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Nastavit jako navštívený
objekt

Hotel Břízky - sportovní zařízení
0

adresa:

To se mi líbí

web:

Tweet

e-mail:
telefon:

Průběžná 22, 466 04 Jablonec nad Nisou
Fotografie

www.brizky.cz

QR kód

Pohled z ulice

hotel@brizky.cz
483 737 241, 603 521 925
50°44'25.3"N 15°10'39.49"E
534m nad mořem

GPS:

Zajímavosti v okolí

nejbližší geosrandy

Mšeno - vodní nádrž

Na Ještěd s Dědem
Ještědem

Jablonec nad Nisou

882 m

14 km

Hotel a vysílač Ještěd patří mezi ty
nejzajímavější stavby, které lze v tomto
kraji vidět....
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Všechny fotografie

Sportovní zařízení
Mapa

Dopravní dostupnost

Ubytování

Ceník a slevy
Popis:

Kategorie:

Turistické objekty v okolí
Pronájem prostor

Novinky a akce v objektu

Sály a salónky

Akce v okolí

Golfové hřiště

Bezbariérový přístup

Sportovní zařízení

Historie počasí

Restaurace

Součástí hotelového komplexu je tenisová hala se 4 kurty, 2 squashovými a 2 badmintonovými kurty. V okolí Hotelu Břízky se nachází vodní
přehrada, kolem které vede in-line stezka, cyklostezka a jsou zde také dvě volleybalová hřiště.
atletický stadion
bazén krytý pro veřejnost
bowling
dětské hřiště
fitness centrum / posilovna pouze pro ubytované
infrasauna pouze pro ubytované
masáže pro veřejnost
potápění
přírodní koupání
pstruhový rybářský revír Českého rybářského svazu - vodní nádrž
sauna pro veřejnost
sportovní hala / tělocvična
sportovní hřiště venkovní
squash
stolní tenis vnitřní
trampolína venkovní
vířivka vnitřní pro veřejnost
windsurfing
celoroční provoz

Poskytované služby a
vybavení:
Jazyky personálu:

kvalita vody pravidelně sledována, přeprava osob, půjčovna běžeckých lyží, půjčovna čtyřkolek, půjčovna dětských kol, půjčovna kol, půjčovna
raket na badminton, půjčovna tenisových raket, šatna, tenisové kurzy, výuka tenisu
anglický, český, německý

American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, faktura (bankovní převod), hotově české koruny, hotově euro, Maestro, VISA, VISA
Electron

Akceptované platby:

Koupání

Hřiště

Doporučte známému

Délka (m)

Šířka (m)

Hloubka (m)

Plocha (m2 )

5

2

0.8-0.8

10

Povrch hřiště

Sporty

Typ
vnitřní

Počet

Vybavenost
masážní trysky, podvodní osvětlení

Typ

Osvětlení

antuka

tenis

8

venkovní

tráva

fotbal

1

venkovní

umělý povrch

fotbal

1

venkovní

umělý povrch

badminton, minitenis, stolní tenis, tenis

4

vnitřní

Ano

umělý povrch

squash

2

vnitřní

Ano

badminton

2

vnitřní

Opravte údaje

Ozvučení

Zajímavosti v okolí

Doplňte fotografie

Virtuální doupě - virtuální realita

Vaše jméno:*

Jablonec nad Nisou

Váš e-mail:*
2 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou

Akce v okolí

S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

Kvíz Na Rampě

Text zprávy:

út 17.12.2019 18:30
Klub Na Rampě (Jablonec nad Nisou)
2 km

Divoká voda na Islandu

I'm not a robot

pá 3.1.2020 19:00
reCAPTCHA

Klub Na Rampě (Jablonec nad Nisou)

Privacy - Terms

2 km

Odeslat

Nejbližší restaurace
Hodnoťte přes Facebook

Hotel Břízky

Hodnoťte přes formulář

restaurace, vinotéka

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Jablonec nad Nisou
v objektu

Přidat komentář...

Nejbližší informační centrum

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

Jablonecké kulturní a informační
centrum
Jablonec nad Nisou

Počasí - Liberec

2 km

dnes (11:20)
9°C

zítra
8°C

pondělí
6°C

úterý
3°C
Zdroj: počasí Meteocentrum
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