Souřadnice GPS: 49°18´9.577´´N, 13°20´59.097´´E

Rekreační chalupa - stylová chalupa má v podkroví 2 ložnice po 4 lůžkách, koupelnu a WC. V přízemí se
nachází společenská místnost s otevřeným krbem vybudovaná z bývalé kovárny. Dále je v přízemí plně
vybavená kuchyně, televize, satelit a koupelna s WC. Cena rekreační chalupy je v hlavní sezóně
12 900,- Kč/týden a mimosezónu 9 900,- Kč/týden.
Apartmán č. 1 - Zelený - v zeleném apartmánu naleznou hosté 2 ložnice se 2 a 3 lůžky, koupelnu s WC,
plně vybavenou kuchyni a balkón přístupný z ložnic. Apartmán je vybaven televizí a satelitem. Cena
tohoto apartmánu je 9 400,- Kč/týden v hlavní sezóně a 7 400,- Kč/týden v mimosezóně.
Apartmán č. 2 - Oranžový - v oranžovém apartmánu se nachází ložnice se 2 lůžky, plně vybavená obytná
kuchyň s možností přistýlky a koupelna s WC. Dále je apartmán vybaven televizí a satelitem. Cena tohoto
apartmánu je 4 900,- Kč/týden v hlavní sezóně a 3 400,- Kč/týden v mimosezóně.
Apartmán č. 3 - Modrý - modrý apartmán je vybaven 2 ložnicemi po 2 lůžkách, plně vybavenou kuchyní
(možnost přistýlky), koupelnou s WC a terasou přístupnou z kuchyně. V apartmánu je také televize
a satelit. Cena tohoto apartmánu je 9 400,- Kč/týden v hlavní sezóně a 7 400,- Kč/týden v mimosezóně.
Tak jako je rozmanitá šumavská krajina, je rozmanitá i historie a současnost jednotlivých míst Šumavy.
Přijeďte za poznáním!

www.vlcekvaclav.cz/podoli
Václav Vlček
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“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

UBYTOVÁNÍ

Ubytování se nachází na klidném místě na okraji malé vesnice Podolí s vyhlídkou na hraniční hory
15 km jižně od Klatov. Původní usedlost byla kompletně přestavěna pro rekreační využití a součástí celku jsou
dva objekty - rekreační chalupa a dům se třemi apartmány. Pro ukrácení volného času
je hostům k dispozici společenská místnost se stolním tenisem a šipkami, venkovní bazén (3x6x1,2m)
se solárním ohřevem, venkovní posezení s ohništěm a grilem a zahradní nábytek. Pro vyjížďky si hosté
mohou zapůjčit dvě treckingová kola pro dospělé (+ 1 dětské). V celém objektu je možnost Wi-Fi připojení
k internetu. Na zahradě je návštěvníkům k dispozici nově vybudované dětské hřiště. Okolí skýtá mnoho
možností pro výlety a kulturní a sportovní aktivity. V nedalekém městě Klatovy mohou návštěvníci obdivovat
nádherné barokní památky a navštívit jednu z největších atrakcí města - klatovské katakomby. Vodní hrad
Švihov nabídne zájemcům bohatý kulturní program, který pobaví děti i dospělé. Na hradě Rabí mohou
odvážlivci vidět krocení divokých včel. Pokud si budou chtít hosté užít přirodu, mohou vyrazit na Šumavu
a obdivovat její krásné lesy, jezera a slatě. Překvapení čeká i milovníky koní v podobě westernového ranče,
který se nachází přímo v Podolí. Při nepřízni počasí se mohou hosté vypravit do krytého bazénu do Klatov
nebo do Kdyně. V zimních měsících lze využít 10 km vzdálený areál nebo se vydat do krásné přírody na běžky.

POZNEJ POŠUMAVÍ

UBYTOVÁNÍ V PODOLÍ

