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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Hotel Myslivna
0

adresa:

To se mi líbí

web:

Tweet

facebook:
e-mail:
telefon:

592 62 Nedvědice 321
Fotografie

https://www.hotelmyslivnanedv...

QR kód

www.facebook.com/myslivna.ned...
info@hotelmyslivnanedvedice.cz
566 565 044, 777 900 746
49°27'56.48"N 16°19'35.97"E
490m nad mořem

GPS:

Zajímavosti v okolí

nejbližší geosrandy

Mramorové lomy

Všichni dobří rodáci

Nedvědice

Pojď po stopách jednoho z
nejúspěšnějších českých filmů
s komentářem samotného režiséra pana
Vojtěcha...

1 km

18 km

1/5

Všechny fotografie

Ubytovací zařízení
Mapa

Dopravní dostupnost

Ubytování

Struktura pokojů
Popis:

Kategorie a třída:

Turistické objekty v okolí
Sportovní zařízení

Novinky a akce v objektu
Restaurace

Akce v okolí

hotel ***
celoroční provoz

Bezbariérový přístup:

Jazyky personálu:

Historie počasí

Hotel Myslivna se nachází na lesnatém jižním svahu nad obcí Nedvědice. Svým zaměřením a polohou je ideálním místem k načerpání nových
sil, kulturnímu a sportovnímu vyžití a k relaxačním a lázeňským pobytům, dále pak k pořádání společenských setkání, svatebních hostin nebo
firemních akcí a seminářů. Kapacita hotelu je až 125 lůžek, převážně ve 2 až 3 lůžkových pokojích různých kategorií a apartmánech. Celodenní
stravování je zajištěno v prostorné restauraci s panoramatickým výhledem do okolních lesů.

Certifikáty a členství:

Kapacity:

Bezbariérový přístup

Sály a salónky

42 pokojů (z toho 0 bezbariérových), cena od 700 Kč za pokoj
106 + 19 lůžek (z toho 0 bezbariérových), cena od 350 Kč za lůžko
anglický, český, německý, ruský

Recepce otevřena:
(GMT +1)

07:00 - 19:00

Check-in:

14:00 - 19:00

Check-out:

00:00 - 10:00

Právě teď otevřeno dle otevírací doby

Počet pater:

5

Poskytované služby:

bezplatné WiFi, deskové hry k zapůjčení, dětská postýlka k zapůjčení, dětský koutek, domácím zvířatům vstup povolen, gril k zapůjčení,
houbařská poradna, kryté parkování pro motocykl, kuřárna, lékařská služba, možnost vstupu s asistenčním psem, nářadí pro cyklisty k
zapůjčení, počítač s připojením na internet, prodej cyklistických a turistických map okolí, prodej obědových balíčků, prodej upomínkových
předmětů, půjčení počítače/notebooku, půjčení TV, půjčovna společenských her, úschovna cenných předmětů, úschovna jízdních kol,
vysoušeč vlasů k zapůjčení, výtah

Rok rekonstrukce:

Doporučte známému

2011

Opravte údaje

Nejbližší koupání

Doplňte fotografie

Areál sportu a kultury Bystřice nad
Pernštejnem

Vaše jméno:*
Váš e-mail:*
8 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou
S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska
Text zprávy:

bazén krytý pro veřejnost, úschovna kol, dětské
hřiště, fitness centrum / posilovna pro veřejnost,
umělá lezecká stěna vnitřní, půjčovna
sportovních potřeb a vybavení, sportovní hala /
tělocvična, squash, kuželna, vířivka vnitřní pouze
pro ubytované, kulečník - karambol, koupaliště /
bazén venkovní pro veřejnost, sportovní hřiště
venkovní, skatepark / bikepark venkovní, bowling,
atletický stadion
Bystřice nad Pernštejnem

Zajímavosti v okolí
Nedvědice,Pernštejn,hrad 0.1

I'm not a robot
reCAPTCHA

autobusová zastávka, stanice turistického vláčku

Privacy - Terms

Nedvědice
2 km

Odeslat

Nejbližší restaurace
Hodnocení a komentáře
Průměrné hodnocení:

Hotel Myslivna

Hodnocení pobytu
Průměrné hodnocení:

restaurace, letní terasa / zahrádka

0.9 z 5. Počet hodnocení: 5
Vojtech Binder

10.07.2013 22:59

4.7 z 5

Nedvědice 321
v objektu

Nejbližší informační centrum

více

Turistické informační centrum
Nedvědice 42

Hodnoťte přes Facebook

Hodnoťte přes formulář
1 km

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 - Brno

dnes (07:00)
-1°C

zítra
9°C

pondělí
8°C

úterý
6°C
Zdroj: počasí Meteocentrum
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