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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Kalivody,rozc.háj. - autobusová zastávka
0

adresa:

To se mi líbí

Kalivody
Fotografie

50°12'28"N 13°50'52.16"E
414m nad mořem

GPS:

Tweet

nejbližší geosrandy

Dvůr Hoffmeister

Křivoklátská čižba

Velké Čičovice 45
cena od 1680 Kč
další nabídka ubytování

Autobusová zastávka
Odjezdy:

Doporučte známému

Mapa

Pohled z ulice

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

Rezervujte ubytování v okolí

29 km

QR kód

19 km

Dopravní dostupnost

Vydej se se sovou Evou na křivolaké
dobrodružství za poznáním lesních
obyvatelů známých i dávno...

Turistické objekty v okolí

Akce v okolí

Historie počasí

IDOS

Opravte údaje

Nejbližší koupání

Doplňte fotografie

Tuchlovice

Vaše jméno:*

bazén krytý pro veřejnost, sauna pro veřejnost

Váš e-mail:*

Tuchlovice
13 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Zajímavosti v okolí

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

Bucek

Text zprávy:

3 km

dětské hřiště, bazén krytý pouze pro ubytované,
sportovní hřiště venkovní, trampolína venkovní,
stolní tenis vnitřní, minigolf venkovní, přírodní
koupání
Nové Strašecí

I'm not a robot

Pochválovská stráň - národní přírodní
rezervace

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Smilovice

Odeslat

Hodnoťte přes Facebook

4 km

Nejbližší restaurace

Hodnoťte přes formulář

Bucek

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

bufet / rychlé občerstvení, letní terasa / zahrádka
Nové Strašecí
3 km

Přidat komentář...

Nejbližší informační centrum

Počasí - Praha

Informační kancelář Mikroregionu
Poddžbánsko
Krupá 14

dnes (13:00)
18°C

zítra
4°C

čtvrtek
7°C

pátek
13°C

9 km

Zdroj: počasí Meteocentrum
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