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ZADÁČO
STAN,

Turistický portál CZeCOT.cz

neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Restaurace Park
adresa:
e-mail:
telefon:

Ondřejnická 640, 739 11 Frýdlant n. O.
Fotografie

restauracepark@seznam.cz
558 675 751, 777 866 027
49°35'25.2"N 18°20'57.23"E
364m nad mořem

GPS:

Rezervujte ubytování v okolí

nejbližší geosrandy

Štram berk 17

Gorolská Godula

Štramberk

Hora Godula ukrývá ve svýc h útrobác h
i na svazíc h nejeden poklad. Vyprav se
s gorolkem, který...

c ena od 1000 Kč
další nabídka ubytování

17 km

Restaurace

QR kód

Sály a salónky

Mapa

17 km

Dopravní dostupnost

Turistické objekty v okolí

Historie počasí

Kategorie:

restaurace

Kapacita míst:

60 + kapacita salónků: 50 (počet salónků: 1)

Druh kuchyně:

valašská

Jídla a nápoje:

hotová jídla, ryby, steaky
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Novinky a akce v objektu

Akce v okolí

Bezbariérový přístup

Provozní doba:
(GMT +2)

celoročně Po, Ne 11:00-22:00
celoročně Út-Čt 11:00-23:00
celoročně Pá, So 11:00-24:00
Před návštěvou objektu doporučujeme si pro jistotu ověřit aktuálnost otvírací doby na w ebových stránkách objektu či telefonicky u provozovatele.

Aktuálně otevřeno dle otevírací doby

Doporučte známému

Opravte údaje

Nejbližší koupání
Frýdlant nad Ostravicí

Vaše jméno:*

koupaliště / bazén venkovní pro veřejnost,
sportovní hřiště venkovní

Váš e-mail:*
1 km

E-mail známého:*

Frýdlant nad Ostrav icí

Více adres oddělte čárkou
S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

Zajímavosti v okolí
Hostinec Harcovna

Text zprávy:

kuleč ník - karambol, bowling, kuleč ník - pool
Frýdlant nad Ostrav icí
415 m

Frýdlant - pozůstatky tvrze
Frýdlant nad Ostrav icí

500 m

Akce v okolí
Obrázky ze života hm yzu
ne 16.9.2018 16:00
Kulturní centrum (Frýdlant nad Ostrav icí)
660 m

Tvořívé dílny
út 4.9.2018 15:00 - 19:00
Kulturní centrum (Frýdlant nad Ostrav icí)
660 m

Nejbližší informační centrum
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Beskydské inform ační centrum pobočka Frýdlant nad Ostravicí
Frýdlant nad Ostrav icí

reCAPTCHA

681 m

Please upgrade to a supported browser
to get a reCAPTCHA challenge.
Alternatively if you think you are getting
this page in error, please check your
internet connection and reload.
Why is this happening to me?

Odeslat

Hodnoťte přes Facebook

Hodnoťte přes formulář

0 komentářů

Přidat komentář...
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Seřadit podle Nejstarší

Počasí - Ostrava

dnes (16:30)
30°C

zítra
29°C

neděle
28°C

pondělí
29°C
Zdroj: počasí Meteocentrum

nahoru

tisk
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přidat k oblíbeným
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