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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Rybitví,točna - autobusová zastávka
0

adresa:

To se mi líbí

Rybitví
Fotografie

50°3'21.39"N 15°42'19.45"E
225m nad mořem

GPS:

Tweet

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

Rezervujte ubytování v okolí

nejbližší geosrandy

Hotel Trim

To bude jízda, panečku

Pardubice
cena od 480 Kč
4 km

další nabídka ubytování

Autobusová zastávka
Odjezdy:

Doporučte známému

QR kód

Mapa

5 km

Dopravní dostupnost

Pojď s nerozlučnou dvojkou prozkoumat
slavné dostihové závodiště a rovnou si
u toho můžeš...

Turistické objekty v okolí

Akce v okolí

Historie počasí

IDOS

Opravte údaje

Nejbližší koupání

Doplňte fotografie

Léčebné lázně Bohdaneč

Vaše jméno:*
Váš e-mail:*
3 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

bazén krytý pro veřejnost, solná jeskyně,
petanque / boccia hřiště, fitness centrum /
posilovna pro veřejnost, sauna pro veřejnost,
půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže
pro veřejnost
Lázně Bohdaneč

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

Zajímavosti v okolí

Text zprávy:

Rodný dům bratranců Veverkových
Rybitví

510 m

I'm not a robot
reCAPTCHA

Ubytovna SPŠ stavební

Privacy - Terms

Odeslat
649 m

minigolf venkovní, fitness centrum / posilovna
pouze pro ubytované, sportovní hala / tělocvična,
sportovní hřiště venkovní, stolní tenis venkovní
Pardubice

Hodnoťte přes Facebook

Hodnoťte přes formulář

Nejbližší restaurace
0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Restaurace pod Břízkami
restaurace
Rybitví

Přidat komentář...

745 m

Nejbližší informační centrum

Počasí - Pardubice

Městsko-lázeňské informační
centrum Lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč

dnes (06:00)
5°C

zítra
4°C

čtvrtek
8°C

pátek
13°C

3 km

Zdroj: počasí Meteocentrum
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