Vlastní ubytování se skládá ze 3 moderně zařízených apartmánů v prostorách bývalé mlýnice. Všechny
apartmány mají vlastní sociální zařízení a samostatné venkovní vchody. Apartmán č.1 - Mlýnice, nabízí
návštěvníkům 2 místnosti, ve kterých se nachází ložnice se 4 lůžky a místnost skládající se z obytné a plně
vybavené kuchyňské části (možnost přistýlky). V apartmánu č.2 - Nad turbinou, se nachází 1 místnost se
2 lůžky, s plně vybaveným kuchyňským koutem, předsíní a velkým samostatným balkonem. Apartmán č. 3 Rybárna, má ložnici v podkroví se 4 lůžky (možnost 2 přistýlek v přízemí) a obytnou místnost s plně vybaveným
jídelním koutem. Apartmán má také zděný otevřený krb a samostatný balkon nad vodou. Návštěvníkům je
k dispozici společná zakrytá terasa a venkovní terasa na hrázi rybníka s posezením u zahradního krbu. Hosté
mohou zdarma využít kanoi k projížďce po rybníce. Cena za ubytování je v průměru 250,- Kč/osoba/noc
dle délky a roční doby pobytu. Domácí zvíře je 100,- Kč/noc.

Jako doplňkové ubytování je připraven program Zálesák, v němž si návštěvníci mohou vyzkoušet žít jako
zálesáci, vařit si jídlo v kotlíku na ohništi v lese, jíst na hrubě otesaných lavicích se stolem ve srubu ze syrových
prken a při tom si svítit petrolejkou. Ti náročnější si mohou zhotovit z připravených věcí malou vodní
elektrárničku na potoce, který obtéká srub, a pak využít elektrického světla a poznat záhady výroby elektřiny.
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POZNEJ POŠUMAVÍ

Mlýn Podhora se dvěma rybníky je postaven o samotě v tichém údolí, sevřeném poli a jehličnatými lesy 7 km
východně od Klatov. Byl založen již v 17. století a v roce 1922 byl zakoupen rodem Krůsů v jejichž péči zůstává
dodnes. Mlýn byl funkční až do roku 1961 a během své existence byl opakovaně přestavován a upravován.
Hlavní předností ubytování v tichu samoty je klid a zachování soukromí. Ohromí Vás bezprostřední kontakt
s přírodou, ať již díky hlubokým temným nocím, nebo východem slunce, jehož paprsky se odráží nad hladinou
mlýnského náhonu. Budete mít chuť nikam nejezdit, nechodit na žádné výlety, jen zůstat, odpočívat a nasávat
energii, klid a pohodu. Ale i přesto zde máme pár tipů na výlety - ze mlýna je dostupné nejen město Klatovy
se svými památkami, ale také město Švihov s naučnou stezkou a vodním hradem, překrásná Šumava nebo
zřícenina hradu Rabí s jedinečným občerstvením na nádvoří, kde se vaří jedině z místních surovin z blízkého
okolí. Překvapení zde čeká i na vyznavače jezdeckého sportu na koních a uspokojení zde najdou i milovníci
vodáckých sportů. Ve mlýně se nachází také muzeum malé vodní elektrárny. Máte možnost vyslechnout
odborný výklad o funkčnosti celého soustrojí, shlédnout vystavené písemnosti a dobové dokumenty, navštívit
vtokový objekt a seznámit se s florou a faunou v místních rybnících. Mlýn je obklopen prstencem polí na kterých
se pěstuje cca 20 druhů polní zeleniny. Každým rokem od poloviny září mohou zákazníci nakupovat v našem
prodejním skladu zeleninu vypěstovanou bez použití průmyslových hnojiv.

UBYTOVÁNÍ

Souřadnice GPS: 49°25´10.182´´N, 13°22´24.202´´E
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