penzion Motobydlo

Špecifikácia:

Adresa: penzion Motobydlo, Velký Dřevíč 95, 549 34 Hronov

Penzion nabízí romantické ubytování v rekonstruovaném
objektu bývalého mlýna nad říčkou Olšavkou se splavem a
lovným pstruhovým rybníčkem.

Kapacita 63
Pevných lůžek 63
Přistýlky 0
Základní cena 240 CZK os./noc

Objekt Motobydla nabízí 18 pokojů se společným sociálním
zařízením /v nižší cenové kategorii/ s 39 lůžky, restaurací s
krbem, jídelnou a barem, hernou, kde je billiard a dále,
velkou zahradou a hřištěm na míčové hry, tenisovým kurtem
a paintballovou arénou. Kromě samostatných pokojů jsou
zde 2 dvoupokojové apartmány s vlastním sociálním
zařízením /jeden 2+5 lůžek, druhý 2+3 lůžka/.

Vedle toho je k dispozici i ubytování ve 2 apartmánových
dependence - jeden s 5 pokoji /16 lůžek/ s vl. soc. zařízením
a kuchyňkou a druhý se 2 pokoji/8 lůžek/ také s kuchyňkou a
vl. soc. zařízením. Obě dependance mají vlastní vchod.
Počet lůžek se navyšuje díky ubytování v dependence
prostorách ve vedlejších budovách.
V objektě je WiFi připojení k internetu a u objektu parkování
zdarma.

Kapacita 90
V restauraci 90
Salonek 0
Terasa 0

Restaurace nabízí krajové speciality, naši klienti si zvláště
oblíbili maso - steaky, kuřata, marinovaná žebírka, nebo
klobásy - připravované na grilu - v krbu přímo v restauraci s
různými saláty a domácím pečivem. Snídaně podáváme
formou bohatého buffetu. Bar je otevřen non stop dle přání
klientů.
Možnost vlastního výlovu zlatých a duhových pstruhů, které
vám personál okamžitě připraví na grilu.

Kapacita 0
Místnosti 1
Audio-vizuální vybavení ano
Coffee break ano

Pro menší školení a firemní
konferenční/školící místnost.

akce

je

k

dispozici

Po domluvě lze zabezpečit potřebné audio-vizuální vybavení
a také zabezpečíme občerstvení i celodenní stravování
účastníků.
Běžně pořádáme firemní sportovně laděné setkání, kdy se
spojí seriózní jednání firmy se sportem a zábavou.

Bazén ne
Sauna ne
Vířivka ne
Masáže ne
Fitness ne

Penzion nedisponuje vlastním wellness centrem.

Penzion Motobydlo nabízí hlavně sportovní vyžíti na unikátní
kryté motokárové dráze, která se nachází v areálu zahrady.
Je 4patrová s 13 klopenými zatáčkami a několika

rychlostními rovinkami - úžasný adrenalinový zážitek.
Jízdy nejsou pro ubytování podmínkou. Vedle motokár
jistěže běžně zajišťujeme i doplňkové kulturní programy.
Kromě toho arál nabízí příjemné posezení na terase a v
prostorách velké zahrady s hřištěm na míčové hry,
tenisovým kurtem, paintballovou arénou, provazovou
prolézačkou pro děti, střílnou ze vzduchovek a s
olympijskými luky. Je zde možnost i zapůjčení kol - v okolí
jsou ozsáhlé cykostezky.
Zajímavé jsou i výlety za četnými turistickými atrakcemi v
blízkém okolí - hrady, zámky, vojenské bunkry, atd.
Neměli bychom opomenout ani pohádkové Babiččino údolí v
Ratibořicích a ZOO ve Dvoře Králové.

CENNÍK SLUŽIEB

názov:

Penzion Motobyd

adresa:

Velký Dřevíč 95,

telefón:

+420 602 312 72

mobil:

+420 777 622 67

fax:

www:

Táto e-mailová
JavaScript. //
www.motokary-m

gps:

50°29´36.423" x

fb:

www.facebook.co

e-mail:

Krajina: Česko
Cena: 240 CZK

Izby:
Bathrooms:
Bedrooms:
Názov:
Okres:
Typ objektu:
Lot size:
House size:
Garages:
Built year:
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