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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Chata Severka - sportovní zařízení
Tweet

adresa:
web:
e-mail:
telefon:

Dolní Lomná 277, 739 82 Dolní Lomná
Fotografie

www.severka.eu

733 531 035, 558 330 051
49°32'53.69"N 18°41'53.93"E
468m nad mořem

Zajímavosti v okolí

nejbližší geosrandy

Lomňanské muzeum

Jak Silák s obry zápasil

Dolní Lomná

Když dva opilí obři provádějí neplechu,
je potřeba s nimi udělat pořádek. Silák
má plán a ty...

590 m

9 km

Dopravní dostupnost

Ubytování

Pohled z ulice

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

chata@severka.eu

GPS:

Mapa

QR kód

Turistické objekty v okolí

Sportovní zařízení

Kategorie:

Akce v okolí

Historie počasí

Restaurace

bazén krytý pro veřejnost
dětské hřiště
koupaliště / bazén venkovní pro veřejnost
ruské kuželky
sauna pro veřejnost

Certifikáty a členství:

Koupání

Délka (m)

Šířka (m)

Hloubka (m)

Plocha (m2 )

Typ

Vybavenost

venkovní

Doporučte známému

Opravte údaje

Doplňte fotografie

Zajímavosti v okolí
Zemědělský dvorek

Vaše jméno:*

Dolní Lomná

Váš e-mail:*
1 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Nejbližší restaurace

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

Chata Severka

Text zprávy:

restaurace, bar, letní terasa / zahrádka
Dolní Lomná
v objektu

Nejbližší informační centrum
I'm not a robot

Gorolské turistické informační
centrum

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Mosty u Jablunkova

Odeslat

Hodnoťte přes Facebook

5 km

Hodnoťte přes formulář

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Přidat komentář...

Možnost hodnocení ubytovacích služeb mají pouze návštěvníci, kteří použili náš rezervační systém k
objednávce služeb v dotyčném zařízení.

Počasí - Ostrava

dnes (16:30)
6°C

zítra
9°C

pondělí
8°C

úterý
10°C
Zdroj: počasí Meteocentrum
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