TURISTICKÁ
UBYTOVNA

671 03 Vranov nad Dyjí, Komenského stezka 369
Kontakt /objednávky: Olga Ryšavá, mobil 606 332 017, e-mail sportclub.vranov@centrum.cz
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Turistická ubytovna SPORTCLUB je součástí sportovního areálu SK Vranov nad Dyjí. Tento areál se nachází na
břehu řeky Dyje v klidné části Vranova nad Dyjí, zhruba 350 m od náměstí (obchody, autobusová zastávka, lékař,
lékárna, pošta...), k nejbližší restauraci je to cca 100m. Od ubytovny je překrásný výhled na Vranovský zámek.

UBYTOVÁNÍ Turistická ubytovna SPORTCLUB nabízí 29 lůžek v 8 pokojích (2 x dvoulůžkový pokoj, 2 x
třílůžkový pokoj, 2 x čtyřlůžkový pokoj, 1 x 5-ti lůžkový pokoj a 1 x 6-ti lůžkový pokoj). Ubytovaní mají k dispozici
běžné válendy včetně lůžkovin a povlečení. K ubytovací části přináleží 2 x WC a 2 x koupelna (muži-ženy).
Ve vstupní části ubytovny je k dispozici kuchyňský kout s kuchyňskou linkou (vybavenou základním nádobím),
elektrický sporák,mikrovlnná trouba, 2 ledničky a rychlovarná konvice. V ubytovně je k dispozici WiFi.
V přízemí budovy se nachází společenská místnost, sportovní šatna a další sprchy a WC.
Ubytovaní mají možnost využívat fotbalové hřiště. K dispozici je také úschovna kol a ohniště s možností posezení.

STRAVOVÁNÍ Stravu si lze připravit v kuchyňce ubytovny. Pro hromadné akce též nabízíme stravování v
nedalekých restauracích (250m). Ceny roku 2018 jsou (servírovaná snídaně / oběd / večeře) :
- dospělí : 65,- / 80,- / 80,- (snídaně formou švédského stolu je možná v ceně 100 Kč)
- dětské zájezdy : základní školy 45,- / 70,- / 70,- | střední školy 50,- / 75,- / 75,- svačinové balíčky včetně pitného režimu 40,- až 80,K obědu je podávána polévka, k večeři nápoj 0,2l.
CENY UBYTOVÁNÍ PRO ROK 2018
(ceny uvedeny v Kč za 1 noc)
1 lůžko/noc (při pobytu na 1 noc)
1 lůžko/noc (při pobytu na 2 noci)
1 lůžko/noc (při pobytu na 3 noci a více)
celá ubytovna při pobytu na 1 noc
Zvýhodněné celá ubytovna při pobytu na 2 noci
ceny
celá ubyt. při pobytu na 3 a více nocí
(na 1 noc)
školní výlet - při pobytu na 1 noc
školní výlet - při pob. na 2 a více nocí

MIMOSEZÓNA
2.4.-28.6. a 26.8.-31.10.

VELIKONOCE 28.3.-1.4.
a SEZÓNA 29.6.-25.8.

205
190
175
4920
4560
4200
165 *
150 *

230
215
200
5520
5160
4800
-------

V cenách nejsou zahrnuty obecní poplatky, které se hradí nad rámec uvedených cen ve výši
2 Kč/os.a noc (děti, studenti, senioři nad 70 let, držitelé průkazu ZTP) respektive 14 Kč/os.a noc (ostatní).
Poznámka * - pobyt pedagogického doprovodu (cca 1 pedagog na 15 žáků je zdarma)

OKOLÍ – AKTIVITY
Vranovská přehrada – koupání, vodní sporty, lodní doprava, rybaření, speciální (i adrenalinové) aktivity a
programy pro skupiny a školní výlety (lanové centrum, sportovní odpoledne, vodácká expedice...)

Národní park Podyjí – nejhustější síť cyklotras a turistických tras ze všech českých NP (s návazností na trasy
v Rakousku), vycházky s certifikovaným průvodcem NP Podyjí, přírodní zajímavosti.

Historické památky – hrady, zámky, zříceniny (Vranov, Bítov, Uherčice, Cornštejn, Nový Hrádek, Znojmo)
Ostatní – vinařské zajímavosti Znojemska, Muzeum pevnostního opevnění z II.světové války Vranov...
Cykloturistům, turistům, školním výletům, sportovním oddílům, ale i individuálním návštěvníkům
Vranova nad Dyjí můžeme nabídnout příjemné levné ubytování, které lze spojit i s využitím
fotbalového hřiště.

SPORTCLUB – východisko Vašich putování po Vranovsku

www.vranov-ubytovani.cz

