UBYTOVÁNÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU
A BLÍZKÉM OKOLÍ

2022
Turistické informační centrum
Husovo náměstí 60
584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 569 721 471
Email: ic@ledecns.cz
www.ledecsko.cz

HOTEL KASKÁDA ***
HOTEL RESTAURACE BOWLING SQUASH FITNESS SPINNING

Hotel se nachází v historickém centru města Ledče nad Sázavou, které je pro svůj půvab a
krásnou okolní přírodu právem označováno jako perla Posázaví. V okolí je množství kulturních památek a přírodních zajímavostí, cyklistických a turistických tras.
Adresa: Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontakt: RESTAURACE, BOWLING Tel.: +420 569 443 753,
HOTEL, SQUASH, FITNESS, SPINNING, SÁL, DĚTSKÁ HERNA Tel.: +420 569 443 745
E-mail: info@kaskadaledec.cz Web: www.kaskadaledec.cz Kapacita: 41 lůžek, k dispozici
je 8 prostorných dvoulůžkových pokojů, 4 třílůžkové pokoje, z nichž dva jsou s možností přistýlky. V podkroví je dále jeden čtyřlůžkový pokoj, jeden třílůžkový a jeden čtyřlůžkový
apartmán. Bezbariérový přístup do pokojů je zajištěn výtahem, vyjma podkroví.
Cena za pokoj:
1 osoba na dvoulůžkovém pokoji
1.100 Kč vč. snídaně
2 osoby na dvoulůžkovém pokoji
1.600 Kč vč. snídaně
3 osoby na třílůžkovém pokoji
2.300 Kč vč. snídaně
Třílůžkový apartmán (podkroví)
2.300 Kč vč. snídaně
Čtyřlůžkový apartmán (podkroví)
2.800 Kč vč. snídaně
Čtyřlůžkový pokoj (podkroví)
2.800 Kč vč. snídaně
Přistýlka 700 Kč vč. snídaně
Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Možnost zapůjčení dětské postýlky 200,-/noc. Pro
firmy a kolektivy cena dohodou v závislosti na počtu osob a délce jejich pobytu.
Možnost přistýlky: ano Vybavení: Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením se
sprchovým koutem, elektronickým zámkovým systémem pro vstup bezkontaktní čipovou kartou, LCD televizorem, lokálním telefonem a připojením na internet. Pro vytvoření jedinečné
atmosféry jsou pokoje vybaveny nepřímým osvětlením.
Poznámka: Hotelovým hostům je k dispozici restaurace s výbornou kuchyní a dětským
koutkem, čtyři profesionální bowlingové dráhy s půjčovnou bowlingové obuvi, dva
squashové kurty, fitness centrum vybavené profesionálními posilovacími stroji značky
Grünsport a kardio stroji značky Panatta, certifikovaná dětská herna a cvičební sál, který
nabízí různé sportovní a cvičební aktivity podle aktuálního rozvrhu. Vstup do fitness centra a
bezdrátový vysokorychlostní internet v celém objektu je pro hotelové hosty zdarma.

PENZION A RESTAURACE
„U ŘEKY“
Penzion a restaurace " U Řeky " se nachází v samém středu České republiky, v posázavské
krajině na břehu řeky Sázavy. Většina pokojů nabízí ubytování pro dva až tři hosty,
najdete tu však také prostornější pokoje pro čtyři hosty. Pokojů je celkem dvanáct a
všechny jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Některé z nich nabízejí výhled na
komplex hradu, který se vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou, kde vévodí
krajině a městu Ledči nad Sázavou.
Restaurace umožňuje posezení pro 30 hostů, venkovní zahrádka pro 50 hostů a dále
posezení až pro 60 návštěvníků ve velkém sále s využitím pro různá společenská setkání,
rodinné oslavy, svatby, koncerty, kurzy a jiné. Velký sál nabízí možnost využití projektoru
a veškeré technické vybavení. Hosté dále mohou se svými dětmi navštívit útulný dětský
koutek s maximální kapacitou 16 osob, vhodné pro menší rodinné oslavy.
Dále je k dispozici školící místnost pro 25 až 30 osob s kompletním vybavením. Vhodné
pro pořádání vzdělávacích programů, konferencí či jiných zasedání.
Adresa: Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel: 770 144 545
E-mail: ureky@urekyledec.cz
Web: www.urekyledec.cz
Kapacita: 29 lůžek + přistýlky
Cena: jednolůžkový pokoj 800,-, dvoulůžkový pokoj 1.300 Kč; třílůžkový pokoj 1.650
Kč; čtyřlůžkový 1.800 Kč
Snídaně: v ceně ubytování. Možnost parkování: v těsné blízkosti penzionu

HOTEL KOUTY ***
Adresa: Rejčkov 20, Ledeč nad Sázavou
Tel: 569 738 121, 702 037 696 (v případě nedostupnosti volat pevnou linku)
E-mail: info@hotelkouty.cz
Web: www.hotelkouty.cz
Kapacita: 22 pokojů, celkem 56 lůžek včetně přistýlek; 9 chatek, celkem se 45 lůžky
Cena ubytování: hotelový pokoj 1 - 4 lůžkový od 645 Kč za osobu/noc,
děti od 3 do 10 let 50% sleva, děti do 3 let zdarma
chatka od 2.499,- za objekt
Možnost parkování: vlastní parkoviště
Vybavení: Každý pokoj s vlastním sociálním zařízením (toaleta a sprchový kout).
V areálu hotelu se nachází 9 zrenovovaných chatek s přívodem elektrického proudu,
s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Součástí hotelu je také velká restaurace
s krbem a venkovní posezení s grilem. Hotel se nachází ve vlastním desetihektarovém
přírodním areálu s jedním z nejčistších rybníků v oblasti. Hotel nabízí možnost pořádání
jednodenních i vícedenních školení, seminářů, přednášek, kurzů, svateb a podobných akcí,
během akcí lze objednat občerstvení dle Vašich představ. K dispozici jsou samostatná
konferenční místnost pro až 60 osob a oddělená část restaurace (salónek) pro až 30 osob,
vybavené obvyklou technikou (dataprojektor, flipchart). Restaurace může najednou
pojmout až 100 osob. Na přání lze salónky upravit ve školním nebo divadelním
uspořádání, podle potřeby. Okolí hotelu nabízí nespočet příležitostí pro relaxaci, sportovní,
outdoorové
a jiné aktivity (badminton, PingPong, beachvolejbal, paddleboard, kanoe, sauna, půjčovna
kol a lodiček, posilovna, tenisový kurt a jóga, atd. Po celém hotelu Wi-Fi.

HOTEL LUNA ***
Adresa: Kouty 77, Kouty, Ledeč nad Sázavou
Tel: 569 738 800, 733 182 105, 734 701 201
E-mail: recepce@hotelluna.cz
Web: www.hotelluna.cz
Počet pokojů a lůžek: Nabízíme ubytování v celkem 67 pokojích + apartmány, možnost
přistýlky, + chatky.
Útulné a kvalitně vybavené pokoje poskytují ubytovaným klientům vysoký komfort.
Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením. Po celém hotelu Wi-Fi.
Kapacita: 170 lůžek – hotel, 40 lůžek – chatky
Cena za os./noc: jednolůžkový pokoj – 998 Kč, dvoulůžkový pokoj 690 Kč. Cena za
chatku – 4 lůžka 800 Kč/noc (bez snídaně).
Možnost parkování: Ano, před hotelem.
Rekreační středisko v jedné z nejkrásnějších oblastí Českomoravské vysočiny
- kongresová turistika, firemní akce a školení, společenské, kulturní a propagační akce,
sportovní akce, individuální rekreace, rybolov, teambuildingové aktivity…
- k sportovnímu vyžití – osvětlené universální kurty s umělým povrchem (tenis, volejbal,
nohejbal, fotbal…)
- v případě nepříznivého počasí lze využít vnitřní bazén s protiproudem, sauna,
infrakabina, parní kabina, whirlpool, tělocvična, posilovna

HOTEL SÁZAVA
Adresa: Čechova 501, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel: 605 355 409
E-mail: info@hotelsazava.eu
Web: www.hotelsazava.eu
Ubytování: 23 lůžek - 5x dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení + 2 přistýlky,
5x pokoj s vlastním sociálním zařízení, 1x pokoj se sociálním zařízením upravený pro
handicapované osoby
Cena za jednolůžkový pokoj: 800 Kč, dvou a více lůžkový od 900 Kč
Vybavení: K dispozici je společná kuchyňka (mikrovlnka, rychlovarná konvice, lednička
a nádobí). Každý pokoj je možný navýšit 2 přistýlkami. Možnost zapůjčení postýlky.
Připojení na internet. V hotelu je přístupný salónek pro cca 20 osob a velký sál pro cca
100 osob.
Poznámka: možnost snídaně

PENZION A VINÁRNA POD
HRADEM
Adresa: Heroldovo nábřeží 135, Ledeč nad Sázavou
Tel.: 604 508 581, 603 156 118, 604 656 076
E-mail: rezervace@vinarnapodhradem.cz
Web: www.vinarnapodhradem.cz
Kapacita: 4 x dvoulůžkové pokoje
Cena za os./den: 400 Kč, při delším pobytu možná domluva.
Vybavení: TV, koupelna, WC, lednice, internet.
Možnost parkování: ve dvoře u domu (4 místa)
Poznámka: možnost snídaně a večeře, ubytování v podhradí s výhledem na řeku a kostel,
poblíž centra města.
Možnost snídaně a večeře, která není zahrnuta v ceně. Součástí objektu je nekuřácká
restaurace.

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ,
APARTMÁNY
VINOTÉKA U POTOKA
Adresa: Pivovarská 124, Ledeč nad Sázavou 58401
Tel.: 776 270 600 ,605 823 537
Kapacita: 1x rodinný pokoj (4-5 lůžek), 2x dvoulůžkový pokoj
Cena za os/den: 350 – 650 Kč
Vybavení: kuchyň - sporák elektrický, mikrovlnka, rychlovarná konvice, lednička,
kávovar, veškeré kuchyňské nádobí, Wi-Fi, TV, sprchový kout, WC
Možnost parkování: u domu
Poznámka: ubytování u potoka pod hradem v klidné části města, nedaleko prodejna
Coop. Do domu samostatný vchod, venkovní místečko pro kuřáky. V domě plynové
topení, elektrické přímotopy, v každém pokoji chladnička, trezor. Při nocování je možné
uschovat lodičky (30 m od řeky), kola v uzamčeném dvorku za plotem. (vinotéka – prodej
vína zatím pozastaven). Uschovat je možné i motorky.

PENZION STVOŘIDLA
Adresa: Ledeč nad Sázavou 584 01
Tel.: 605 812 661, Email: penzionstvoridla@seznam.cz, www.penzionstvoridla.cz
Kapacita: Kapacita 18 lůžek, jedno, dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením
Cena: 780 Kč za dvojlůžko, 470 Kč za jednolůžkový pokoj
Vybavení: vlastní sociální zařízení, jídelna, kiosek
Možnost parkování: ano
Poznámka: Nelze platit platebními kartami. Otevřeno od dubna do října.
Penzion není bezbariérový. Penzión se nachází v nejkrásnější části řeky Sázavy, oproštěn
od moderní civilizace nabízí vhodné místo pro odpočinek, turistiku, sport či rybaření

PENZION VILA MARKÉTA **
Penzion Vila Markéta leží přímo na břehu řeky Sázavy na kraji známého letoviska Ledeč
nad Sázavou v těsné blízkosti přírodní a krajinné rezervace Stvořidla, která je rájem
vodáků a rybářů.
Adresa: Heroldovo nábřeží 314, Ledeč nad Sázavou
Tel.: 736 751 118
Email: info@vilamarketa.cz Web: www.vilamarketa.cz
Kapacita: 10 lůžek, 2x dvoulůžkové a 2x třílůžkové pokoje
Cena pokojů: Osoba/noc 350 – 400 Kč, polopenze pro 2 osoby/noc 1.000 Kč. Při pobytu
delším než 3 dny je možná množstevní sleva.
Možnost snídaně – 90/osoba Kč (podáváme denně od 6.30 do 8.30)
Možnost přistýlky: ano
Vybavení: každý pokoj má vlastní koupelnu a WC, TV, wifi
Možnost parkování: ve dvoře

PENZION NA POTOCE
Adresa: Na Potoce 514, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Telefon: 603 321 374
E-mail: ubytovani-ledec@seznam.cz
Web: http://penzionledec.cz/
K dispozici jsou:
2 apartmány s kuchyňkami a s možností přistýlek
5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj, každý s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou
zařízeny jednoduše a účelně.
Cena apartmánu: 1 noc: 900,- Kč/apartmán (320,- Kč/přistýlka)
Cena pokoje:
1 noc: 390,- Kč/osoba
2 a více nocí: 320,- Kč/osoba.
Možnost ubytování se psem (malá plemena) : 1 noc: 50,- Kč
Hostům na pokojích jsou k dispozici 2 společné kuchyňky (mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, lednička, vařič a nádobí), dále venkovní posezení s krbem, Wi-Fi.
V ceně: spotřeba elektrické energie, vody, topení, 1x denně malý úklid (vyneseni košů
atd.), 1x ložní prádlo za pobyt.
Možnost parkování u penzionu.
Možnost parkování: u penzionu
Check-in: po 14:00 hod.
Check-out: do 10:00 hod.

PENZION ACS
Adresa: Havlíčkova 1297, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 723 550 887
E-mail: mil.machala@seznam.cz
Web: www.ubytovaniacs.estranky.cz
Dvoulůžkový pokoj + jednolůžkový pokoj č.1:
( průchozí, pronajmutí i společně)
Možnost přistýlky, televize, satelit
WC, sprchový kout, lednice
Cena za os./den: 350,- Kč (cena dohodou)
Třílůžkový pokoj č.2:
Možnost přistýlky, obývák, televize, satelit
Kuchyňský kout se sporákem a lednicí
WC, sprchový kout
Cena za os./den: 400,- Kč (cena dohodou)
Třílůžkový pokoj č.3:
Možnost přistýlky, televize, satelit
Kuchyňský a jídelní kout s vařičem, lednice
WC, sprchový kout
Cena za os./den: 400,- Kč (cena dohodou)

PRIVÁTNÍ UBYTOVÁNÍ
ALENA PROKŠOVÁ
Adresa: Mlýnská 150, Ledeč nad Sázavou 584 01
Tel.: 569 721 504, 737 131 258
Kapacita: 1x dvoulůžkový, 1x třílůžkový
Cena za os./den: od 280 Kč
Možnost přistýlky: ano
Vybavení: kuchyňka v jednom pokoji,
v druhém pokoji krb + vařič, TV, rychlovarná
konvice
Možnost parkování: u domu na ulici
Poznámka: zimní zahrada, klidná část v centru
města
Nabídka privátního ubytování v jednom dvojlůžkovém a jednom trojlůžkovém pokoji.
K dispozici kuchyňka, krb a vařič, zimní zahrada a parkování na ulici u domu.

PRIVÁTNÍ UBYTOVÁNÍ,
APARTMÁNY IVA
Adresa: Pod Skalkou 1169, Ledeč nad Sázavou
Tel.: 723 244 598
Kapacita: 2 dvoulůžkové pokoje, 1 čtyřlůžkový pokoj
Cena za os./noc: 150 - 250 Kč
Možnost přistýlky: ano, 1x
Vybavení: kuchyně, TV, satelit, koupelna, záchod, terasa s krbem a bazénem, sauna
s bazénem, krb v obývacím pokoji
Poznámka: Luxusní ubytování v klidné čtvrti, poblíž centra města.
Moderní, pěkný dvougenerační dům, ve vedlejší ulici. 3-pokojový byt v přízemí: obývací
pokoj 40 m2, na 2 rovinách, 1x pohovka, 1x pohovka pro 2 osoby, otevřený krb, TV-satelit
a rádio. 2x pokoj s dvojlůžkem.
Obytná kuchyně (4 plotýnky, mikrovlnka, gril), jídelní stůl. Koupelna/bidet/WC.
Společné: pozemek 300 m2 (oplocený), zahrada s trávníkem, rostlinami a květinami.
K dispozici pouze pro Vás: bazén (5 x 4 m, 01.06.-15.09.), zahradní sezení, zahradní
nábytek.
V domě: ústřední topení, garáž.

APARTMÁNY PETR HUŠEK
Adresa: Náměstí Svobody 106, Ledeč nad Sázavou
Tel.: 603 482 412
E-mail: info@penzion-ledec.cz
Web: www.penzion-ledec.cz
Kapacita: 17 lůžek - 3x čtyřlůžkové apartmá, 1x dvoulůžkový pokoj, 1x třílůžkový pokoj
Cena za os./noc: jednolůžko od 350, dvoulůžkový pokoj 600,1 osoba/ 1 noc příplatek 25%
Všechny děti jsou vítány.
Děti do 6 let zdarma bez nároku na lůžkoviny, děti 6-12 let 180 Kč
Dětská postýlka pro dítě do 3 let zdarma
Vybavení: V apartmánech je plně vybavena kuchyň - nádobí, el. vařič, mikrovlnná
trouba, lednička. V pokoji manželská postel, rozkládací pohovka, TV. V koupelnách je
sprchový kout, WC, umyvadlo. Každý apartmán má vlastní ohřev teplé vody.
Poznámka: Ubytování v centru města. 3x apartmá (pro max. 4 osoby) jsou v příjemném
podkroví. Součástí každého apartmá je pokoj, kuchyň a koupelna. Výhodou je samostatný
vchod z ulice. Parkování možno cca na 50 m vzdáleném parkovišti.

PRIVÁTNÍ UBYTOVÁNÍ
ONDŘEJ MATLACH
Adresa: Nad Lesem 1156, Ledeč nad Sázavou
Tel.: 603 551 867, 731 163 032
E-mail: ondra.matlach@gmail.com
Kapacita: 3x dvoulůžkový, 1x třílůžkový s balkonem
Cena za os./den: dlouhodobě 150,- Kč, méně než 60 dní 160,- Kč,
krátkodobě dle dohody 200 – 300,- Kč
Vybavení: wifi zdarma v celém objektu; nová TV; společná koupelna – vana a sprchový
kout; samostatné WC; kuchyně - dvouplotýnkový vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná
konvice, 2x velká lednice s mrazákem, vybavení pro vaření a stolování; možnost praní
prádla po dohodě s majitelem za poplatek
Možnost přistýlky: ne
Možnost parkování: před domem
Poznámka: celé 2. patro rodinného domu, klidná část města u lesa, nová okna, vytápění
ústředním topením (plyn), kouření uvnitř objektu zakázáno (mimo balkon )

UBYTOVÁNÍ EVA BĚLOUŠKOVÁ
Adresa: Jabloňová 878, Ledeč nad Sázavou
Tel.: 602 645 383
Email: eva.belouskova@gmail.com
Kapacita: 2 dvoulůžkové pokoje /možnost přistýlky 1x/
Cena za os/noc: 400,Vybavení: kuchyně / mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, vařič, koupelna, WC, TV v
každém pokoji, Wi-Fi, posezení u domu
V domě: ústřední topení
Parkování: před domem
Poznámka: rodinný dům se nachází v klidné čtvrti, do města je to cca 20 minut chůze, poblíž je vlaková a autobusová zastávka cca 10 minut chůze

UBYTOVÁNÍ NA „INTERNÁTĚ“
Ubytování se nachází v klidné části Koželské ulice. V areálu je i nová budova školy
(SOŠ), školní jídelna, sportovní hala, venkovní hřiště a hřiště s umělým povrchem.
O prázdninách mají přednost ubytování školní sportovní skupiny, které využívají
sportovní halu.
Adresa: Koželská 551, Ledeč nad Sázavou
Tel: 569 669 425, 731 612 320
E-mail: tutkovaj@gsv365.cz
Web: www.gvi.cz
Kapacita: 60 lůžek (15x dvoulůžkové a 10x třílůžkové pokoje ve třech patrech)
Cena: od 250 Kč osoba/noc, 2 a více nocí 230 Kč (v topné sezóně + 20Kč/noc)
Snídaně: strava dle dohody pro skupiny
Vybavení: Většina pokojů má nové vybavení, na každém patře je kuchyňka s lednicí,
mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a televizor. Na chodbách jsou vybudovány
odpočinkové zóny. WC a sprchy jsou společné na chodbě na každém patře.
V měsících červenci a srpnu je internát obsazen.

UBYTOVNA
OBECNÍHO ÚŘADU
Adresa: Hněvkovice 116, 582 94
Kontakt: tel.: 725 106 587
Email: ou.hnevkovice@tiscali.cz
Apartmán v přízemí s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou (TV, lednice, mikrovlnná
trouba, sporák) – 3 lůžka
Cena lůžko/noc: 250 Kč
Pokoje v patře – 4 čtyřlůžkové pokoje, na chodbě společné sociální zařízení,
společenská místnost s kuchyňským koutem – lednice, mikrovlnná trouba, sporák.
Každý pokoj je vybaven lednicí a televizí. Možnost připojení na Wi-Fi.

UBYTOVÁNÍ STADION
Adresa: Havlíčkova 200, Ledeč nad Sázavou
Tel.: 728 713 152
Kapacita: 1 x dvoulůžkový, 3 x třílůžkový, 1 x jednolůžkový
Cena za os./den: 150 Kč
Možnost přistýlky: ne
Vybavení: společná koupelna a WC, v každém pokoji je umyvadlo se studenou vodou
Možnost parkování: parkoviště u hotelu
Poznámka: možnost půjčení TV, při dlouhodobějších pobytech možnost slevy, součástí
objektu je restaurace.

LYŽAŘSKÁ CHATA
NA MELECHOVĚ
Je umístěna na západní straně kopce Melechova, poblíž obce Kouty, v blízkosti sjezdovky.
Krom toho, že je využívána pro akce LK Ledeč, je pronajímána veřejnosti.
Vybavení: v chatě je k použití kuchyň, koupelna, dvě společenské místnosti (jedna
s krbem), tři pokoje o čtyřech lůžkách. Pro větší počet osob lze využít přistýlky a dvě malé
chatky v bezprostřední blízkosti. K dispozici je i sauna.
Cena za osobu: v létě 200 Kč, v zimě 250 Kč
Kontakt: Tel.: 732 941 449 Vincenc Šrůtka (správce chaty)
E-mail: vsrutka@email.cz
Web: www.lkledec.cz
Okolí je vhodné pro sportovní vyžití všeho druhu. V zimě je možno využít upravené
běžecké stopy a lyžařský vlek. O víkendech chata funguje jako zázemí i pro ostatní lyžaře.
V létě lze v blízkých rybnících plavat i rybařit. Okolí chaty bylo nedávno zmapováno pro
orientační běh. Melechov je protkán sítí turistických tras, nedaleko se nachází Stvořidla jeden z nejkrásnějších a vodácky nejatraktivnějších úseků Sázavy. Celý Melelechov až ke
Stvořidlům je přírodní park.

KEMP SLUNEČNÍ ZÁTOKA
Areál leží na levém břehu řeky Sázavy (mimo záplavovou zónu), jejíž zátoka vytváří
poloostrov, který je ze 3/4 obklopen lesním porostem. Na areál plynule navazuje
„Foglarova louka“. Dominantou pohledu je skalní útvar na protějším břehu řeky, pod
kterým vede trať „Posázavského Pacifiku“.
Tel.: 777 085 608 (Lenka Janoušková), 775 085 607 (Miroslav Janoušek)
E-mail: slunecnizatoka@seznam.cz
Web: www.slunecnizatoka.cz
Otevřeno: duben-říjen
Cena: ubytování v budově od 230 Kč/den bez lůžkovin, stany 150 Kč/os./noc
Ubytování: pokoje (3x dvou, 16x tří a 3x čtyřlůžkové – celkem 79 lůžek), možnost
stanování - ubytování pouze na základě potvrzené rezervace
Topení: akumulační kamna
Sociální zařízení: společné sprchy, společné WC
Stravování: snídaně – obědy – večeře (hotovky
i minutky)
Příslušenství: 2 společenské místnosti
s krbem, jídelna, bar
Vybavení: 3x hřiště (980 m²), doskočiště,
lodičky (kanoe, kajak, pramice), ping-pong,
míčové a pálkové hry, společenské hry,
venkovní ohniště
Parkování: v areálu
Zvířata: ne

PENZION U ŠTĚPÁNKŮ
Adresa: Trpišovice 12
Tel.: Eva Štěpánková tel.: 724 927 316, 607 862 714
Web: www.ubytovani-vysocina-stepanek.cz
E-mail: penzionustepanka@seznam.cz
eva-stepankova@centrum.cz
Ubytování: Apartmán pro 4 osoby a pro 6 osob s možností přistýlky. Kuchyňský kout malá kuchyňská linka s vybavením (2-plotýnkový el. vařič, mikrovlnná trouba, varná
konvice, lednice), sociální zařízení - WC v rámci koupelny, sprchový kout, umyvadlo,
topení ústřední (zajišťuje majitel)
Cena: apartmán pro 4 osoby1-2 osoby 800,- /noc
Penzion nabízí: venkovní posezení, zahradní gril, pískoviště, kolotoč, venkovní bazén,
parkování u objektu, obchod: 6 km, vlak: Smrčná - 1,5 km, bus: v místě - 100 m.
Stravování: Ubytovaní se mohou stravovat v hospůdce. Pro zájemce pořádáme různé
druhy oslav. V letních měsících pořádáme grilování masa a ryb. Kapacita hospůdky: cca
20 osob.
Poznámka: Součástí objektu je malá a klidná nekuřácká hospůdka v přízemí penzionu pro
dvacet osob. Pobyt je vhodný i pro rodiny s dětmi. Wifi připojení. Domácí zvíře po
domluvě. Pro chvíle odpočinku máte k dispozici zahradu s posezením, ohništěm a
bazénem.

CHALUPA U LESA
Chalupa je po vnitřní rekonstrukci. Leží v obci Kouty u Ledče nad Sázavou,
na klidném místě u lesa v přírodní rezervaci Melechov (710m) na oploceném pozemku.
Vhodné i pro 2 rodiny.
Adresa: Kouty 48
Kontakt: Štěpánek Jan 603 216 271
E-mail: stepanekouty@seznam.cz
Kapacita: Možnost přespání s přistýlkou až 10 osob. 2x čtyřlůžkové, 1x dvoulůžkový
pokoj
Sociální zařízení: WC, sprch. kout. nová koupelna.
Vytápění: akumulační kamna, krbová kamna.
Možnost parkování ve dvoře nebo ve stodole.
Stravování obchod, hospoda, vlastní kuchyně.
Vybavení chalupy: TV, DVD, krb. kamna, kuchyň, el. sporák, lednice, mikrovlnná
trouba, pračka.
Provoz chalupy: celoročně. Cena nezahrnuje el. energii.
Cena chalupy na týden: zimní + letní sezóna: 5.000 Kč, mimosezóna: 4.000 Kč
Cena chalupy na víkend: zimní + letní + mimosezóna: 2.500 Kč, prázdniny: 6.000 Kč

KOUPALIŠTĚ KOŽLÍ
Možnost občerstvení, koupání, rybolov.
Adresa: Kožlí 194
Email: pibilova.jana@seznam.cz
Kontakt: 602 100 715 (paní Píbilová)
Kapacita: 1 pokoj se sedmi lůžky
Cena za osobu: 50 Kč
Stanování: 60 Kč/stan, sociální zařízení
Ubytování je možné v letních měsících, jinak fungují celoročně.

CHALUPA NA PILE
Chalupa se nachází na samotě mezi obcemi Pavlov a Vilémovice.
Adresa: Pavlov 34, Ledeč nad Sázavou
Kontakt: 739 016 894 (pan Proněk)
E-mail: p.pronek@seznam.cz
Web: www.pavlov.unas.cz
Kapacita: poskytuje možnost ubytování pro 16 osob (4x čtyřlůžkové pokoje)
Sociální zařízení: 1x WC+vana, 1x WC+sprcha.
Vytápění: ústřední vytápění - dřevoplyn.
Parkování: u objektu - 6 os. aut.
Vybavení chalupy: Jídelna s kuchyňkou – lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, el.
sporák, varná konvice, myčka. Na dvoře je venkovní pingpongový stůl a pergola s krbem.
Cena v hlavní sezóně: za celý objekt – 16.000 Kč/týden, 3.000 Kč/den. Cena zahrnuje
spotřebu vody, energií a zajištění lůžkovin

VILA POHODA
Adresa: Hněvkovice u Ledče nad Sázavou 88
Tel.: +420 776 70 85 10
E-mail: vila.pohoda@gmail.com
Web: vila-pohoda.webnode.cz
Kapacita: 4 ložnice, celkem 15 osob
Cena ubytování: Ceny za týden za celou chalupu: letní sezona: 20000,- Kč, mimo
sezonu: 16000,- Kč, Silvestr NEPRONAJÍMÁME
Možnost parkování: Parkování je možné na pozemku.
Popis: Chalupa je po celkové renovaci vnitřních prostor. Je rozdělena na přízemí a patro.
Vstup a hlavní chodba jsou společné.
V přízemí se nachází dvě ložnice, každá vybavená manželskou postelí, palandou a TV.
Dále je zde plně vybavená kuchyně s jídelním koutem, odpočinkovou zónou, krbovými
kamny a TV. Koupelna je prostorná s větším sprchovým koutem a je zde umístěna
infrasauna. WC je na chodbě k přízemnímu bytu.
Do patra se jde po točitých schodech, kde jsou dva pokoje, v jednom pokoji je manželská
postel a palanda, v druhém manželská a gauč. Oba pokoje jsou vybavené TV. Kuchyň je
zde menší, ale též plně vybavená. Je zde i menší koupelna vybavená sprchovým koutem a
samostatné WC. Jídelna je umístěna na chodbě mezi pokoji a kuchyní. Dále je zde
možnost posezení na balkoně.
Postele jsou čistě povlečené, ručníky a osušky jsou k dispozici.
V objektu je k dispozici free Wi – Fi, krbová místnost a zamykatelná kolárna, před níž je
umístěn nadzemní bazén. Celý objekt je oplocený, ideální pro rodiny s malými dětmi. Psi
menšího vzrůstu jsou zde vítáni. Vedle chalupy je pak ještě hřiště s kurtem pro tenis nebo
nohejbal. V celé chalupě je zákaz kouření, to je dovoleno pouze na vyhrazených místech.

