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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Penzion Centrum
0

adresa:

To se mi líbí

web:

Tweet

e-mail:
telefon:
ICQ / Skype:

17.Listopadu 44/6, 251 01 Říčany u Prahy
Fotografie

www.pensioncentrum.cz

QR kód

Pohled z ulice

pensioncentrum@centrum.cz
323 602 884, 608 381 090
49499106
49°59'33.25"N 14°39'27.21"E
340m nad mořem

GPS:

Rezervace online
Zajímavosti v okolí

nejbližší geosrandy

Didaktické centrum geologie

Krajinou barona Ringhoffera

Říčany

Pojď s baronem Ringhofferem na
obhlídku jeho panství. Nebudeš litovat!
Ukáže Ti místní zajímavosti...

311 m

8 km

1/18

Všechny fotografie

Ubytovací zařízení
Ubytování

Rezervace

Ceník a slevy

Restaurace

Mapa

Dopravní dostupnost

Turistické objekty v okolí

Akce v okolí

Bezbariérový přístup

Historie počasí

Popis:

Penzion Centrum ytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Penzion se nachází v Říčanech, jihovýchodně od Prahy. Budova je nově
zrekonstruována a patří do seznamu kulturních památek. Dříve sloužila jako městské mýto, dnes penzion. Celková kapacita penzionu je 18
lůžek rozložených do sedmi pokojů. Pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, TV a radiem. V okolí se nachází mnoho cyklostezek které nabízejí
poznání Ladovského kraje. Dále pak koupaliště Jureček či zřícenina hradu ze 13. století.

Kategorie a třída:

pension ***
celoroční provoz

Bezbariérový přístup:

Kapacity:

Jazyky personálu:
Akceptované platby:

7 pokojů, cena od 720 Kč za pokoj
18 lůžek, cena od 450 Kč za lůžko
anglický, český, německý, ruský
faktura (bankovní převod), hotově americké dolary, hotově anglické libry, hotově české koruny, hotově euro, hotově švýcarské franky

Check-in:

14:00 - 00:00

Check-out:

00:00 - 10:00

Počet pater:
Poskytované služby:

3

bezplatné WiFi, buzení hostů, dětská postýlka k zapůjčení, domácím zvířatům vstup povolen, praní a žehlení prádla, půjčovna

společenských her, úschovna kočárků, žehlička k zapůjčení

Rok výstavby:

1706

Rok rekonstrukce:

2008

Doporučte známému

Nejbližší koupání

Opravte údaje

Centrum Na Fialce

Vaše jméno:*
Váš e-mail:*
419 m

E-mail známého:*

bazén krytý pro veřejnost, sportovní hala /
tělocvična, dětská herna, sauna pro veřejnost,
půjčovna sportovních potřeb a vybavení, masáže
pro veřejnost
Říčany

Více adres oddělte čárkou
S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska

Zajímavosti v okolí

Text zprávy:

Muzeum Říčany
Říčany

394 m

I'm not a robot
reCAPTCHA
Privacy - Terms

Nejbližší restaurace
Penzion Centrum

Odeslat

restaurace
Říčany u Prahy
v objektu

Hodnocení portálu Previo

Nejbližší informační centrum

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Informační centrum Říčany
Říčany

8.9

101 m

z celkem
164
recenzí

Personál

93%

Služby

88%

Čistota

93%

Hodnoťte přes Facebook

0 komentářů

Hodnoťte přes formulář

Seřadit podle Nejstarší

Přidat komentář...

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

Počasí - Praha

dnes (13:00)
18°C

zítra
5°C

středa
5°C

čtvrtek
3°C
Zdroj: počasí Meteocentrum
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Ubytování Střední Čechy
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