v obývacím pokoji s jídelním stolem a kabelová TV
a přístupem na terasu, 3 ložnice (3/2), koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC, ústřední
plynové topení, klimatizace. Uzavřený pozemek, venkovní dřevěný vyhřívaný (dřevem) koupací sud
pro 8 osob, zastřešená terasa s posezením, venkovní bazén 2,5x4,5x1,2 m – v provozu od 15. 5.
do 30. 9., sauna na vyžádání za poplatek, zahradní gril, zahradní houpačka, dětské hřiště (malá fotbalová branka, dětské kolo). Parkování u objektu pro 3 auta, domácí zvíře ne. V objektu není povoleno
kouřit. WI-FI připojení k internetu. Apartmán je možné pronajmout společně s apartmánem Z151.

Z165

Poloha: Apartmán v patře rodinného domu na slunném místě, 400 m od pláže jezera
Balaton, v Balatonmáriafürd v západním Maďarsku.
Pronájem: Duben–říjen, apartmán 4+1 s max. 6 lůžky.
Cena: Do 4 osob 2.190,– Kč apartmán/noc, nad 4 osoby 3.290,– Kč apartmán/noc.
Jen týdenní pobyty (sobota–sobota).
Vybavení: Vybavená kuchyně (plynový sporák, trouba, lednice s mrazícím boxem,
mikrovlnná trouba, kávovar) s jídelním koutem, 3 ložnice (3/2 – jedna s přístupem
na balkón), obývací pokoj s TV+SAT a přístupem na balkón, koupelna se sprchovým
koutem a WC, cestovní postýlka, stolní tenis, stolní fotbal. Oplocený pozemek, louka
s lehátky a slunečníkem, zahradní posezení s grilem, hollywoodská houpačka, dětský
koutek (pískoviště, houpačka, hřiště). Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek.

Ostrov Krk-Malinska

Z080

Poloha: Útulný apartmán v apartmánovém domě na slunném místě, 400 m
od pláže Jaderského moře na ostrově Krk v Chorvatsku.
Pronájem: Duben–září, apartmán 2+kk s max. 2 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 2.890,– Kč apartmán/noc. V mimosezóně od 1.790,– Kč apartmán/
noc.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (el. 2plotýnkový sporák, lednice
s mrazicím boxem, kávovar), obývací ložnice se 2 přistýlkami, TV+SAT
a přístupem na balkón, ložnice (1/2), koupelna se sprchovým koutem a WC,
klimatizace, zahradní nábytek, gril. Parkování u objektu, domácí zvíře ne.
WI-FI připojení k internetu.

Poloostrov Pelješac-Kučiště

Z071

Poloha: Apartmán v 1. patře apartmánového domu s výhledem na moře, 30 m
od pláže, na poloostrově Pelješac v jižní Dalmácii v Chorvatsku.
Pronájem: Květen–září, apartmán 2+kk s max. 2 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 2.690,– Kč apartmán/noc. V mimosezóně od 1.690,– Kč apartmán/noc.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (sklokeramická varná deska, trouba, digestoř, myčka nádobí, lednice s mrazícím boxem) s posezením, obytná ložnice
s BTV-SAT, 2 přistýlkami a přístupem na balkón, ložnice (1/2), koupelna se sprchovým koutem a WC, pračka, klimatizace. Volné prostranství, zahradní nábytek.
Parkování za poplatek 100 m na veřejném parkovišti, domácí zvíře za poplatek.
WI-FI připojení k internetu.

Makarská riviéra

Z142

Poloha: Moderně zařízený rekreační dům s bazénem ve svahu s výhledem na moře renovovaný v r. 2015
se nachází na okraji obce Makarska (130 m n. m.), 1.000 m od pláže Jaderského moře ve střední Dalmácii
v Chorvatsku.
Pronájem: Květen–září, rekreační dům 6+1+kk s max. 6 lůžky.
Cena: 10.690,– Kč objekt/noc. V mimosezóně od 5.790,– Kč objekt/noc. Závěrečný úklid po dohodě
za poplatek.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (plynový a el. sporák, trouba, digestoř, myčka, lednice s mrazicím
boxem, mikrovlnná trouba, kávovar, toustovač) v obývací ložnici s jídelním koutem, 2 přistýlkami a přístupem na terasu, vybavená kuchyně v patře (indukční sporák, trouba, myčka, lednice s mrazícím boxem,
kávovar), obývací pokoj s TV-SAT-DVD, krbem a přístupem na balkón, 3 ložnice (3/2, 1x dětská postel),
4x koupelna se sprchovým koutem, umývadlem a WC, 1x pračka, 1x sušička, 1x žehlička, klimatizace,
kombinované topení (elektrické, dřevo/uhlí), vchod přes 2 schody. Uzavřený pozemek živým plotem, terasa
se slunečníkem a lehátky, venkovní bazén (3x6x1,5 m) – v provozu od května do září, zahradní sprcha,
houpačka, gril, ohniště. Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek. V objektu zákaz kouření.
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Karlsburg

Z022

Poloha: Menší bungalov na velkém (2.400 m2) oploceném pozemku na okraji obce Karlsburg, ve spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko, 20 km od písečné pláže Baltského moře v Německu.
Pronájem: Červen–září, bungalov 2+kk s max. 2 lůžky a 1 přistýlkou.
Cena: 2.090,– Kč objekt/noc + spotřeba el. energie. Závěrečný úklid 25 Eur. Vždy možné
jen týdenní pobyty.
Vybavení: Vybavený kuchyňský koutek (el. 2plotýnkový vařič, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, kávovar, toustovač), obývací pokoj s BTV-SAT-DVD, 1 přistýlkou
a přístupem na terasu, ložnice (1/2), koupelna se sprchovým koutem a WC, dětská židlička,
topení plynové. Oplocený pozemek, menší zastřešená terasa s posezením, gril, zahradní
nábytek se slunečníkem, houpačka. Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek. V objektu
zákaz kouření. Možnost zapůjčení kol za poplatek. Nutné vlastní povlečení.

Fügen

Z005

Poloha: Rustikálně zařízený apartmán, v lyžařské oblasti Zillertal, 4 km
od termálního koupaliště ve spolkové zemi Tyrolsko v Rakousku.
Pronájem: Duben–říjen, apartmán 2+1 s max. 4 lůžky.
Cena: 2.490,– Kč apartmán/noc + spotřeba el. energie, plynu a vody
(paušálně). Závěrečný úklid 50 Eur.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (el. sporák s troubou, lednička, kávovar),
obývací pokoj s 2 lůžky (rozkládací pohovka) a BTV+SAT, ložnice (1/2),
koupelna se sprchovým koutem a WC, ústřední topení. Oplocený pozemek, venkovní gril, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře ne.

Bibione

Z103

Poloha: Moderně vybavený apartmán v apartmánovém domě, 200 m od pláže
Jadranského moře a 400 m od termálních lázní v provincii Benátky v Itálii.
Pronájem: Duben–říjen, apartmán 2+kk s max. 5 lůžky.
Cena: 4.590,– Kč apartmán/noc. V mimosezóně od 1.290,– Kč apartmán/noc.
Závěrečný úklid 60 Eur.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (plynový sporák, lednička, mikrovlnná
trouba) s posezením v obývacím pokoji s LCD, 2 lůžky (rozkládací pohovka) a se
vstupem na zastřešenou terasu s posezením, ložnice (1/3), na vyžádání za poplatek klimatizace, koupelna se sprchovým koutem a WC. Parkování u objektu,
domácí zvíře za poplatek. Povlečení za poplatek. WI-FI připojení k internetu.

Pod Mölltalským ledovcem

R442

Poloha: Mimořádně atraktivní rakouský chalet (český ubytovatel), přímo pod Mölltalským ledovcem,
300 m od cyklostezky (Alpe-Adria-Trail), 400 m od vyhřívaného koupaliště, 700 m od lyžařského vleku
a 8 km od lyžařského střediska (Mölltalský ledovec) ve Vysokých Taurech.
Pronájem: Celoročně, samostatná část chaty 5+1 s max. 9 lůžky.
Cena: Léto: do 6 osob 3.290,– Kč objekt/noc, každá další osoba 320,– Kč lůžko/noc (13. 5. – 31. 10.).
Zima: do 6 osob 3.450,– Kč objekt/noc, každá další osoba 350,– Kč lůžko/noc (1. 11. – 12. 5.).
Cena je vždy včetně spotřeby el. energie, dřeva a úklidu.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, horkovzdušná trouba, lednička s mrazákem,
myčka, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, kávovar, toustovač) s jídelním stolem a se vstupem
na terasu, obývací pokoj s kachlovými kamny a LCD-SAT, 4 ložnice (1/1, 1/2, 2/3), 2x koupelna se sprchovým koutem a WC, 1x samostatné WC, centrální topení, vyhřívaný vysoušeč lyžařské obuvi, lyžárna,
kolárna. Velký částečně oplocený pozemek, zastřešené venkovní posezení s grilem, pískoviště, dětský
domeček, stolní tenis. Parkování u objektu (i v zimě), domácí zvíře ne. WI-FI připojení k internetu.

Lago di Ledro-Pieve di Ledro

Z044

Poloha: Atraktivní apartmán v 1. patře rekreačního domu obklopen horami, 200 m
od pláže jezera Lago di Ledro a 17 km od jezera Lago di Garda, v provincii Trentino v Itálii.
Pronájem: Březen–říjen, apartmán 3+kk s max. 5 lůžky.
Cena: 4.490,– Kč apartmán/noc. V mimosezóně od 1.690,– Kč apartmán/noc.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (plynový sporák, lednička, mikrovlnná trouba,
myčka, kávovar) s jídelním stolem v obývacím pokoji s LCD+SAT, 1 lůžkem (pohovka)
a se vstupem na terasu s malým posezením, 2 ložnice (2/2), koupelna se sprchovým
koutem, WC a bidetem, dětská postýlka a židlička, pračka (za poplatek), topení ústřední
(na přání). Volné prostranství, zahradní posezení, venkovní gril, lehátka, dětský koutek
(domeček, skluzavka, houpačka). Parkování u objektu, domácí zvíře za poplatek. WI-FI
připojení k internetu. Povlečení za poplatek.

Pula

Z099

Poloha: Atraktivní apartmán českého ubytovatele s klimatizací, na krásném
místě v parku, 350 m od oblázkové pláže se skalami, na poloostrově Istrie
v Chorvatsku.
Pronájem: Jaro–podzim, apartmán 2+kk s max. 4 lůžky.
Cena: 1.690,– Kč apartmán/noc. SUPER CENOVÝ HIT JEN PRO TOURTREND.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (el. vařič, lednička, mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice) s barovým pultem v obývacím pokoji s LCD a 2 lůžky
(rozkládací pohovka), ložnice (prosklená veranda) se 2 lůžky, klimatizace, koupelna se sprchovým koutem a WC, topení plynové. Garážové stání u apartmánu, domácí zvíře ne. 200 m od apartmánu je autobusová zastávka Praha – Pula.

16
Mníšek pod Brdy

T721

Nejnavštěvovanější
objekty
V této rubrice vám chceme usnadnit výběr, pokud
si přejete vybrat objekt, který je prověřen stovkami
předchozích klientů. Chaty a chalupy na této
dvojstraně mají každoročně plně vyprodáno,
proto s objednávkou rozhodně neotálejte!

U Pecky

Poloha: Pěkná chata v rekreační oblasti u lesa a obce Stříbrná Lhota, 2 km od Mníšku pod
Brdy ve středních Čechách.
Pronájem: Léto, chata 5+1 s max. 6 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: 1.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 1.490,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového pobytu (pá–ne) 4.490,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (čtyřplotýnková varná deska, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice), samostatná jídelna s LCD, obývací místnost s krbem
a 1 lůžkem, 3 ložnice (1/1, 2/2), koupelna s vanou, sprchou a WC, topení na tuhá paliva. Oplocený pozemek, zastřešená osvětlená terasa s posezením, ohniště s posezením,
přenosný gril, zahradní nábytek, zahradní houpačka. Parkování u objektu, domácí zvíře
za poplatek.

V808

Poloha: Velká atraktivní chalupa na velkém pozemku s venkovním zapuštěným bazénem, pod Zvičinou, 6 km od Pecky
a 15 km od Nové Paky v Českém ráji.
Pronájem: Celoročně, chalupa 9+1+2kk s max. 15 lůžky a 3 přistýlkami.
Cena: Do 10 osob 2.490,– Kč přízemí/noc, nad 10 osob 3.390,– Kč objekt/noc. V mimosezóně do 10 osob 2.090,– Kč
přízemí/noc, nad 10 osob 2.890,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie a plynu. CENOVÝ HIT.
Vybavení: Vybavená kuchyně (čtyřplotýnka, vestavěná lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka, rychlovarná
konvice, překapávač, toustovač), 2x vybavený kuchyňský kout (sporák s troubou, plynový dvouplotýnkový vařič, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, překapávač, toustovač), velká společenská místnost s klavírem, stolním
tenisem a šipkami, obytná chodba s posezením a BTV-DVD, obývací ložnice s 1 lůžkem a BTV-DVD, 6 ložnic (2/1, 1/2,
2/3, 1/4), 1x koupelna s vanou a WC, 3x koupelna se sprchovým koutem a WC, ústřední plynové topení, dětská postýlka
(na vyžádání). Volné prostranství, venkovní zapuštěný bazén průměr 3,6 m s možností zakrytí plachtou (realizace podzim
2020), letní osvětlené posezení ve stodole (8x4 m) s lednicí a průchodem na zahradu, zahradní sprcha, venkovní gril,
ohniště s roštem a osvětleným posezením, dřevěný stan, udírna, zahradní nábytek, dětský koutek (pískoviště, houpačka), trampolína, travnaté hřiště 9x18 m (volejbal, nohejbal), kroket, petanque, koš na basketbal, ruské kuželky, venkovní
šachovnice, branky na fotbal. Parkování u objektu, domácí zvíře ano. Možnost uložení kol. WI-FI připojení k internetu.

Valašské Meziříčí

R432

Poloha: Atraktivní chata s bazénem a se 3 rybníky s možností rybaření, na samotě, 7 km od aquaparku
Valašské Meziříčí a 15 km od Rožnova pod Radhoštěm v Beskydech.
Pronájem: Celoročně, chata 5+1 s max. 10 lůžky a 5 přistýlkami.
Cena: 4.690,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 3.690,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového pobytu
(pá–ne) 11.090,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie a dřeva. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická varná deska, el. trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice, topinkovač) s posezením, vstupní hala s posezením, velká společenská místnost
s LCD, otevřeným krbem, barem s výčepním zařízením – výčep po dohodě za poplatek (chladicí vitrína, myčka na sklo), barovými židličkami a 2 sedacími soupravami, 3 ložnice (2/4, 1/2), 2x koupelna se sprchovým
koutem, 2x samostatné WC, topení kombinované (krb, elektrické). Částečně oplocený pozemek, venkovní
bazén průměr 3,66 m, zastřešené osvětlené venkovní posezení s krbem, zastřešená osvětlená terasa s výhledem na rybník, ohniště s posezením, udírna, zahradní nábytek, pingpongový stůl, trampolína. Parkování
u objektu, domácí zvíře za poplatek. Po dohodě možnost rybaření na 3 rybnících – sportovní rybolov bez
rybářského lístku chyť/pusť (kapr, sumec, candát, jeseter, amur). V blízkosti objektu se nachází obora s daňky.

Velehrad

T907

Poloha: Mimořádně atraktivní a oblíbená chalupa s bazénem a s vinným sklípkem, 2 km od Velehradu, 7 km
od Uherského Hradiště a 17 km od hradu Buchlov na jižní Moravě.
Pronájem: Celoročně, chalupa 7+1 s max. 11 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: Do 10 osob 2.990,– Kč objekt/noc, každá další osoba 350,– Kč lůžko/noc. V mimosezóně do 10 osob
2.590,– Kč objekt/noc, každá další osoba 300,– Kč lůžko/noc + vždy spotřeba el. energie. CENOVÝ HIT.
Vybavení: Vybavená velká kuchyně (sklokeramická deska, trouba, 2x lednička s mrazákem, myčka nádobí, kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) s posezením, velký obývací pokoj, 5 ložnic (4/2 – jedna s přistýlkou,
1/3 s přistýlkou), historický vinný sklípek s posezením a s mini barem, 4x koupelna se sprchovým koutem a WC,
topení elektrické, pračka. Venkovní bazén průměr 3,5 m, zadní travnatý oplocený pozemek se zastřešenou terasou, přední dvorek se zastřešenou osvětlenou terasou s posezením, velké osvětlené posezení (gril párty) na horní
terase s grilovacím roštem, zastřešeným posezením a s pěkným výhledem do okolí, zahradní nábytek. Parkování
u objektu, domácí zvíře za poplatek. WI-FI připojení k internetu. Přes dvůr je stylová hospůdka (natáčení filmu –
Muži v říji) s předzahrádkou. Samostatnou část objektu, zcela bez narušení soukromí hostů, obývá velmi vstřícný
a kamarádský pan ubytovatel – 100% soukromí je zajištěno. Pro děti hostů je zajištěno napínavé překvapení!

Velké Karlovice-Soláň

V142

Poloha: Útulná, atraktivní a velmi oblíbená, ve valašském stylu postavená chalupa s nádherným
výhledem na Beskydské hřebeny, v bezprostřední blízkosti lyžařského areálu, v nadmořské výšce
800 m, 4 km od Velkých Karlovic a 12 km od Rožnova pod Radhoštěm.
Pronájem: Celoročně, chalupa 4+1 s max. 7 lůžky a 3 přistýlkami.
Cena: 2.290,– Kč objekt/noc. V mimosezónu 1.990,– Kč objekt/noc (min. platba za 4 dny). V mimosezónu u víkendového pobytu (čt–ne nebo pá–ne) 7.990,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie
a dřeva. CENOVÝ HIT.
Vybavení: Vybavená kuchyně (elektrický sporák, lednička, mikrovlnná trouba, kávovar, rychlovarná
konvice, sendvičovač), obývací pokoj s krbovými kamny, 3 ložnice (1/1, 1/2, 1/4), koupelna se
sprchovým koutem, samostatné WC, topení kombinované (infratopení, kamna na tuhá paliva), veranda (lyžárna). Volné prostranství, ohniště s posezením, zahradní nábytek, přenosný gril, pískoviště.
Parkování a dojezd 200 m (v zimě 350 m na parkovišti), domácí zvíře za poplatek. Nutné vlastní
povlečení!

17
Hřensko

R783

Poloha: Velmi atraktivní chata s bazénem u lesa, pod Janovským vrchem, 3 km od Hřenska
a 15 km od Děčína v turisticky velmi atraktivní lokalitě CHKO Labské pískovce.
Pronájem: Celoročně, chata 3+1 s max. 8 lůžky.
Cena: 3.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 3.490,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového pobytu (čt–ne nebo pá–ne) 10.490,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie.
Vybavení: Vybavená kuchyně (plynová deska, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, kávovar) s posezením a LCD, obývací pokoj s LCD-SAT a krbovými
kamny, 2 ložnice (2/4), vstupní veranda, koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC,
mobilní klimatizace, balkón. Oplocený pozemek, venkovní bazén průměr 3,6 m, osvětlená
terasa s markýzou a posezením, zastřešené osvětlené venkovní posezení, zahradní krb, plynový gril, přenosné ohniště, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře ne. WI-FI
připojení k internetu. K dispozici počítač.

U řeky Sázavy

R745

Poloha: Mimořádně atraktivní, luxusní chalupa na klidném místě v blízkosti lesa, 200 m od řeky
Sázavy, 4 km od Čerčan a 15 km od Benešova ve středních Čechách.
Pronájem: Celoročně, chalupa 4+1 s max. 4 lůžky a 2 přistýlkami (za poplatek).
Cena: 3.090,– Kč objekt/noc. V mimosezóně a v zimě 2.690,– Kč objekt/noc. V mimosezóně
u víkendového pobytu (pá–ne) 7.890,– Kč/pobyt. Přistýlka vždy 450,– Kč přistýlka/noc + vždy
spotřeba el. energie a plynu. Závěrečný úklid za poplatek 1.200,– Kč. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (plynová deska, el. trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba,
myčka, rychlovarná konvice, kávovar), jídelna, obývací pokoj s krbovými kamny a LCD-SAT-DVD,
2 podkrovní ložnice (1/2 a 1/2 se 2 přistýlkami), 1x koupelna se sprchovým koutem, WC a bidetem,
1x koupelna se sprchovým koutem a WC, topení kombinované (podlahové, krbová kamna), pračka.
Oplocený pozemek, venkovní gril WEBER, terasa se zahradním nábytkem a slunečníkem, zahradní
sprcha. Parkování u objektu, domácí zvíře ne. WI-FI připojení k internetu. Možnost úschovy kol.

Malá Morávka

153

Poloha: Mimořádně atraktivní, dlouhodobě velmi oblíbená, stylová chalupa s miniwellness (vířivá vana, sauna) a s vyhřívaným venkovním bazénem, na samotě u rekreační obce Malá Morávka, pod Pradědem, 3 km od SKI areálu Kopřivná
a SKI Karlov v Jeseníkách.
Pronájem: Celoročně, chalupa 6+1 s 8 lůžky a 2 přistýlkami.
Cena: Léto: 3.990,– Kč objekt/noc. Zima: do 6 osob 2.990,– Kč objekt/noc, každá další osoba 490,– Kč lůžko/noc.
Mimosezóna: do 4 osob 1.990,– Kč objekt/noc, každá další osoba 490,– Kč lůžko/noc + vždy spotřeba el. energie a dřeva.
SUPER CENA.
Vybavení: Kompletně vybavená kuchyně (sklokeramická deska, 2x lednička s mrazákem, myčka na nádobí, mikrovlnná
trouba, toustovač, topinkovač, rychlovarná konvice) s posezením a s kachlovou pecí, obývací pokoj s LCD-SAT-DVD, přípojka na internet a WI-FI připojení, 4 ložnice (4/2) – jedna s BTV-DVD, 2x koupelna se sprchovým koutem a WC. Miniwellness (sauna se sprchou, hydromasážní vířivá vana Milan E-Plus pro 2 osoby: systém s digitálním ovládáním masážního
i perličkového systému, osvětlení s barevnou terapií, automaticky sušící systém, 6 zádových trysek, 5 bočních trysek,
2 chodidlové trysky, 12 vzduchových trysek), kombinované topení (el. přímotopy + kachlová kamna + podlahové topení).
Venkovní elektricky a solárně vyhřívaný bazén průměr 3,6 m. Velká částečně oplocená zahrada s malým jezírkem, venkovní
zastřešené posezení s krbem a s osvětlením, zahradní nábytek, lehátka, badminton, set pro fotbálek (2 branky a míč). Parkování u objektu, DOMÁCÍ ZVÍŘE NE!!! V objektu přísný zákaz kouření!!! Po dohodě zajištění odvozu přímo k vlekům skibusem!

U Broumovských stěn

R825

Poloha: Atraktivní dobově vybavená částečně roubená chalupa s kachlovou pecí s možností spaní
na peci, v obci Pěkov, 4 km od Police nad Metují a 7 km od Broumovských stěn v CHKO Broumovsko.
Pronájem: Celoročně, chalupa 2+kk s max. 6 lůžky.
Cena: 2.290,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u týdenního pobytu 1.990,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového pobytu (čt–ne nebo pá–ne) 6.890,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie
paušálně. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavený kuchyňský koutek (el. vařič, lednička s mrazákem, rychlovarná konvice, kávovar), obytná místnost s LCD (nutný vlastní mobilní datový tarif) a kachlovou pecí s místem na spaní
(2 osoby), podkrovní ložnice se 4 lůžky, koupelna s vanou a WC, topení na tuhá paliva, pračka.
Volné prostranství, terasa s posezením a vyhřívaným bazénkem pro 2 osoby, ohniště s posezením,
přenosná gril, zahradní nábytek, velký rozkládací přístřešek. Parkování 50 m na parkovišti, domácí
zvíře ne!!! WI-FI připojení k internetu.

Malá Skála

R310

Poloha: Atraktivní chata s venkovním zapuštěným bazénem, v přírodním parku
Maloskalsko, 5 km od Malé Skály v Českém ráji.
Pronájem: Červen–září, chata 2+1 s max. 4 lůžky a 1 přistýlkou.
Cena: 2.890,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 2.790,– Kč objekt/noc +
vždy spotřeba el. energie a vody. Vždy možné jen týdenní pobyty.
Vybavení: Vybavená kuchyňka (el. dvouplotýnkový vařič, lednička, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice), obývací pokoj s jídelním stolem, LCD a přistýlkou,
podkrovní otevřená ložnice (1/4), koupelna se sprchovým koutem a WC, balkón.
Oplocený pozemek, venkovní zapuštěný osvětlený bazén 6x3 m, zastřešená osvětlená terasa s krbem a posezením. Parkování u objektu pro 1 auto, domácí zvíře ne.

Velké Meziříčí

R700

Poloha: Mimořádně atraktivní chalupa (bývalá zemědělská usedlost) s venkovním vyhřívaným bazénem
a uzavřeným dvorem, 5 km od Velkého Meziříčí a 25 km od westernového městečka Šiklův Mlýn na Českomoravské vysočině.
Pronájem: Léto, chalupa 6+1 s max. 11 lůžky.
Cena: 4.790,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 3.990,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie. Vždy
možné jen týdenní pobyty. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (el. 2plotýnkový vařič, sporák na tuhá paliva, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, kávovar, remoska) s posezením, společenská místnost s el. šipkami
a el. finskou saunou, obývací pokoj s krbovými kamny, 3 ložnice (1/1 – s krbovými kamny, 2/5 – jedna
s LCD), v patře u schodiště hala s posezení, 2x koupelna se sprchovým koutem a WC, topení na tuhá paliva,
klimatizace. Uzavřený dvůr, venkovní tepelným čerpadlem vyhřívaný bazén 2,4x1,6 m, zastřešené osvětlené
venkovní posezení s krbem, zahradní nábytek, zahradní houpačka, prostorná půda (dětská herna) ve stodole
– strmé schodiště, herna (bývalá stáj) se stolním fotbálkem a lukostřelbou. Parkování na dvoře, domácí
zvíře ano. WI-FI připojení k internetu. Možnost úschovy kol. Sklep na potraviny.
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Pod hradem Potštejnem

T505

Mimosezónní pobyty
Zájem o mimosezónní pobyty v posledních dvou
letech raketově vzrostl, proto jsme se rozhodli
předložit vám malý předkrm v podobě objektů,
které nabízejí v mimosezóně ty nejvýhodnější
podmínky. Vydat se na chalupu v jakémkoliv
ročním období je rozhodně trendy.

Čkyně

Poloha: Mimořádně atraktivní, zrekonstruovaná chalupa (bývalá fara) s vyhřívaným bazénem a vinným sklípkem
v obci Potštejn, 500 m od hradu Potštejn a 20 km od vodní nádrže Pastviny a sjezdovek v Orlických horách.
Pronájem: Celoročně, chalupa 7+1 s max. 13 lůžky.
Cena: Léto: do 6 osob 2.290,– Kč objekt/noc, každá další osoba 290,– Kč lůžko/noc. Zima: do 6 osob 1.190,– Kč
objekt/noc, každá další osoba 160,– Kč lůžko/noc. V mimosezónu: do 6 osob 990,– Kč objekt/noc, každá další
osoba 150,– Kč lůžko/noc. Hlavní letní sezóna: 1. 6. – 1. 9.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska s troubou, lednička, mikrovlnná trouba, myčka, kávovar,
topinkovač, toustovač) s jídelním stolem, obývací pokoj s kachlovými kamny a BTV-SAT-DVD-video, 5 ložnic
(2/3 v přízemí, 2/3 a 1/1 v patře), 3x dětská postýlka, koupelna s vanou, sprchou a WC, koupelna se sprchovým
koutem a WC, centrální vytápění, pračka, sušička, 2x dětská židlička se stolečkem, vinný sklípek s posezením v suterénu objektu, plně klimatizované první patro objektu. Oplocený pozemek s velkou zastřešenou terasou, elektricky
vyhřívaný bazén průměr 3,5 m (v letní sezóně), venkovní zastřešený krb s grilem, zahradní domek, zahradní nábytek,
houpačka, zahradní sprcha, stolní tenis, ruské kuželky, pískoviště. Pěkná upravená okrasná zahrada. Objekt vhodný
pro rodiny s dětmi. Výborné podmínky pro houbaře. Parkování u objektu, domácí zvíře po dohodě bez poplatku.
WI-FI připojení k internetu.

R366

Poloha: Mimořádně atraktivní dřevěná chata s upraveným okolím, na velmi pěkném místě, 4 km
od obce Čkyně a 10 km od Vimperka na rozhraní jižních Čech a Šumavy.
Pronájem: Celoročně, chata 4+1 s max. 8 lůžky a 1 přistýlkou.
Cena: 2.490,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 1.890,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového pobytu (pá–ne) 5.690,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie. SUPER ZAVÁDĚCÍ CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (el. sporák s troubou, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) s posezením, obývací pokoj s BTV-DVD, kamny na tuhá paliva a se
vstupem na velkou terasu s posezením, 2 ložnice (2/2) – každá s BTV, podkrovní ložnice
se 4 lůžky, koupelna se sprchovým koutem a WC, samostatné WC, topení kombinované (elektrické, tuhá paliva). Volné prostranství, zastřešené osvětlené venkovní posezení s kuchyňskou
výbavou, zastřešený ochoz, zahradní krb, udírna, ohniště s posezením, zahradní nábytek. Parkování u objektu, domácí zvíře ano. WI-FI připojení k internetu.

Písková Lhota

R315

Poloha: Atraktivní chalupa vestavěná do tvrze ze 13. století se zapuštěným bazénem a vinným
sklípkem v obci Písková Lhota, 3 km od koupaliště Strašnov a 10 km od Mladé Boleslavi na rozhraní středních Čech a Českého ráje.
Pronájem: Léto, chalupa 2+kk s max. 4 lůžky a přistýlkou.
Cena: 2.190,– Kč objekt/noc. Mimosezóna: 1.790,– Kč objekt/noc + vždy spotřeba el. energie
(paušálně). SUPER CENA.
Vybavení: Vybavený kuchyňský kout (el. vařič, lednička s mrazákem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, topinkovač) v obytné místnosti s BTV a 2 lůžky (rozkládací pohovka), ložnice (1/2
s přistýlkou), koupelna s vanou, sprchou a WC, 2x samostatné WC, vinný sklípek s posezením,
topení elektrické. Oplocená zahrada (dvůr), venkovní zapuštěný bazén průměr 3,6 m, ohniště
s posezením, venkovní gril, zahradní nábytek se slunečníkem, houpačka a pískoviště pro děti.
Parkování u objektu (po dohodě předem) nebo na parkovišti 100 m od objektu, domácí zvíře ano.

Pod Blaníkem

R249

Poloha: Velmi oblíbená chata se zapuštěným bazénem na oplocené zahradě a na atraktivním,
velmi klidném místě u lesa, pod Blaníkem, 3 km od Louňovic pod Blaníkem a 4 km od Načeradce
v CHKO Blaník ve středních Čechách.
Pronájem: Celoročně, chata 3+1 s max. 7 lůžky a 3 přistýlkami.
Cena: 2.690,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 1.750,– Kč objekt/noc. V mimosezóně víkend
(pá–ne) 7.590,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie. SUPER CENA.
Vybavení: Vybavená kuchyně (plynový sporák s troubou, lednička s mrazákem, rychlovarná konvice, kávovar, topinkovač) s jídelním koutem, obývací pokoj s krbovými kamny, LCD a se vstupem
na zahradu, 2 ložnice (1/3, 1/4) – jedna s BTV, koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC,
topení na tuhá paliva (krbová kamna). Oplocená zahrada, venkovní zapuštěný bazén 4,6x1,2 m,
ohniště s posezením, přenosný gril, zahradní nábytek, pískoviště. Parkování u objektu, v zimě při
větším množství sněhu 500 m, domácí zvíře za poplatek. WI-FI připojení k internetu.

Orlík

R766

Poloha: Moderní, prostorná zrekonstruovaná chalupa s vířivým bazénem Intex Pure SPA a se zastřešeným posezením, 4 km od vodní nádrže Orlík v jižních Čechách.
Pronájem: Celoročně, chalupa 3+1 s max. 7 lůžky a 1 přistýlkou.
Cena: 4.290,– Kč objekt/noc. V mimosezóně 3.790,– Kč objekt/noc. V mimosezóně u víkendového
pobytu (pá–ne) 9.990,– Kč/pobyt + vždy spotřeba el. energie.
Vybavení: Vybavená kuchyně (sklokeramická deska, el. trouba, lednička s mrazákem, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice), obývací pokoj s jídelním stolem, LCD a 2 lůžky (rozkládací pohovka),
2 ložnice (1/2, 1/3), koupelna s vanou, samostatné WC, topení na tuhá paliva. Volné prostranství, venkovní vířivý bazén Intex Pure SPA (pro 4 osoby, 120 bublinkových trysek, ohřev vody až
do 40 °C) – v provozu od 1. 6. do 30. 9., zastřešené venkovní posezení, zastřešená terasa s posezením, ohniště s posezením, venkovní gril, udírna, zahradní nábytek, pískoviště. Ubytovací část se
nachází v prvním patře, v přízemí je herna (kulečník, stolní fotbal, šipky), menší kuchyň, koupelna
s vanou a sprchových koutem, WC. Parkování u objektu, domácí zvíře ne. WI-FI připojení k internetu.

Pro zpříjemnění chvil na chalupě jsme
si pro vás připravili tajenku, která
prověří nejen vaše vlastivědné
znalosti.
Znění tajenky zasílejte na e-mailovou
adresu tajenka@tourtrend.cz až do
31.8.2022. Ze správných odpovědí
vylosujeme jednoho výherce,
který obdrží ZDARMA
víkendový pobyt na chalupě
153 Malá Morávka
v Jeseníkách. *
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* Pobyt od pátku do neděle. Výherce hradí pouze skutečně spotřebovanou el.energii. Platí Všeobecné podmínky TOURTRENDu.

Často kladené otázky
Může se ubytovávat na chatách
a chalupách v době covidu?
Pronájmy chat a chalup nebyly během celého období
koronakrize žádným konkrétním nařízením vlády
zakázány. O aktuální situaci vždy informujeme na
webových stránkách.

Proč jet na chatu či chalupu?
Chaty a chalupy jsou stále žádanějším typem ubytování.
Zvláště nyní, v době koronavirové. Pobyt na chatě či
chalupě je nejlepším řešením, jak v současné době zcela
nerezignovat na cestování. Chaty a chalupy jsou
v převážné míře opatřeny vybavením, které paralelně
nemusíte s nikým sdílet (na rozdíl od hotelů). Jedná se
o venkovní grily, krby, zastřešená posezení, bazény,
dětské koutky a především vymezené pozemky, kde
můžete trávit čas zcela bez kontaktu s jinými a v bezpečí.
Tento druh ubytování je dále pro vás vhodný, když:
- chcete ušetřit za stravu i dopravu
- nechcete utrácet peníze v cizích zemích
- máte rádi vlastivědu, historii a pamětihodnosti
- milujete turistiku a cykloturistiku
- rádi grilujete a sedáváte u táboráku
- nechcete sdílet koupání s davy cizích lidí

Naše nabídka obsahuje téměř 1300 prověřených
objektů s 39 tisíci fotograﬁemi a 1338 HD
videosekvencemi. Objekty v nabídce máme navštíveny
a pravidelně je kontrolujeme!
Už mnoho let systematicky pracujeme na sjednocení cen
tak, aby zákazník měl možnost koupit pobyt za stejnou
cenu bez ohledu na to, kde jej objednal. Proto až na
výjimky jsou naše ceny stejné nebo velmi podobně jako
přímo u ubytovatelů.
Od roku 1990 jsme ubytovali 1,5 milionu zákazníků.

Je možné poradit s výběrem?
V první fázi hledání objektu, který bude splňovat vaše
požadavky, doporučujeme využít našeho dynamického
vyhledávače. Zde je možné zvolit jak termín, tak i oblast,
počet osob a cenu. Zakliknutím dalšího vybavení se
bude seznam vhodných objektů automaticky zužovat
a vy se tak nejkratší možnou cestou dostanete ke svému
cíli.
V případě, že se nebudete moci rozhodnout, zejména
pokud váš nejužší výběr bude obsahovat více objektů,
vám rádi poradíme – neváhejte nás kontaktovat
s dotazem.

Pro koho je to vhodné?

Možné je samozřejmě i nechat výběr zcela v režii
agentury nebo některého z jejích odborných pracovníků.
V takovém případě vám zpracujeme nabídku.

Naše služby jsou ideální volbou zejména pro:
- rodiny s dětmi
- spřátelené či zájmové skupiny
- seniory
- všechny, kteří hledají klid a čistý vzduch
- milovníky aktivní dovolené
- milovníky netradiční dovolené

Samozřejmostí je pak možnost poskytnutí či zjištění
detailních informací, které nejsou součástí popisu
objektu. Například jak daleko leží objekt od cesty, jestli se
dají v okolí lovit ryby, jsou-li v okolí značené cyklotrasy
atd. Veškeré detailní, avšak pro někoho podstatné
skutečnosti je možné na požádání zjistit.

Proč právě TOURTREND?
Naše ﬁrma byla založena v červenci 1990. Již přes 30 let
se tedy specializujeme na pronájem chat a chalup
v České republice a na Slovensku. Od r. 2020 nabízíme
vybrané chaty, apartmány a prázdninové domy
i v dalších zemích střední a jižní Evropy.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro klienty, zákazníky a odběratele katalogu TOURTREND s.r.o.
Vážení klienti a zákazníci,
dovolujeme si Vás informovat, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – O ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“),
že v souvislosti s Vaší dřívější objednávkou zprostředkování ubytování – pobytu prostřednictvím společnosti TOURTEND s.r.o. nebo v souvislosti
s Vaší žádostí o zaslání katalogu společnosti TOURTREND s.r.o. (dále jen „Správce“), zpracováváme v souladu s ust. čl. 6. odst. 1 písm. b) a f)
Nařízení a odst. 47 Preambule Nařízení, Vaše osobní údaje a kontaktní údaje, a to konkrétně:
1.
2.
3.
4.

Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),
adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),
u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ,
e-mail či telefonní kontakt.

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení smluvní a účetní evidence, obchodní korespondence, jakož i za účelem další
obchodní spolupráce, marketingové podpory a zasílání obchodních sdělení i katalogu.
Výše uvedené údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s pravidly pro jejich ochranu dle Nařízení, a to po dobu 6 let ode dne, kdy dojde
k realizaci poslední služby ze strany Správce nebo od dodávky poslední objednávky či zaslání obchodního sdělení.
Správce předává výše uvedené údaje zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů, účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny, účetní
a daňové kanceláři, právním zástupcům či advokátní kanceláři v případě sporu, pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové e-maily a sociální
sítě, příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti, a to za účelem vedení účetnictví a archivaci
dokladů, smluvní dokumentace a její archivaci, vykazování činností souvisejících s realizací marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou.
Vážení klienti a zákazníci, vždy a bez omezení máte právo:
• mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
• požadovat opravu Vašich osobních údajů (dle čl. 16 Nařízení),
• výmazu osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, a to jakýmkoli Vaším písemným nebo
elektronickým podáním nebo na adrese https://www.chatyachalupy.cz/newsletter/rucni-odhlaseni,
• podat proti Správci osobních údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
V souladu s ust. čl. 6. odst. 1 písm. b) a f) Nařízení a odst. 47 Preambule Nařízení je Vám zasílán tento katalog.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro zprostředkování pobytů
Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů společností TOURTREND s.r.o. (IČ: 25516981), a dále
podnikatelskými subjekty TOURTREND SERVIS – Marek Meitner (IČ: 61698512) a TOURTREND ubytování –
Dan Meitner (IČ: 74693719) /ve všech případech dále jen „TOURTREND“/ s předmětem podnikání provozování cestovní agentury, upravují zejména vzájemné vztahy mezi TOURTRENDem a zákazníkem (fyzické a právnické osoby), jako uživatele služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů
České republiky, zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a dalšími platnými předpisy, vztahujícími se
ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků. Dále se tyto Všeobecné podmínky vztahují
i na obecnou úpravu vztahů TOURTRENDu s ubytovatelem. Všeobecné podmínky jsou pro všechny zúčastněné
strany závazné. Ustanovení čl. VII. těchto podmínek je ujednáním budoucího vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem v rámci smlouvy o ubytování, respektive podmínek pro odstoupení od této smlouvy či stornování pobytu. Tyto
všeobecné podmínky se podpůrně vztahují i na následně uzavírané smlouvy o ubytování, tedy smlouvy, jejichž
uzavření TOURTREND zprostředkoval, není-li mezi účastníky (ubytovatelem a zákazníkem) ujednáno něco jiného.
I. Úvodní ustanovení
1) TOURTREND poskytuje zprostředkovatelské služby všem zájemcům o ubytování v rekreačních objektech
z nabídky TOURTRENDu (tištěný katalog + internet). Osoby mladší 18 let mohou těchto služeb užívat pouze
prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18 let.
2) Podpisem objednávky zákazníkem a jejím doručením TOURTRENDu, uděluje zákazník výslovný souhlas
a současně závazný pokyn k tomu, aby TOURTREND bez odkladu započal s poskytováním zprostředkovatelských služeb tak, aby došlo k uzavření zprostředkovatelského vztahu (čl. I.3) a poskytnutí plnění
z tohoto vztahu (čl. I.4), vše ve smyslu ust. § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. Zákazník bere na vědomí v souladu s ust. § 1837 odst. a) Občanského zákoníku, že zákazník nemůže odstoupit od smlouvy
o zprostředkování ubytování, jestliže ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, již TOURTREND
splnil zprostředkovatelské služby na základě objednávky zákazníka. Shodně nemůže zákazník odstoupit
od smlouvy o ubytování, pakliže má být poskytnuto v konkrétním termínu, v souladu s ust. § 1837 odst. j)
Občanského zákoníku.
3) Zprostředkovatelský vztah mezi zákazníkem a TOURTRENDem vznikne potvrzením písemné „Objednávky
zprostředkování pobytu“ (dále jen objednávka), za kterou se považuje řádně vyplněná a podepsaná objednávka, popř. jiný vyplněný tiskopis, obsahující veškeré náležitosti závazné objednávky. Za potvrzení
objednávky se považuje den doručení TOURTRENDem vystaveného písemného potvrzení objednávky zákazníkovi na adresu, kterou zákazník na objednávce uvedl nebo den doručení TOURTRENDem zaslaného
e-mailu o potvrzení objednávky zákazníkovi na e-mailovou adresu, byla-li objednávka zaslána TOURTRENDu
v této formě.
4) Plnění vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu mezi zákazníkem a TOURTRENDem se má za poskytnuté uhrazením rezervačního poplatku ze strany zákazníka nebo okamžikem doručení voucheru a kontaktu
na ubytovatele ze strany TOURTRENDu, vše v souladu s čl. IV. odst. 3) těchto všeobecných podmínek.
Tyto události pak strany označují jako výsledek činnosti TOURTRENDu ve smyslu ust. § 2445 a násl. Občanského zákoníku, a to i pokud k následnému naplnění smlouvy o ubytování nedojde zaviněním zákazníka
či ubytovatele. Tímto je TOURTRENDem zprostředkováno rekreační ubytování či pobyt zákazníka u příslušného ubytovatele, a to již za podmínek, které si spolu zákazník s ubytovatelem smluví. Zákazník i ubytovatel
jsou však nadále vázáni zejména výběrem objektu, garantovanou cenou bez spotřeby energií a termínem,
které byly dohodnuty prostřednictvím TOURTRENDu, jakož i těmito Všeobecnými podmínkami.“
5) Součástí celkové ceny za pronájem objektu, která je uvedena v katalogu či na internetu, je vždy i smluvní
odměna TOURTRENDu, která TOURTRENDu náleží za činnost související se zprostředkováním ubytování
zákazníka u ubytovatele, a to zejména dle čl. I. 3), 4) těchto Všeobecných podmínek, a která odpovídá výši
rezervačního poplatku (dále jen „rezervační poplatek“).
II. Vybavení a služby
1) Vybavení každého rekreačního objektu je deklarováno v rámci jeho popisu v tištěném katalogu nebo na internetu. Vybavení jednotlivých objektů se v čase může měnit oproti stavu, který je zachycen na fotografiích.
Rozhodující je proto vždy výčet vybavení uvedený v textovém popisu každého objektu. Některé prostory
objektu mohou být majitelem objektu uzavřeny – tyto nejsou předmětem rekreačního pronájmu.
2) Je-li v popisu objektu uvedeno „Samostatná část objektu“, jedná se obvykle o objekt s odděleným ubytováním pro majitele nebo správce objektu.
3) Detailní informace o vybavení a bezprostředním okolí objektů sděluje TOURTREND na vyžádání zákazníka.
4) Počet lůžek (včetně přistýlek) stanovuje maximální počet osob, které mohou být ubytovány (včetně dětí).
Zákazníci berou na vědomí, že objekty jsou často dimenzovány na maximální počet osob a v případě jeho
překročení mohou ubytovateli vzniknout škody. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany zákazníka,
je ubytovatel oprávněn odmítnout ubytování zákazníka s platným voucherem, případně ukončit či odstoupit
od ubytovací smlouvy a takový pobyt zákazníkovi, resp. jeho vícečlenné skupině jednostranně ukončit či
zrušit, a to bez náhrady a bez povinnosti vracet již inkasované platby a poplatky.
5) O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých rekreačních objektech rozhoduje zákazník.
6) Venkovní bazény jsou standardně provozovány v letní sezóně (červenec, srpen) a v závislosti na povětrnostních podmínkách, není-li s ubytovatelem dohodnuto jinak.
III. Délka pobytů
1) Pobyty v hlavní letní sezóně jsou nejméně týdenní (v sezóně sobota–sobota). Sezónní termíny viz níže a viz
Výběr důležitých informací na obálce katalogu i na internetu.
2) V mimosezóně jsou možné víkendové pobyty (nástup v pátek, ukončení neděli). Platba je za 3 dny v mimosezónní ceně (v tomto případě cena/den = cena/noc). V mimosezóně může být délka pobytu stanovena
dohodou.
3) V hlavní zimní sezóně mohou být pobyty kratší než týdenní. Nástup nebo ukončení by mělo být vždy v sobotu
a pobyt musí být minimálně na 4 noci.
4) Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 15.–18. hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin, není-li předem s ubytovatelem dohodnuto jinak.
IV. Způsob objednávání a úhrady pobytů
1) Do objednávky je nutné uvést veškeré požadované náležitosti. Objednávky jsou vyřizovány podle data
a času doručení.
2) Potvrzení objednávky TOURTREND zákazníkovi zašle e-mailem, popřípadě poštou společně s podklady
k úhradě rezervačního poplatku, který činí cca 25 % – 33 % celkové částky za pobyt, dle druhu a velikosti
rekreačního zařízení. Termín úhrady musí být dodržen! Nebude–li objednávka pobytu prokazatelně zrušena
písemně (výjimečně telefonicky), platí stornovací podmínky (viz bod VII.).
3) Po uhrazení rezervačního poplatku na bankovní účet TOURTRENDu zašle TOURTREND zákazníkovi
ubytovací poukaz – voucher, daňový doklad a kontakt na ubytovatele (adresa, telefony a další potřebné
informace).
4) Úhrada ubytovateli bude uhrazena při nástupu, anebo před nástupem na účet (dle požadavku ubytovatele).
Většina ubytovatelů požaduje zaslání zálohy na pobyt předem. Přesná částka, splatná ubytovateli, je uvedena na potvrzení objednávky (Platba ubytovateli). Tato částka je uvedena i na ubytovacím poukazu – voucheru, který zákazník předloží ubytovateli při nástupu pobytu. U pobytů na Slovensku ubytovatel rozhoduje
o způsobu zálohy a doplatku (v EUR nebo Kč).
5) Pobyty „na poslední chvíli“ je možné vyřídit telefonicky nebo e-mailem.
6) Zákazník či ubytovatel může požadovat platbu fakturou, tzv. fakturační pobyt. U fakturačních pobytů probíhá
úhrada celkové ceny pobytu (včetně rezervačního poplatku) na účet TOURTRENDu, a to se souhlasem ubytovatele. Pokud zákazník požaduje fakturační pobyt, musí sdělit tuto skutečnost již v objednávce! Všechna
ustanovení těchto Všeobecných podmínek se podpůrně uplatní i pro Fakturační pobyty.
V. Ceny služeb
1) V katalogu i na internetu jsou uváděny ceny pobytů v hlavní sezóně včetně rezervačního poplatku a včetně
DPH.
Hlavní sezóny roku 2021/2022:
18. 12. 2021 – 13. 3. 2022 (zima 2022, mimo silvestrovský termín)
14. 4. 2022 – 18. 4. 2022 (Velikonoce)
18. 6. 2022 – 3. 9 .2022 (léto 2022)
(ostatní termíny jsou mimosezónní)
2) Ceny služeb jsou sjednány dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění dalších
změn a dodatků a to podle: počtu lůžek, kvality vybavení objektu, atraktivnosti okolí objektu a požadavků
ubytovatelů na výši ceny.
3) Silvestrovské pobyty jsou u všech rekreačních objektů účtovány v ceně o 30 % – 100 % vyšší (dle atraktivnosti objektu). U dlouhodobých pronájmů může být cena stanovena dohodou.
4) Mimosezónní pobyty jsou účtovány v ceně o 20 % nižší než v sezóně hlavní (mimo penziony) nebo dohodou.
5) U většiny rekreačních zařízení (kromě apartmánů a penzionů) zákazník platí skutečně spotřebovanou elektrickou energii nebo plyn, výjimečně otop a vodu. Ve všech rekreačních oblastech zákazník platí poplatky
obecnímu úřadu (cca 5,– až 20,– Kč dospělá osoba/den dle místních předpisů a vyhlášek příslušných
obcí).
6) Ubytovatel (mimo penziony) má právo požadovat při nástupu pobytu složení kauce ve výši 1 000 až
5 000,– Kč (podle velikosti objektu nebo dohodou). Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud
nedošlo k poškození majetku.
7) Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má
právo na přiměřenou srážku z kauce. Provozní úklid mezi turnusy zajišťuje ubytovatel.
8) TOURTREND si vyhrazuje právo na aktualizaci cen i textových popisů objektů na stránkách www.chatyachalupy.cz. Závazné jsou údaje prezentované na internetu vzhledem k tomu, že tištěný katalog se připravuje
s časovým předstihem.
9) Ubytovatel není oprávněn inkasovat žádné poplatky za vybavení či služby související s užíváním objektů,
které nejsou uvedeny v popisu a nabídce objektu či v těchto Všeobecných podmínkách. Za nadstandardní
služby a vybavení objektů, u nichž je v nabídce poznámka „za poplatek“, je účtována smluvní cena dle dohody mezi ubytovatelem a zákazníkem, a za tuto TOURTREND nikterak neodpovídá.
10) V případě nižší alternativy počtu ubytovaných osob a účtování nižší ceny pronájmu objektu, je ubytovatel
oprávněn některé ložnice či pokoje uzavřít.

VI. Provizní prodej
Provizní prodej uskutečňují vybrané cestovní kanceláře, popřípadě agentury na základě provizní smlouvy.
Pro tyto pobyty platí ceny, uvedené v katalogu i na internetu. Na tyto pobyty se vztahují Všeobecné podmínky
TOURTREND.
VII. Stornovací podmínky
1) Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, účtované ubytovatelem, a to do 50 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení
se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky TOURTRENDu či ubytovateli.
2) Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno
poplatky ve výši:
a) 20 % z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 49–31 dnů před
nástupem.
b) 50 % z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 30–8 dnů před nástupem.
c) 100 % z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 7–0 dnů před
nástupem.
3) Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku, pokud již došlo k plnění ve smyslu čl. I. odst. 4)
těchto všeobecných podmínek, neboť plnění a zprostředkovatelská služba byla TOURTRENDem uskutečněna. Tento nárok nevzniká zákazníkovi ani v případě nahodilých a nepředvídatelných událostí (jako např.
přírodní katastrofy, sněhové kalamity, epidemie, karantény a podobně, stejně jako dle čl. IX. těchto Všeobecných podmínek). Platí i pro fakturační pobyty.
4) V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí. Upozorňujeme i na možnost pojištění
stornovacích poplatků pro případ, že musíte pobyt z vážných důvodů zrušit.
VIII. Způsob úhrady a storno u pobytů jiného zahraničí (mimo ČR a SR)
1) Platby:
Záloha 50 % musí být uhrazena do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Doplatek za ubytování musí
být uhrazen do 45 dnů před termínem nástupu.
2) Stornopoplatky pro zahraniční pobyty
– ode dne zarezervování do 61 dnů před nástupem na pobyt 25 % z ceny pobytu
– od 60 do 45 dnů před nástupem 50 % z ceny pobytu
–od 44 do 35 dnů před nástupem 70 % z ceny pobytu
– od 34 do 25 dnů před nástupem 80 % z ceny pobytu
– od 24 do 15 dnů před nástupem 85 % z ceny pobytu
– od 14 do 2 dnů před nástupem 90 % z ceny pobytu
– a při pozdním odstoupení nebo nenastoupení na pobyt je účtováno 100 % z nájemní ceny, jestliže nejsou
uvedeny žádné jiné podmínky. Záleží na nájemci, zda v daném případě dokáže, že uplatňované náklady
vznikly v menším rozsahu nebo nevznikly vůbec. Důrazně zůstává vyhrazeno vymáhání konkrétních škod.
IX. Reklamace
1) V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo požadovat
nápravu u ubytovatele. Ubytovatel, popřípadě jeho pověřený zástupce vždy jedná ve snaze o co nejrychlejší
odstranění problému. Pokud se nedostatky či závady podaří odstranit či napravit, nevzniká nárok na reklamaci. Nejsou-li závady či nedostatky odstraněny v přiměřeném časovém prostoru, má zákazník právo uplatnit reklamaci u ubytovatele v místě pobytu a požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. Reklamaci
je nejvhodnější uplatnit písemně, nejlépe formou protokolu. POZOR! – Nevztahuje se na závady, které byly
způsobeny neodbornou manipulací ubytovaných!
2) Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele (TOURTREND) nejpozději
do 6 měsíců od ukončení pobytu. Reklamaci je nejvhodnější uplatnit písemně, nejlépe formou doporučeného dopisu, e-mailem či prostřednictvím datové schránky. Při osobní a ústní reklamaci v sídle či na provozovně TOURTRENDu, bude vyhotoven reklamační protokol. Jiné formy reklamace nejsou vyloučeny.
3) Jsou-li reklamace uplatněny formou e-mailu či jinou elektronickou formou, upozorňuje TOURTREND
na možné potíže s přenosem dat, které se mohou vyskytnout na straně odesílatele, tak příjemce. TOURTREND proto neručí za řádné vyřízení reklamace, uplatněné pouze formou elektronickou či e-mailovou.
4) TOURTREND pravidelně navštěvuje nabízené objekty a usiluje o co největší správnost nabídkových textů.
Neodpovídá však za stav rekreačních objektů v okamžiku každého nástupu rekreačního pobytu. Za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem a za poskytnutí
služeb, uvedených v katalogu i na internetu odpovídá ubytovatel.
5) Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu, je-li k dispozici, neboť tento pak tvoří
nedílnou součást smlouvy o ubytování, uzavřené s ubytovatelem.
6) TOURTREND neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb,
uváděných v odstavci Rekreace a Stravování. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým
službám a rekreačním možnostem jsou orientační. Orientační mohou být taktéž názvy lokalit, obcí či osad,
ve kterých se objekty nachází, kdy může být u názvu a popisu objektu použit širší či obecnější označení lokality či obce. TOURTREND neodpovídá za pohyb drobných hlodavců, hmyzu a domácího a hospodářského
zvířectva v objektech a jejich bezprostředním okolí. TOURTREND neodpovídá za příjem a kvalitu televizního
signálu, za kvalitu pitné vody v rekreačních objektech a za kvalitu oplocení rekreačních objektů. TOURTREND dále neodpovídá za stavební činnost a jiné zvukové ruchy v okolí rekreačních objektů.
7) Chaty a chalupy jsou specifickým druhem ubytování a mohou v nich být použity netradiční interiérové prvky
(půdní vestavby, studia, suterénní místnosti, přístavby atd.), které se neřídí obvyklými stavebními normami.
Chaty a chalupy mohou být situovány volně v přírodě a v terénu. Pro přístup a příjezd k objektům je často
třeba užít místní či nezpevněné komunikace, jejichž stav a sjízdnost může ovlivňovat aktuální roční období či
počasí. Proto zákazník bere na vědomí, že za tento jejich stav TOURTREND neodpovídá.
8) Všechny objekty v nabídce mají zdroj tekoucí vody (není-li uvedeno jinak), která však nemusí být vždy vhodná
k přímé konzumaci.
9) Spotřebitel má dle zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo
na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu
a dohodě stran.
Věcně příslušným subjektem je v případě sporu mezi společností TOURTREND s.r.o., IČO: 25516981
a spotřebitelem Česká obchodní inspekce, s sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, kde je k dispozici též webový formulář návrhu zahájení řízení. Dále může být příslušný
i jiný subjekt pověřený ministerstvem průmyslu a obchodu: ministerstvo vede seznam mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách www.mpo.cz a průběžně je aktualizuje.
X. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele
Ubytovatel je vedle výslovně uvedených případů v těchto Všeobecných podmínkách (např. čl. II. 3) dále vždy
oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení objednávky předvídat. V tomto případě nabídne klientovi TOURTREND
v rámci svých možností adekvátní náhradu. V případě, že zákazník není ochoten náhradní nabídku akceptovat,
zavazuje se ubytovatel zaplatit či vrátit zpět veškeré zákazníkem již uhrazené částky, týkající se pobytu (včetně
rezervačního poplatku), a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné
další náhrady. TOURTREND neodpovídá za případné škody a další nároky zákazníka vyplývající ze zrušení či
přerušení pobytu v důsledku rozhodnutí soudů, exekutorských úřadů či jiných příslušných státních orgánů, které
znemožňují řádné užívání objektu, pokud nebyla TOURTRENDu taková informace příslušným orgánem či majitelem objektu zaslána před poskytnutím služby dle čl. I. odst. 4) těchto všeobecných podmínek. Za škody vzniklé
v tomto důsledku pak zákazníkovi odpovídá ubytovatel.
XI. Pojištění pobytů
V ceně pobytů zprostředkovaných TOURTRENDem není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví
a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené
přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené TOURTREND neodpovídá. Doporučujeme
před odjezdem uzavřít cestovní pojištění jak pro pobyty v ČR, tak i na Slovensku.
XII. Závěrečná ustanovení
1) Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 7. 10. 2021.
2) Zákazník stvrzuje svým podpisem na objednávce pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu
je akceptuje.
3) Všechna výše uvedená ustanovení platí i pro pobyty, zprostředkované provizními prodejci.
4) Podpisem písemné objednávky či zasláním internetové či e-mailové objednávky se TOURTRENDu uděluje
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých
osobních údajů a dále souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely TOURTRENDu, a to pro budoucí nabídky služeb TOURTRENDu, kdy tento souhlas je podle ust. § 7 odst. 3)
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, udělen včetně zasílání informací
o novinkách, akcích a zasílání e-mailové a tištěné marketingové nabídky TOURTRENDu. Tento souhlas se
uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně či jinou vhodnou formou odvolán.
Správný výběr, příjemný a nerušený pobyt a šťastný návrat domů Vám přeje:
TOURTREND
Oskol 447
76701 Kroměříž
Tel./fax: 573 341 111, 573 341 112
E-mail: objednavky@tourtrend.cz
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