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Turistický portál CZeCOT.cz

neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Kralice n.Osl.,U obory - autobusová zastávka
0

adresa:

To se mi líbí

Náměšť nad Oslavou
Fotografie

49°11'58.62"N 16°10'8.73"E
441m nad mořem

GPS:

Tweet

nejbližší geosrandy

Hotel Admiral

Za ztracenou středověkou
tvrzí

Říčany u Brna
cena od 900 Kč
další nabídka ubytování

Autobusová zastávka
Odjezdy:

Doporučte známému

Pohled z ulice

K dispozici bohužel nemáme žádnou fotografii,
máte ji možnost doplnit.

Rezervujte ubytování v okolí

16 km

QR kód

Mapa

13 km

Dopravní dostupnost

Vydej se na výpravu po stopách zmizelé
středověké vesnice a hrádku. Zjistíme,
co se s nimi...

Turistické objekty v okolí

Akce v okolí

Historie počasí

IDOS

Opravte údaje

Nejbližší koupání

Doplňte fotografie

Hotel Zámek Valeč

Vaše jméno:*
Váš e-mail:*
11 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou
S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

bazén krytý pro veřejnost, infrasauna pro
veřejnost, sauna pro veřejnost, parní kabina pro
veřejnost, fitness centrum / posilovna pouze pro
ubytované, vířivka venkovní pro veřejnost,
koupaliště / bazén venkovní pro veřejnost,
bowling, vířivka vnitřní pro veřejnost, ledová
komora / ledovna
Valeč u Hrotovic

Text zprávy:

Zajímavosti v okolí
Náměšť nad Oslavou - kamenný most
Náměšť nad Oslavou

I'm not a robot
reCAPTCHA

1 km

Privacy - Terms

Řeznické muzeum Jana Pavlíčka

Odeslat

Náměšť nad Oslavou

1 km

Hodnoťte přes Facebook

Hodnoťte přes formulář

Nejbližší restaurace

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

0 komentářů

Restaurace U Samků

Seřadit podle Nejstarší

restaurace
Náměšť nad Oslavou
978 m

Přidat komentář...
Nejbližší informační centrum
Informační centrum

Počasí - Jihlava

Náměšť nad Oslavou

1 km

dnes (14:00)
17°C

zítra
18°C

středa
16°C

čtvrtek
17°C
Zdroj: počasí Meteocentrum

nahoru

tisk

pdf

přidat k oblíbeným
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