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Nastavit jako navštívený
objekt

Dymokury - vlaková stanice
0

adresa:

To se mi líbí

web:

Tweet

Dymokury
Fotografie

https://www.cd.cz/stanice/563...

Rezervujte ubytování v okolí

nejbližší geosrandy

Hotel Zimní lázně

Vzhůru na loupežníka!

Poděbrady
cena od 1050 Kč
14 km

další nabídka ubytování

Vlaková stanice

Mapa

Odjezdy:

24 km

Dopravní dostupnost

Vybojuj zpět svoji svobodu a splň
Načeratův úkol! Tvé poslání je prosté,
najít a zneškodnit...

Turistické objekty v okolí

Akce v okolí

Historie počasí

IDOS

Informační tabule:

Doporučte známému

Pohled z ulice

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

50°15'21.08"N 15°12'55.05"E
206m nad mořem

GPS:

QR kód

Odjezdy
Příjezdy

Opravte údaje

Nejbližší koupání

Doplňte fotografie

Spa Hotel Felicitas

Vaše jméno:*
Váš e-mail:*
14 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Poděbrady

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska
Text zprávy:

bazén krytý pro veřejnost, fitness centrum /
posilovna pro veřejnost, sauna pro veřejnost,
solárium, parní kabina pro veřejnost, půjčovna
sportovních potřeb a vybavení, masáže pro
veřejnost, sportovní hala / tělocvična, vířivka
vnitřní pro veřejnost

Zajímavosti v okolí
Pustý rybník u Dymokur - naučná
stezka
Dymokury

I'm not a robot

535 m
reCAPTCHA
Privacy - Terms

Stezka Svídnice
Dymokury, Svídnice

Odeslat
2 km

Hodnoťte přes Facebook

Hodnoťte přes formulář

Nejbližší restaurace
Hostinec Podzámčí
hostinec (s kuchyní)
Dymokury

1 km

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Nejbližší informační centrum
IS - městská knihovna Poděbrady

Přidat komentář...

Poděbrady

14 km

Počasí - Praha

dnes (13:00)
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pátek
13°C
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