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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Hanušovice,škola - autobusová zastávka
0

adresa:

To se mi líbí

Hanušovice
Fotografie

50°4'30.06"N 16°55'54.25"E
401m nad mořem

GPS:

Tweet

nejbližší geosrandy

Apartmány Tones

Stamichmanova štola

Podlesí 66
cena od 1500 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

5 km

QR kód

11 km

Dopravní dostupnost

Objev tajemství bývalé uranové štoly,
která je obývána vládcem hor
Stamichmanem a jeho pomocníky...

Turistické objekty v okolí

Akce v okolí

Historie počasí

IDOS

Opravte údaje

Nejbližší koupání

Doplňte fotografie

Wellness Hotel Diana

Vaše jméno:*
Váš e-mail:*
7 km

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

dětské hřiště, fitness centrum / posilovna pro
veřejnost, stolní tenis vnitřní, paintballové hřiště,
minigolf venkovní, půjčovna sportovních potřeb a
vybavení, masáže pro veřejnost, masáže pouze
pro ubytované, sportovní hala / tělocvična, vířivka
vnitřní pro veřejnost, minikárová dráha ve svahu,
squash, obora pro lov zvěře, sauna pro veřejnost,
fitness centrum / posilovna pouze pro ubytované,
koupaliště / bazén venkovní pro veřejnost,
sportovní hřiště venkovní, bazén krytý pro
veřejnost, travní sjezdovka, úschovna kol
Velké Losiny

Zajímavosti v okolí
I'm not a robot

Penzion a relax centrum Andělka

reCAPTCHA

sauna pro veřejnost, vířivka vnitřní pro veřejnost,
masáže pro veřejnost

Privacy - Terms

Odeslat

245 m

Hanušovice

Pivovarské muzeum

Hodnoťte přes Facebook

0 komentářů

Hodnoťte přes formulář

Hanušovice

Seřadit podle Nejstarší

788 m

Nejbližší restaurace

Přidat komentář...

Restaurace Flora
restaurace
Hanušovice

Počasí - Olomouc

693 m

Nejbližší informační centrum
dnes (06:30)
7°C

zítra
10°C

čtvrtek
8°C

Turistické informační centrum

pátek
14°C

Hanušovice

Zdroj: počasí Meteocentrum
159 m

nahoru

tisk
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přidat k oblíbeným
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