Ubytovací zařízení
Název zařízení:

Apartmán Dlažov

Typ zařízení:

Apartmán

Adresa:

Dlažov 84
340 21 Janovice nad Úhlavou
agjohnova.@sumava.net
www.apartmanydlazov.sumava.net/apartmanydlazov/
604 528 745
Jana Johnová
Apartmán se samostatným vchodem a 2 balkony leží v klidné
lokalitě na okraji vesnice. Svou polohou je vhodný k výletům do
okolí - město Klatovy, Domažlice , Sušice, Plzeň, Horažďovice
nebo šumavská jezera Černé a Čertovo, hrady Klenová, Švihov
a Velhartice a k výletům do BRD města Furth i. W., Cham, Lam
– aquacentrum.

E-mail:
WWW stránky:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Popis objektu:

Cykloturistické stezky vedou přímo přes Dlažov. Okolní lesy
lákají odpočinku v přírodě, procházkám a houbaření.
Pro milovníky zimních sportů je v Nýrsku umělá sjezdovka /10
km/ a střediska zimních sportů se nachází v Hojsově Stráži /19
km/, na Špičáku /25 km/ , v Železné Rudě /30 km/.
Obec Dlažov leží v n.m. 510 m, 10 km od Klatov, směrem na
Domažlice a 5 km od Janovic nad Úhlavou. Z podkrovního
apartmánu je překrásný výhled na Šumavu a to od Klatov až po
Jezerní stěnu na Železné Rudě.
Propagační materiály:
Potřebné p. materiály:
Počet lůžek:

6

Pokoje:
Počet:
Cena v sezóně:
Cena v mimosezóně:
1lůžkové
2lůžkové
3lůžkové
4lůžkové
Vícelůžkové
Bezbariérové
Apartmán
1
220,- Kč os/noc
180,- Kč os/noc
K cenám se dále připočítává spotřeba plynu, která je samostatně měřena.
Přistýlka

Ubytovací zařízení
Vybavení:

V apartmánu se nacházejí 2 ložnice – v jedné ložnici jsou 3
lůžka a v druhé 1 lůžko. V obývacím pokoji se nachází rozkládací
dvoulůžko a TV. Apartmán je maximálně pro 6 osob
Společná velká kuchyň s mikrovlnkou, sporákem, kávovarem,
rychlovarnou konvicí, lednicí. Společná koupelna s vanou i
sprchou a WC.
Možnost posezení na zahradě, grilování, pískoviště.

Možnost stravování
v objektu:
Certifikace:

Pouze vlastní stravování
Ne

Zájem o certifikaci:
Prostory pro konání akcí:
Pořádání akcí v objektu:
Termíny a názvy
pravidelných akcí:
Bezbariérový přístup:
Realizovaný projekt v CR:
Provozování
volnočasových aktivit:
Vlastní
parkoviště/možnost
parkování
Další informace o
objektu:

Ubytování při akcích: Author Král Šumavy, Mogul Šumava
Rallye, vhodné též pro zástupce firem.

Ubytovací zařízení

Fotografie objektu:

