
Ubytovací zařízení 

Název zařízení: 

 

Starý mlýn (Únějovice) 

Typ zařízení: 

 

Rekreační chalupa 

Adresa: 

 

 

E-mail:  

WWW stránky: www.e-chalupy.cz 

Telefon: 377 530 122, 739 429 933 

Kontaktní osoba:  

Popis objektu: 

 

 

 

 

 

 

 

Bývalý mlýn z roku 1761 na hrázi chovného rybníka na okraji obce 
Únějovice, okres Domažlice. Objekt má velký oplocený pozemek 
(dvůr) s ohništěm, zahradním grilem, zahradním nábytkem, 
parkováním uvnitř objektu, k dispozici kanoe a místnost pro stolní 
tenis. Objekt má vstupní halu, bývalá mlýnice, kuchyň, obývací pokoj 
s krbem, 3 dvoulůžkové ložnice, dvě koupelny s WC. K dispozici jsou 
dvě přistýlky. Optimální počet osob je šest (plus dvě na přistýlkách). 
Objekt je vhodný i pro domácí zvířata. 

Propagační materiály: 

 

Potřebné p. materiály: 

 
 
 

Počet lůžek: 

 

Pokoje: 

6 
 
Počet:                 Cena v sezóně:              Cena v mimosezóně: 

1lůžkové    

2lůžkové 3 1 800,-/noc/chalupa 1 600,-/noc/chalupa 

3lůžkové    

4lůžkové    

Vícelůžkové    

Bezbariérové    

Přistýlka Ano   

Počet lůžek: 

 

Chaty: 

 
 
Počet:                 Cena v sezóně:                 Cena v mimosezóně: 

1lůžkové    

2lůžkové    

3 lůžkové    

4lůžkové    

Vícelůžkové    

Bezbariérové    

Přistýlka    
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Vybavení:  1 ložnice přiléhající k obývacímu pokoji má vlastní koupelnu a 
WC. Další dvě ložnice společná koupelna a WC. V obývacím 
pokoji se nachází krb s krbovou vložkou. Další vybavení:  

Obývací pokoj je vybaven: jídelní stůl, 8 židlí, konferenční 
stolek, dvě křesla, gauč, skříň, kosín, barevná televize (satelit), 
krb s krbovou vložkou.  

Kuchyně je vybavena: elektrický sporák (4 plotýnky), 
mikrovlná trouba, rychlovarná konvice, kávovar 
na překapávanou kávu, chladničk a mrazák, kompletní 
kuchyňské vybavení pro 8 osob.  

Ložnice jsou vybaveny: šatní skříň, dvoulůžko, povlečení, 2 
ručníky na osobu.  

Další vybavení: pinponkový stůl, kanoe, venkovní ohniště, 
venkovní gril.  

Možnost stravování 

v objektu: 

Pouze vlastní stravování 

Certifikace: 

 

Zájem o certifikaci: 

Ne 

Prostory pro konání akcí: 

 

 

Pořádání akcí v objektu: 

 

Termíny a názvy 

pravidelných akcí: 

 

Bezbariérový přístup:  

Realizovaný projekt v CR: 

 

 

Provozování 

volnočasových aktivit: 

 

Možnost využití kanoe na plavbu po přilehlém rybníku 

Vlastní 

parkoviště/možnost 

parkování 

Ano 

Další informace o 

objektu: 

 

 

 

 

 

 

 

V okolí objektu je možné provozovat pěší turistiku, 
cykloturistiku - výlety do okolí Domažlic a Klatov. V blízkém 
okolí je hřeben s vrcholy Koráb, Herštejn a Rýznberk (cca 
10km).  

Přímo v objektu je možné využít pinponkový stůl a využít kanoi 
na přilehlém rybníku (plocha rybníku 11ha, cca 8m od objektu).  

300 m od objektu je fotbalové hřiště, u kterého je hospoda 
s otevírací dobou při fotbalových utkáních, každý pátek večer a 
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každou neděli dopoledne.  

Provoz chalupy: celoročně. Minimální délka ubytování: 5 dní. 

Fotografie objektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


