Souřadnice GPS: 49°25´12.663´´N, 13°27´32.95´´E

Statek se dá využít jak pro Vaši rodinnou dovolenou, tak pro oslavy, svatby, stylové
večírky, romantické víkendy, či pobytové kurzy a firemní akce.
Můžeme zajistit catering a pomoci se zamluvením: tenisových kurtů, kanoí, vyjížděk
na koni, kol, čtyřkolek, keramického kurzu, kurzu angličtiny, cvičení jógy atd.
Vybavení: venkovní bazén 10 x 4m, WiFi, DVD přehrávač, stolní tenis, badminton, plynový gril,
gril na dřevěné uhlí, myčka, pračka, sušička, 2 plně vybavené kuchyně (hlavní dům, Sýpka)
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ZIEL 3

CÍL 3

“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

UBYTOVÁNÍ

Pokud je Vaší prioritou kvalitní, pohodlné a příjemné prostředí, kde se budete cítit jako doma,
přijeďte k nám na bývalý statek číslo popisné 1 v malé vísce nedaleko Klatov. Jsme pouze 1 hod.
a 15 min. od pokraje Prahy, 40 minut od Plzně, a přesto máte pocit, že jste na konci světa,
kde občas projede autobus či traktor, kde ze zadních vrat vyjdete přímo do polí a lesů a kde
z předních vrat dojdete po 50 metrech k čerstvě načepovanému pivu. Nabízíme klid a pohodu,
nesmírně pohodlné postele, krby, prostorné místnosti a hlavně soukromí.
Můžete si pronajmout celý statek, či pouze romantickou Sýpku (2-4 lidi) anebo hlavní dům
(až pro 17 lidí). Veškeré pokoje jsou individuálně zařízené s vlastní koupelnou. V hlavním domě
je prostorná kuchyně, velká společenská místnost (jídelna, krb a posezení, možno využít
i k dalším účelům), 7 ložnic. V sýpce je kuchyně, jídelna, koupelna, prostorná ložnice v patře.
V objektu je též venkovní bazén (4 x 10 m), zahrady, venkovní posezení, grilování, stolní tenis,
míčové hry, plánujeme pískoviště, saunu a venkovní káď s ohřívanou vodou pro chladné večery.

POZNEJ POŠUMAVÍ

UBYTOVÁNÍ NA STATKU

