Souřadnice GPS: 49°15´30.755´´N, 13°25´7.058´´E

V apartmánu v prvním patře se nacházejí 2 ložnice po třech lůžkách s možností 2 přistýlek v obývacím pokoji
na rozkládací pohovce. Apartmá dále obsahuje obytný pokoj s TV a krbovými kamny včetně vybavené
kuchyňské linky(el. varná deska a trouba, lednice, myčka nádobí a rychlovarná konvice) a koupelnu se
sprchovým koutem a samostatným WC. Cena tohoto apartmánu činí 1600,- Kč/noc (cca 270,- Kč/osoba),
přistýlka je 100,- Kč/noc. Při týdenním pobytu je cena apartmá 10 100,- Kč (cca 240,- Kč/osoba).
Druhé apartmá se nachází v podkroví penzionu a je v něm 1 ložnice se dvěma lůžky a 1 ložnice se třemi
lůžky s možností 2 přistýlek v obývacím pokoji. Apartmá je dále vybaveno obývacím pokojem s TV včetně
kuchyňské linky (el. varná deska a trouba, lednice, myčka nádobí a rychlovarná konvice) a koupelnou
s rohovou vanou, sprchovým koutem a WC. Cena tohoto apartmánu činí 1 500,- Kč/noc (cca 300,Kč/osoba), přistýlka je 100,- Kč/noc. Při týdenním pobytu je cena apartmá 9 100,- Kč (cca 260,- Kč/osoba).
Při dvou a více týdenním pobytu poskytujeme slevu. El. energie do 100 kWh/týden v ceně. V objektu se
připravuje WI - FI připojení k internetu. Stravování je možné pouze vlastní. K dispozici je také dětská
postýlka a dětská jídelní židlička. Kontaktní adresa na majitele: Jiří Zelený, Drouhavec 3, 341 42 p. Kolinec.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

zeleny@susice.cz
Jiří Zelený - apartmány Na statku
Horní Staňkov 3
341 42 p. Kolinec
Tel: 602 264 019, 607 610 176, 376 594 443
E-mail: zeleny@susice.cz
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POZNEJ POŠUMAVÍ

UBYTOVÁNÍ

Apartmány “Na statku” se nacházejí v malé a klidné vesničce Horní Staňkov cca 10 km od Sušice.
V penzionu se nacházejí dva apartmány, které jsou umístěny ve dvou patrech objektu rodinného domu, mají
společný vchod a schodiště (proto naše ubytování není vhodné pro hosty se sníženou pohyblivostí).
Penzion je umístěn v těsné blízkosti nově rekonstruovaného zemědělského statku zaměřeného na dojný
skot. Okolí skýtá mnoho možností pro sport a turistiku. Přes Horní Staňkov vedou trasy vyhledávaných
šumavských cyklostezek a v blízké Sušici se nachází cyklostezka vhodná pro in-line bruslení, lanové
centrum, koupaliště atd. Přírodní koupání a rybaření si mohou návštěvníci vychutnat u rybníku Bušek.
V zimních měsících jsou v okolí k dispozici 3 lyžařské areály. Turistické výlety mohou hosté penzionu
pořádat do Národního parku Šumava, kde mohou navštívit např. Černé jezero, Antýgl, Jezerní slať, Pramen
Vltavy a další atraktivity. Pro milovníky památek a historie doporučejeme výlety na hrad a zámek Velhartice,
největší zříceninu v Čechách Rabí nebo na hrad Kašperk. Velmi atraktivní jsou také okolní města Klatovy,
Sušice a Horažďovice nebo celodenní výlety do Německa. Penzion je dobře přístupný pro osobní
automobily po celý rok s možností parkování u domu.Našim návštěvníkům jsou v zimě k dispozici kompletní
lyžařská vybavení jak na sjezd, tak i na běžky (lyže, hůlky, boty) a v létě je možno zapůjčit horská kola.
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