
Ubytovací zařízení 

Název zařízení: 

 

Ubytování Chudenice 

Typ zařízení: 

 

Ubytování v soukromí 

Adresa: 

 

Rejchova 236, 339 01 Chudenice 

E-mail: Info@ubytovanichudenice.cz 

WWW stránky: www.ubytovanichudenice.cz 

Telefon: 739456403, 739250489 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Havlíčková 

Popis objektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 Objekt má vlastní uzamykatelné 

parkoviště a salonek přímo v areálu. V 

letních měsících mohou hosté využít 

možnosti posezení venku u ohně. Je 

vhodný pro rodinnou dovolenou, akce pro 

cykloturisty, motorkáře, soukromé a 

rodinné oslavy, apod. možné pořádat 

školení, firemní akce, semináře. K 

dispozici je prostorové a technické 

vybavení. 

Propagační materiály: Ne 

 

 

Počet lůžek: 

 

Pokoje: 

 

 

Počet: Cena v sezóně:Cena v mimosez: 

1lůžkové 0   

2lůžkové 2 290,- 
Kč/osoba/noc 

250,- 
Kč/osoba/noc                                           
(dvou a vícedenní 
pobyty) 

týden a více - 
individuální 
domluva 

320,- 
Kč/osoba/noc 

280,- 
Kč/osoba/noc                         
(dvou a 
vícedenní 
pobyty)   

týden a více - 
individuální 
domluva 

3lůžkové    

4lůžkové 1 390,- 
Kč/osoba/noc 

350,- 
Kč/osoba/noc                                           
(dvou a vícedenní 
pobyty) 
 
týden a více - 
individuální 
domluva             

420,- 
Kč/osoba/noc 

380,- 
Kč/osoba/noc                         
(dvou a 
vícedenní 
pobyty)   
 
týden a více - 
individuální 
domluva 

Vícelůžkové    
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Bezbariérové    

Přistýlka 2   

Počet lůžek: 

 

Chaty: 

10 

 

Počet:                 Cena v sezóně:                 

Cena v mimosezóně: 

1lůžkové    

2lůžkové    

3 lůžkové    

4lůžkové    

Vícelůžkové    

Bezbariérové    

Přistýlka    

Vybavení:  Pokoje: 

-pokoje mají kuchyňský kout 

s ledničkou a dvouplotýnkovým 

vařičem, varnou konvicí, topinkovačem, 

mikrovlnou troubou a veškerou 

kuchyňskou výbavou 

-teplá voda, ústřední topení 

-koupelna s WC má sprchu a 

koupelnovou skříňku 

- satelitní televize má příjem českých i 

zahraničních programů 

- možnost připojení internetu 

 

Salónek: 

-kapacita 25 míst 

-bar 

-teplá voda, ústřední topení 

-SAT televize má příjem českých i 

zahraničních programů 

-DVD s 5.1 zvukem 

-lednička s mrazákem, mikrovlná 

trouba, varná konvice, kuchyňská 

vybavení 

-dataprojektor, plátno, laserové 

ukazovátko 

-bezdrátové připojení k internetu 

-notebook, tiskárna 

-možnost drobného občerstvení při 

školících akcích 

Možnost stravování 

v objektu: 

Ne, 2 restaurace v okolí 

 Ne 

Prostory pro konání ano 
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akcí: 

 

Pořádání akcí 

v objektu: 

 

Termíny a názvy 

pravidelných akcí: 

ano 

Bezbariérový přístup: ne 

Realizovaný projekt 

v CR: 

 

ne 

Provozování 

volnočasových 

aktivit: 

 

ne 

Vlastní 

parkoviště/možnost 

parkování 

ano 

Další informace o 

objektu: 

     V místě je lékař, autobusová zastávka, 

historické objekty, museum, restaurace, 

nákupní středisko, fotbalové hřiště…. 

 

Fotografie objektu: 
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