Ubytování / Accommodation
Přehled ubytovacích zařízení Kladského pomezí
> hotely, penziony a ubytovny
> chaty a chalupy
> ubytování v soukromí
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Vážení návštěvníci Kladského pomezí,
dovolte, abychom Vás seznámili se širokou nabídkou ubytování v naší turistické oblasti.
V tomto katalogu najdete kontakty na vybraná ubytovací zařízení se základním přehledem
nabízených služeb. Věříme, že najdete ubytování podle svých představ
a budete se k nám rádi vracet!
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Legenda

Počet lůžek + přistýlek
A+B

Název
Adresa
Telefon
E-mail, www stránky
Orientační cena v Kč za osobu a den
Poznámka

Bezbariérový přístup

Dětský koutek, hřiště

Restaurace

Pobyt zvířat povolen

Gril, zahrada

Bazén

Kychyňka, možnost
vlastního vaření

Parkoviště

Televize na pokoji

Vlastní koupelna

Vlastní WC

Ano
Ne

Uvedené kontakty i ceny za ubytování se mohou časem měnit. Jsou proto bez záruky.
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Adršpach

7
1

Dům Skály Adršpach
Dolní Adršpach 131, 549 57 Teplice nad Metují
+420 605 313 750; +420 607 233 132
info@dum-skaly-adrspach.cz, www.dovolena-adrspach.cz
Od 200,- Kč

Pronájem celého rodinného domu s možností prožití Vaší dovolené přímo v Adršpachu s úžasným výhledem na skalní
město Adršpach i na Křížový vrch. Majitelé nejsou v době Vaší přítomnosti v domě přítomni.

36
5

Hotel Javor
Dolní Adršpach 10, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 491 586 187, Fax +420 491 586 188
recepce@hotel-adrspach.cz, www.hotel-adrspach.cz
Od 1.400,- Kč / se snídaní, děti do 4 let zdarma

V našem hotelu nabízíme nadstandardní ubytování v mezonetových apartmánech, studiích s vlastní terasou či klasických
dvoulůžkových pokojích. Hotel je cca 300 m od vstupu do skal. Ze zahradní restaurace je vidět skalní město. Pro rodiny
s dětmi je k dispozici pískoviště, dětské hřiště, připojení WIFI. V provozu celoročně.

30
-

Hotel Lesní zátiší
Dolní Adršpach 121, 549 57 Teplice nad Metují
+420 777 172 786, +420 491 586 202
lesni.zatisi@email.cz, www.hotellesnizatisi.cz
Od 550,- Kč / se snídaní

Hotel se nachází hned u východu z Adršpašských skal. Kromě restaurace s dobrou českou kuchyní nabízí výhled
na skály, posezení na terase, možnost grilování, zapůjčení kol, připojení WiFi, parkování u objektu. V provozu od dubna
do konce října.

4
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Občerstvení a ubytování U Peňáka
Dolní Adršpach 84, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 491 586 048, +420 606 526 251, +420 721 651 851
upenaka@seznam.cz, http://upenaka.sweb.cz
Od 280,- , Děti do 10 let 180,-

11
-

Ubytování je umístěno v chalupě s výhledem na skály 500 m od vstupu do skalního města. Vhodné pro rodiny s dětmi,
jednotlivce i celé skupiny.V přízemí se nachází rodinná restaurace s velkou terasou, kde je možné domluvit celodenní
stravování. Parkování u objektu, možnost úschovy kol, připojení Wi-Fi, Tv na každém pokoji. Celoroční provoz.

Penzion Adršpach Báry a Hynka Brabcových
Dolní Adršpach 130, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 491 586 011, +420 603 908 571
info@penzionadrspach.cz, www.penzionadrspach.cz
Penzion: od 480,-, chatky od 180,-

135
15

Penzion se nachází v klidném prostředí cca 300 m. od vstupu do skal. Nabízíme kompletně vybavené pokoje s kuch. kouty,
soc zařízením, TV, Wi-Fi. Parkování u domu. K dispozici je prostorná zahrada s výhledem na skály, gril, úschovna kol.
V provozu celoročně, vhodné pro rodiny s dětmi, individuální i skupinové pobyty.

Penzion No. 9
Dolní Adršpach 9, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 491 543 212, +420 606 359 236
ubytovani@penzion-no9.cz, www.penzion-no9.cz
Od 300,- , Děti do 10 let 150,-

15
-

Penzion se nachází v klidném prostředí cca 300 m. od vstupu do skal. Nabízíme kompletně vybavené pokoje s kuch. kouty,
soc zařízením, TV, Wi-Fi. Parkování u domu. K dispozici je prostorná zahrada s výhledem na skály, gril, úschovna kol.
V provozu celoročně, vhodné pro rodiny s dětmi, individuální i skupinové pobyty.

Ubytování Klikarovi
Dolní Adršpach 15, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 774 993 360
lenka.adr@centrum.cz, www.klikarovi.adrspach.cz
Od 300,- Kč / děti do 3 let zdarma

5
-

Objekt se nachází uprostřed obce Adršpach, v těsné blízkosti skal. K dispozici je zahrada, gril. Vhodné pro rodiny s dětmi.
Parkování u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.
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Ubytování v Pohodě
25
-

Dolní Adršpach 37, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 602 240 736
ubytovani.pohoda@seznam.cz, www.pohoda-adrspach.cz
Ceny smluvní po tel. dohodě

Objekt se nachází uprostřed obce Adršpach cca 1 km od vstupu do skal. Z oken je úžasný výhled na skalní město.
Ubytování je vhodné pro všechny věkové kategorie. Pro rodiny s dětmi, je k dispozici pískoviště, bazén i dětský koutek.
V provozu celoročně, tak nevěřte na náhody a přijeďte k nám do Pohody.

Ubytovna Janovice a pension U Tyšerů
36
9

Jívka-Janovice 346, 541 01 pošta Trutnov
+420 499 897 162, +420 777 040 907
josef.tyser@tiscali.cz, www.joseftyser.cz
Ubytovna 155,-Kč, Pension 220,-Kč

Broumov

Objekty se zahradou a dětským hřištěm se nachází v klidné obci Janovice-“zadní bráně“ Adršpašsko-Teplických skal,
mimo hlavni turistický ruch. K dispozici je obchod se smíšeným zbožím, hostinec s teplou kuchyní, el. šipky, Wi-Fi, stolní
tenis, jízda na koni.

Camping a chalupa Božanov
16
-

Božanov 307, 549 74 Božanov
+420 602 361 350
info@bozanov.nl, www.bozanov.nl
Od 240,-Kč

Malý, okouzlující a přátelský kemp naleznete uprostřed chráněného území Broumovské stěny. Tato oblast je plná
kulturních památek, přírodních krás, hlubokých lesů a členitých skalních útvarů. Okolí je tedy ideální na procházky
i vyjížďky na kole. Naleznete zde 36 prostorných kempových míst s výhledem na rozsáhlé louky a hřeben stěn.

6
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Hotel MANOR HOUSE
Vančurova 126, 550 01 Broumov
+420 491 523 715, +420 725 975 975
manorhouse@veba.cz, www.hotel.veba.cz
900,- Kč/os./se snídaní (dítě do 2 let zdarma / dítě 2-6 let 300,- Kč / dítě 6-15 let 500,- Kč)

22
-

Příjemné prostředí v samém srdci města Broumova umocněné vynikající kuchyní. Tato vila z první poloviny minulého
století poskytuje propojené posezení otevřeného baru s restaurací a stylovou zimní zahradou se stolem pro šachy a karetní
hry včetně kulečníkového stolu pool. Pro relaxaci a odpočinek je možné využít ﬁnskou saunu. Připojení Wi-Fi samozřejmostí.

Hotel VEBA
Šalounova 127, 550 01 Broumov
+420 491 580 211, +420 725 975 975
hotel@veba.cz, www.hotel.veba.cz
Od 900,- Kč/os./ včetně snídaně

63
8

Hotel VEBA v sobě spojuje útulnost a pěkné prostředí. Jeho atmosféru vytváří samotná budova, vila z počátku minulého
století, hala, jídelna, kavárna, letní terasa a salónek. V areálu hotelu je umístněna budova dependence a solitér s dalšími
pokoji. Součástí parkové zahrady je prostorný altán s grilem a dětským koutkem. Připojení Wi-Fi samozřejmostí.
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Červený Kostelec

80
-

Autokemp Brodský
Autokemp Brodský, 549 41 Červený Kostelec
+420 739 445 762, +420 777 633 193
info@campbrodsky.cz, www.campbrodsky.cz
50,- - 200,-/noc

Pohodový rodinný kemp na břehu rybníka Brodský s veškerým sociálním zázemím. Galerie 30 dřevěných soch, dětská
pohádková stezka, Vodnická restaurace, prodejna potravin, ubytování ve zrekonstruovaných chatkách, dobrodružné
lanové hřiště, mini ZOO, půjčovna lodí a šlapadel, sportovní rybolov, místo konání Vodnických slavností s ohňostrojem.

12
-

Hotel Černý kůň
ul. Boženy Němcové 67, 549 41 Červený Kostelec
+420 603 573 657
jindrich.kosinka@tiscali.cz
300 Kč/lůžko/noc

Hotel s 6 dvoulůžkovými pokoji se nachází cca 100 m od náměstí v Červeném Kostelci. Pokoje jsou vybaveny WC, sprchou,
umyvadlem, předsíň, TV a SAT, možnost zapůjčení lednice na pokoj. Wi-ﬁ na pokoji a v areálu hotelu zdarma. Parkování
na dvoře, v zimě kryté stání. Součástí hotelu je restaurace, zahradní restaurace, gril a dětský koutek.

17
-

Hotel Šrejber
Náměstí T. G. Masaryka 92, 549 41 Červený Kostelec
+420 731 807 168
ubytovani@hotelsrejber.cz, www.hotelsrejber.cz
900 Kč/noc/pokoj se snídaní

Hotel poskytuje ubytování a občerstvení v příjemné kavárně. V hotelu je 7 pokojů, jednolůžkových, dvoulůžkových
a třílůžkových apartmá. Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou s WC a sprchou, TV a ledničkou. Hotel má vlastní garáže
a možnost uzavřeného parkování a úschovy kol.

8
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Jiří Mertlík - ubytování Špinka
Špinka, Olešnice 94, 549 41 Červený Kostelec
+420 737 989 677
mrmliksro@seznam.cz, http://sweb.cz/ubytovanispinka
200,- Kč/os

6
2

Stylové ubytování s výhledem na rybník Špinka, 3 km od Červeného Kostelce, Možnost úschovy kol. Parkování přímo na
pozemku. K dispozici je teplá voda, sprcha, WC, zařízená kuchyňka, lednička, venkovní sezení pod pergolou, udírna, gril.
Ubytování ve 2 podkrovních ložnicích po 3 lůžkách, v kuchyni dále dvoulůžková pohovka s možností přistýlek.

Pension Roubenka
Horní Kostelec 12, 549 41 Červený Kostelec
+420 607 958 054
pavel.holz@quick.cz, http://jabkovi.cz/pension
7.000,- Kč / objekt / týden

4
1

Penzion vhodný zejména pro rodiny s dětmi či skupiny do 5 osob. Ubytování má vlastní sociální zařízení s WC, vytápění
objektu. Možnost příjemného sezení u vnitřního krbu, sezení vybavené sedací soupravou a selským nábytkem, vhodné
i pro pořádání „párty“. Parking v krytém stání. Bezdrátový wi-ﬁ internet. Pobyt zvířat po domluvě.

Pension U Holzäpfelů
Horní Kostelec 12, 549 41 Červený Kostelec
+420 607 958 054
pavel.holz@quick.cz, http://jabkovi.cz/pension
7.000,- Kč / objekt / týden

7
-

Penzion vhodný zejména pro rodiny s dětmi či skupiny. Ubytování má vlastní sociální zařízení s WC. Možnost příjemného
posezení u vnitřního krbu. grilování na venkovním ohništi, zahradní nábytek a opalovací lehátka pro chvíle pohody.
Parkování vozidla u penzionu v garáži vč. úschovy kol. Bezdrátový wi-ﬁ internet. Pobyt zvířat po domluvě.

Ubytování Divadlo Červený Kostelec
ulice Břetislava Kafky 573, 549 41 Červený Kostelec
+420 491 465 919
mksck@mksck.cz, www.mksck.cz
1. noc 250 Kč/os., další noc 150 Kč/os.

4
-

Byt se dvěma dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, WC, sprcha, kuchyňka. V blízkosti centra města
a restaurace.
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7

Ubytování Háčko
Manž. Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
+420 491 610 310, + 420 731 598 827,+ 420 731 598 825
recepce.hacko@hospic.cz
160 - 260 Kč/noc

Česká Skalice

Nabízíme celoroční ubytování v podkrovní ubytovně střediska Háčko. Vhodné pro individuální i skupinové pobyty.
Ubytování ve dvou 2-lůžkových nebo v jednom 1 lůžkovém, 3 lůžkovém a 6 lůžkovém pokoji. Součástí vybavení každého
pokoje je koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchyňkou, TV a připojením na internet.

416
108

AUTOCAMPING ROZKOŠ
Třída T. G. Masaryka 836, 552 03 Česká Skalice
+420 491 451 112
atc@atcrozkos.cz, www.atcrozkos.cz
cena za lůžko od 120,- do 350,-

Autokemp se nachází na severním břehu údolní nádrže Rozkoš a nabízí ubytování v chatách, stanech, karavanech.
Areál je vhodný pro individuální, rodinnou nebo skupinovou rekreaci s možností koupání, rybaření, windsurﬁngu,
občerstvení, sauny , minigolfu, půjčovny loděk, turistiky, cykloturistiky. Kemp je otevřený celoročně.

90
-

Hotel Holzbecher
Zlíč 42, 552 03 Česká Skalice
+420 491 452 866, +420 777 225 812
hotel@zlic.cz, www.zlic.cz
Od 250,- / osoba | 800,- / pokoj pro 2 osoby

Hotel se nachází v malebném Babiččině údolí u přehradní nádrže Rozkoš. Nabízí ubytování v jedno- až čtyřlůžkových
pokojích, suitech či apartmánech se sprchou, WC, TV se SAT a s internetovou přípojkou. Možnost celodenního stravování
s velkým výběrem jídel, jak pro jednotlivce, tak i skupiny (hotová i minutková kuchyň). Snídaně formou švédských stolů.
K dispozici je rovněž bar, letní terasa nebo parkoviště vedle hotelu.

10
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Penzion a autokemp Wolf
Kleny 13, 552 03 Česká Skalice
+420 491 452 045, +420 737 245 323-2-1
ubytovani@penzionwolf.cz, www.penzionwolf.cz
Od 150,-

70
-

Rodinný penzion se nachází nedaleko vodní nádrže Rozkoš, u Ratibořic. K dispozici je hlídané parkoviště, půjčovna
a úschovna kol, Wi-Fi připojení, dětské hřiště, sauna, venkovní posezení, gril, ohniště, společenská místnost s kuchyňkou.
Zvířecí mazlíčci jsou vítáni. Možnost vyjížďky na koních. Částečně bezbariérové. Otevřeno non-stop.
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15
-

Penzion Barunka
Zlíč 46, 552 03 Česká Skalice
+420 491 453 392, +420 721 979 580
penzionbarunka@seznam.cz, www.penzionbarunka.cz
Od 330,-

Nabízíme ubytování v příjemném rodinném prostředí, kde budete mít Babiččino údolí na dosah ruky. Penzion Barunka je
uzpůsoben pro pobyt rodin s dětmi (dětské hřiště na letní terase). Taktéž vám náš penzion poskytne i ubytování pro vaše
zvířecí miláčky. Samozřejmostí je i možnost úschovy kol a zdarma parkoviště přímo u penzionu. Penzion Barunka je vám
k dispozici celoročně.

23
2

Penzion Habr
Kleny 35, 552 03 Česká Skalice
+420 606 656 000
habrovi@penzion-habr.cz, www.penzion-habr.cz
Od 200,- do 350,-

Penzion v blízkosti Babiččina údolí a přehrady Rozkoš, rybaření i bohaté sportovní aktivity, velké gril párty, samoobslužný
výčep, tenisové kurty, bazén 15 x 7 m, stolní tenis, sauna. Pokoje jsou vybavené kuchyňkou s lednicí. V penzionu je
možnost Wi-Fi připojení. Restaurace do 150 m.

42
-

Penzion Rogallo
Hořičky 9, 552 05 Hořičky
+420 773 900 900
kontakt@rogallo.cz, www.rogallo.cz
Od 330 ,-

Penzion je luxusně zařízený, s větším pozemkem, na klidném místě. K dispozici jsou kola, tenisový kurt, sauna, ﬁtness
a vinotéka. Pobyt zvířat po předchozí domluvě. Bezbariérový přístup je umožněn v části penzionu.

18
4

Penzion „U Jehlanu“
Lhota u Nahořan 51, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 605 453 398
jindrova@pensionlhota.cz, www.pensionlhota.cz
Od 270,-

Objekt se nachází v obci Lhota, v těsné blízkosti tenisových kurtů a 700 m od přehrady Rozkoš. K dispozici je posezení pod
pergolou, ping pong, v sezoně s kioskem na občerstvení. Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Možnost úschovy
kol a kočárků, parkování u objektu, připojení Wi-Fi, bezbariérový přístup. V provozu celoročně.

12
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Ubytování Na Statku
Zlíč 8, 552 03 Česká Skalice
+420 777 117 930
rezervace@ubytovaninastatku.cz, www.ubytovaninastatku.cz
Od 350,-

25
-

Apartmány v rodinném penzionu s venkovním zastřešeným bazénem a okrasnou zahradou. Hostům je dále k dispozici
ohniště, kolárna, parkoviště v uzavřeném areálu, vinný sklípek, Wi-Fi připojení, stolní tenis a společenská místnost
s kapacitou 25 míst, vybavená kulečníkem, šipkami, výčepním zařízením, lednicí a dětským koutkem.

Ubytování Ratibořice - Bungalovy Zlíč
Zlíč 66, 552 03 pošta Česká Skalice
+420 604 207 742
on-line rezervace na: www.ubytovani-ratiborice.cz
pokoje a bungalovy až pro 5 osob od 220,-/osoba/den

40
14

Poskytujeme pohodlné dostupné ubytování pro celou rodinu v prostorných bungalovech se samostatným WC i sprchou
v těsné blízkosti vesničky Ratibořice a Babiččina údolí. Ideální způsob bydlení pro ty, kteří nepotřebují hotelové služby.
Parkování a Wi-Fi zdarma, ohniště, 2 restaurace do 100 m.

Ubytování „U obory“
Zlíč 11, 552 03 Česká Skalice
+420 491 453 389, +420 606 512 809
vsodomkova@seznam.cz, www.babiccino-udoli-ubytovani.cz
Od 250,-

10
1

K dispozici jsou dva apartmány s vlastním vchodem, čtyřlůžkový a šestilůžkový. Chalupa je vhodná pro rodiny s dětmi
(možnost zapůjčení postýlky). Nachází se zde obora s daňky a kamerunskými ovcemi, děti se mohou zapojit do krmení
zvířátek. Restaurace je vzdálená cca 300 m.

Vila Barbora
Hořičky 77, 552 05 Hořičky
+420 491 420 724, +420 725 386 677
info@vilabarbora.cz, www.vilabarbora.cz
900,- / dvoulůžkový pokoj

14
4

Pension se nachází 4 km od Babiččina údolí v místě Barunčiny vyhlídky. Kapacita je 14 lůžek s možností přistýlek.
Restaurace a zahradní terasa.
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Hronov

135
15

Autokemp Velký Dřevíč
Velký Dřevíč 549 34, Hronov 4
+420 491 483 615, +420 736 629 644
www. autokempvelkydrevic.cz
Od 150,- , 15 lůžkových chatek

Autokemp v klidném prostředí s možností aktivního odpočinku. Turisticky zajímavý region - Jiráskův Hronov, Náchod
se zámkem a pevností Dobrošov, klášter v Broumově, Teplicko - adršpašské skály, lázně Kudowa - Zdroj. Velká síť cyklotras
a in - line. Kurty, bazén a přírodní koupaliště.

151
-

Green Valley park
Stárkov 11, 549 36 pošta Stárkov
+420 491 487 172, +420 608 347 637
info@greenvalleypark.com, www.greenvalleypark.com
Od 390,- os./noc

Rekreační areál s 22 vilkami pro 6 nebo 8 osob s celkovou kapacitou 151 lůžek. Koně, poník, dětské hřiště, minigolf,
půjčovna kol, stolní tenis, trampolína, šipky, biliárd. Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Parkování na
centrálním parkovišti v areálu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

32
4

Hotel Prajzko
Husova 223, 549 31 Hronov
+420 491 482 338, +420 777 767 980
ceslik@centrum.cz, www.prajzko.cz
Od 590,- Kč za pokoj na noc

Hotel Prajzko se nachází v klidné části města Hronova, cca 700 m od centra. Nabízí příjemné ubytování ve dvou
a třílůžkových pokojích. Wi-ﬁ k dispozici. Návštěvníky přivítá turisticky zajímavý region s unikátní přírodou
(CHKO Broumovsko, Adršpašsko-teplické skály). V létě, v zimě jezdí cyklobusy a skibusy.

10
3

Privát Barunka
Jiřího z Poděbrad 301, 549 31 Hronov
+420 736 648 340, +420 607 835 757
ubytovanihronov@seznam.cz, www.ceskehory.cz
250,- Kč osoba/noc | 10 lůžek

Rodinný dům velmi dobře zařízený s velkou zahradou se nachází poblíž centra města Hronova (5 min. pěšky), v klidném
prostředí oblasti CHKO Broumovsko. Ubytování se nachází v prvním patře. Všechny prostory prošly modernizací a interiér
je kompletně nový. K dispozici je zahrada, gril, posezení pod pergolou, WI-FI zdarma. V provozu celoročně.

14
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Roubenka Stárkov
Stárkov 97, 549 36 Stárkov
+420 607 477 477
turkova@partnercompany.cz, www.roubenka-starkov.cz
Viz. ceník na webových stránkách

8
-

Pohodlné ubytování v luxusně vybavené, nově zrekonstruované chatě ve Stárkově. Možnost využití gastronomických služeb
v Restauraci u Medvěda, možnost zapůjčení horských kol. Wi-ﬁ k dispozici v celé Roubence. V provozu celoročně. Další
možnost ubytování v penzionu Jívka, www.penzion-jivka.cz.

A.Heidricha 23, 551 02 Jaroměř - Josefov
+420 602 444 953
pensionwunsch@seznam.cz, www.pension-wunsch.cz
Od 350,- / , Děti do 10 let 250,-

45
-

Jaroměř

Pension Wunsch

Několik druhů ubytování - turistická ubytovna, pokoj, apartmán, panský pokoj. Stylové vybavení, wiﬁ připojení. Možnost
úschovy kol. Apartmány mají plně vybavenou kuchyňku a k dispozici je i lednice. Možnost posezení v konírně u krbu
a grilu.

Pražská 931, 547 01 Náchod
+420 491 426 243, +420 739 048 686
ubytovani@voss-na.cz, www.voss-na.cz
228,- Kč na osobu a noc (bez poplatků)

110
-

Náchod

DM při VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela

DM se nachází na břehu řeky Metuje a nabízí ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
a lednicí. V každém poschodí je vybavená kuchyňka. Dále k dispozici: společenská místnost s TV, Wi-Fi.

w w w.kladskep omezi.cz
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Hotel Tommy congress & relax center
60
8

Kaštanová 205, 547 01 Náchod - Babí
+420 491 452 452 +420 602 138 333
info@hotel-tommy.com, www.hotel-tommy.com
Aktuální cenová nabídka na webových stránkách

Rodinný wellness hotel nabízí komfortní ubytování, bohatou nabídku relaxačních procedur a masáží, kongresové prostory
vybavené audiovizuální technikou s kapacitou až 200 delegátů a útulnou restauraci pro romantické večeře ve dvou.
V našich speciálních nabídkách najdete relaxační balíčky, romantické a víkendové pobyty a výlety po okolí.

Privat Maškovi
6
-

Lázeňská 39, 547 01 Náchod
+420 491 423 445
masek.stanislav@tiscali.cz, www.ubytovani-nachod.cz
Od 200,- za osobu/noc

Ubytování v rodinném domě 1,5 km od polských hranic.15 min.od domu je pevnost Březinka, 10 minut Kauﬂand,
v blízkosti hotel Bonato. Dobrá výchozí pozice pro pěší i cyklovýlety i do polských lázní Kudowa Zdroj, Adršpašských skal
atd. Zámky v Náchodě, Nové Městě nad Met., Babiččino údolí Ratibořice atd.

Ubytovna KČT Náchod
39
-

Kladská 310, 547 01 Náchod
+420 776 111 533, +420 603 339 415
yedi-leni@seznam.cz, www.volny.cz/kctnachod
Od 235,-/noc, při pobytu na více nocí sleva

Nabízíme kvalitní a levné ubytování v 3 a 4 lůžkových pokojích. Společné soc. zařízení /M + Ž/, vybavená kuchyňka, spol.
místnost s TV, WIFI, parkoviště, zahrada s možností stanování a rozdělání ohně. Nacházíme se 12 min. od vlak a bus
nádraží směr Hronov v klidném a příjemném prostředí. Prodej pečiva 5 min., večerka 10 min., Kauﬂand 15 min.

16
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Wellness Hotel Vyhlídka
Na Vyhlídce 298, 547 01 Náchod
+420 491 426 620, +420 724 577 211
vyhlidka@vyhlidka.cz, www.vyhlidka.cz
Od 1.550,-/2 lůžkový pokoj

44
9

Wellness hotel se nachází uprostřed přírody s krásným výhledem do širokého okolí. Nabízíme nerušenou relaxaci s pestrým
výběrem relaxačních a rehabilitačních procedur, lahodného celodenního stravování. K dispozici je bazén se slanou vodou
a protiproudem, ﬁnská nebo bio sauna se solnou terapií, hotelová zahrada s jezírkem, minigolf, petanque.

Přibyslav 74, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 732 666 392
rydlova@apartman-vyhled.cz, www.apartman-vyhled.cz
Od 250,-Kč / děti do 3let 100,-Kč

4
-

Objekt se nachází v těsné blízkosti CHKO s výhledem do přírody a na Krkonoše. K dispozici je zahrada, zastřešené posezení
na terase s ohništěm, vybavená kuchyňka, vlastní sociální zařízení. Vhodné pro turisty, cyklisty, rodiny s dětmi i pracovníky
na cestách. Možnost úschovy kol, lyží a kočárků, parkování u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

Hotel Peklo - Bartoňova útulna
Lipí 36, 547 01 Náchod
+420 491 422 615, +420 777 131 368
info@peklo-nemecek.cz, www.peklo-nemecek.cz
Dvoulůžkový pokoj se snídaní pro 2 os. 840,- Kč

Nové Město n. Metují

Apartmán Výhled

12
7

Hotel s restaurací leží v přírodní rezervaci u cyklostezky směr Náchod. K dispozici je letní zahrádka nebo zastřešená terasa
ve vedlejší restauraci Čertovka. Možné využít dětské hřiště, volejbal, nohejbal, ping-pong, ruské kuželky. Výborné zázemí pro
cyklisty.

w w w.kladskep omezi.cz
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Apartmány na zámku
Husovo náměstí 1201, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 491 470 159, +420 775 239 744
kultura@zameknm.cz, www.zameknm.cz
2.000 - 2.200,-/noc vč. snídaně a prohlídky zámku

Objekt zámku se nachází na atraktivním místě, a to přímo v historickém centru Nového Města nad Metují. Nabízíme
celoroční ubytování ve 2 dvoupokojových apartmánech s koupelnou, WC, lednicí, satelitem, TV a Wi-Fi. Parkování je
zajištěno na soukromém parkovišti u zámku. Prohlídku zámku s průvodcem je nutno rezervovat předem.

18
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Hotel Rajská zahrada
Komenského 70, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 773 777 773
recepce@hotelrajskazahrada.cz, www.hotelrajskazahrada.cz
jednolůžkový 1450-2500 Kč, dvojlůžkový 1980-3200 Kč

48
17

Wellness a ﬁtness centrum; restaurace; konferenční sál; nachází se u historického centra města; moderní ﬁtness přístroje
zn. Startrac, vířivky, sauna, relaxační koupele, masáže, Kneippův chodník... unikátní hotelová zahrada.

w w w.kladskep omezi.cz
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Internát Hradčany
41
-

Na Hradčanech 1135, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 731 443 914, +420 734 441 678
sekretariat@skolynome.cz, www.skolynome.cz
dospělý 250,- Kč, děti do 10 let 130,- Kč, zvíře 50,- Kč

Internát Hradčany je umístěn nedaleko historického centra. Ubytování na 2, 3 a 4 lůžkových pokojích. Sociální zařízení
společné pro 2 pokoje. K dispozici je venkovní víceúčelové hřiště, posezení u ohniště, pergola a venkovní stolní tenis. V zimě
příplatek za topení.

Internát Králíček
45
-

Českých Bratří 1035, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 731 443 914, +420 734 441 678
sekretariat@skolynome.cz, www.skolynome.cz
dospělý 250,- Kč, děti do 10 let 130,- Kč

Internát Králíček je umístěn v blízkosti historického centra. Ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích. K dispozici je společenská
místnost s televizí, wi-ﬁ, kuchyňský kout vybavený lednicí, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. Možnost pronájmu
jídelny a společen. místnosti na školení či přednášky. Celoroční provoz - v zimě příplatek za topení.

Peklo - Ubytování v chatičkách
18
-

Lipí 36, 547 01 Náchod
+420 491 422 615, +420 777 131 368
info@peklo-nemecek.cz, www.peklo-nemecek.cz
1000,- Kč za pronájem celé chatičky (max. 6 osob)

Chatičky leží v přírodní rezervaci u cyklostezky směr Náchod. K dispozici je letní zahrádka u Hotelu Peklo nebo zastřešená
terasa ve vedlejší restauraci Čertovka. Možné využít dětské hřiště, volejbal, nohejbal, ping-pong, ruské kuželky. Výborné
zázemí pro cyklisty.

Penzion Na Františku
8
2

Družební 961, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 776 622 776
penzion.nafrantisku@seznam.cz, www.penzionnafrantisku.cz
350,- Kč / osoba / 2 noci a více, 400,- Kč / osoba / 1 noc

Ubytování ve 2 komfortně vybavených apartmánech. Součástí každého apartmánu je zařízená kuchyňka s jídelním
koutem, koupelnou, TV, DVD, Wi-Fi zdarma a venkovní terasa s posezením. K dispozici kolárna a vlastní parkoviště.
Celoroční provoz, dovolená i služební cesty.

20
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Ubytování v soukromí
Družební 924, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 491 470 371, +420 606 527 500
maruska@petruzelka.cz, www.petruzelka.wz.cz
200 Kč

4
-

Ubytování s vlastním vchodem, parkování u domu, posezení u venkovního krbu, Wi-Fi.

Police nad Metují, Ledhujská 50, 549 54
+420 721 388 286
kollertovi.police@seznam.cz, www.fanuska.cz
Osoba/noc 250,- děti do 15 let 150,- do 3 let 0,-

8
1

Police nad Metují

Apartmány Fanuška

Objekt se nachází na okraji města Police nad Metují. Nabízíme ubytování ve dvou samostatných apartmánech s vlastním
sociálním zařízením. K dispozici je oplocená zahrada s posezením a dětským koutkem. Možnost úschovy kol, parkování
u objektu zdarma, připojení Wi-ﬁ a prohlídka domácích zvířat.

Pension Majka
Slavný 33, Suchý Důl 549 54 pošta Police nad Metují
+420 721 131 045, +420 721 983 907
pension.majka@centrum.cz, www.pensionmajka.cz
Od 340,- osoba/noc

24
4

Pension Majka nabízí ubytování ve dvou, tří a čtyř lůžkových pokojích + 2 pokoje s možností vlast. vaření. Restaurace,
zastřešená opékárna, sport. hala, dětské hřiště, půjčovna kol a koloběžek, wi-ﬁ, parkoviště. Ideální výchozí bod do
broumovských stěn. Celoroční provoz.

Penzionek pod Ostaší
Pěkov 137, 549 54 Police nad Metují
+420 731 117 929, +420 731 013 351
lenka.kasal@seznam.cz, www.penzionekpodostasi.cz
kapacita 6 os./objekt 1.200,-/den, 8.000,-/týden (7nocí)

6
0

Objekt se nachází v obci Pěkov, v těsné blízkosti hory Ostaš a cca 15 km od skalního města Adršpach. K dispozici je
zahrada, posezení s ohništěm. Vhodné pro rodiny s dětmi s možností atraktivních výletů do malebného okolí.
Možnost úschovy kol a kočárků, parkování u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.
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Teplice nad Metují

12
2

Apartmány Ve Mlýně
Palackého 16, 549 57 Teplice nad Metují
+420 775 649 481, +420 774 360 270
info@mlynteplice.cz, www.mlynteplice.cz
Od 300,- , děti od 200,- Kč

Objekt se nachází na okraji města Teplice nad Metují. K dispozici je zahrada, gril, venkovní posezení Vhodné pro rodiny
s dětmi. Možnost úschovy lyží, kol a kočárků, parkování u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.
Restaurace cca 50 m od ubytování.

26
3

Pension Dita***
Bučnice 203, 549 57 Teplice nad Metují
+420 606 611 640 dispečink ubytování
info@pensiondita.cz, www.ubytovani-adrspach.cz
250 - 400,- Kč

Celoroční ubytování v klidné části města, cca 3 km od centra. 1 km od vstupu do Teplických skal a 2 km od vstupu do
Adršpašských skal. K dispozici Wi-Fi připojení na internet, úschovna a půjčovna sportovního vybavení, parkoviště.

22
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Pension Skály
Střmenské podhradí 132, 549 57 Teplice nad Metují
+420 491 581 174, +420 491 581 334
pension.skaly@email.cz, www.adrspach-skaly.eu
Od 560,- se snídaní, Děti do 10 let 250,-

30
6

Rodinný pension se nachází v těsné blízkosti vstupu do Teplických skal. Restaurace je otevřena po dobu snídaní a večeří.
Možnost úschovy lyží a kol v objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

Penzion Na Výsluní
Palackého 102, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 491 581 266, +420 732 148 717
penz.navysluni@quick.cz, www.penzionnavysluni.cz
300,- se snídaní.

30
10

Objekt se nachází na okraji města Teplice nad Metují, cca 3 km od vstupu do Teplických skal. Ubytování se snídaní, po
dohodě možnost objednat polopenzi. K dispozici je zahrada, gril, posezení. Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty.
Možnost úschovy lyží a kol, parkování u objektu, připojení Wi-Fi. Pobyt se zvířaty po dohodě. Celoroční provoz.

Ubytování Moravcovi
Na Výsluní 112, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 777 984 923,
mirka.mora@seznam.cz, www.ubytovani-teplicenadmetuji.cz
Od 300,- , Děti do 10 let 150,-

4
-

Objekt se nachází v Teplicích nad Metují, v blízkosti vlakového a autobusového nádraží. K dispozici je zahrada, gril,
posezení. Vhodné pro rodiny s dětmi. Možnost úschovy lyží a kol. Wi-Fi připojení. V provozu celoročně. Pobyt se zvířaty
po dohodě. Možnost snídaní po dohodě.

Havlovice 253, 54232 Úpice
+420 605384544, +420 777 005 790
j.bekur@tiscali.cz, www.havlovice.cz
1 noc 200,- Kč, 2 noci 350,- Kč, 3 noci 450,-Kč

30

Úpice

Havlovická ubytovna TJ Sokol

5

Objekt se nachází uprostřed obce Havlovice. Je zde 7 pokojů po 2 - 5, apartmán pro 6 osob, společná kuchyňka,
WC a sprchy pro pány a zvlášť pro dámy na chodbě. Možnost úschovy kol a kočárků, parkování u objektu, připojení
Wi-Fi. V provozu celoročně. Slevy pro školí výlety a soustředění. V objektu je tělocvična. Stravování zajistíme.
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Hotel Beránek Úpice s. r. o.
Nám. T. G. M.., čp. 1132, 542 32, Úpice
+420 499 421 851, +420 499 421 826
recepce@beranek-upice.cz, www.beranek-upice.cz
Od 350,- včetně snídaně

Objekt se nachází uprostřed obce Úpice, v těsné blízkosti muzea a divadla. K dispozici je terasa v letních měsících
s grilováním, konferenční sál, restaurace s dětským koutkem, kavárna, masáže, manikůra, pedikůra . Vhodné pro rodiny
s dětmi i skupinové pobyty. Možnost úschovy kol a kočárků, parkování v objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

32
7

Školící střed. s ubytováním OPGT Brno s.r.o.
Na Zada 650, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
+420 499 888 121,+420 602 791 398,+420 776 187 604
opgt.brno@worldonline.cz, www.ubytovani-rtyne.cz
Dospělí 475,-/noc, děti 3-12let 375,-/noc

Středisko je vhodné pro rodiny s dětmi, školení ﬁrem, pořádání ﬁremních akcí, oslav, svateb atd. Je vybaveno školícím
sálem, kulečníkovým sálem, saunou s bazénkem a půjčovnou kol. V areálu je krytá letní zahrádka s barem a rožněm pro
cca 70 – 100 osob. Celý objekt je nekuřácký a přezouvá se zde. Okolí velice vhodné pro turistiku a cykloturistiku.

28
-

Ubytovna Správy bytového fondu
Za Lékárnou 617, Rtyně v Podkrkonoší
+420 499 888 130, +420 724 735 002
ubytovnartyne@seznam.cz, www.rtyne.cz
Od 225,- , děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma

Objekt se nachází v centru obce Rtyně v Podkrkonoší. Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Možnost úschovy
kol a kočárků, parkování u objektu. V provozu celoročně. Možnosti výletů v okolí - Adršpach, Ratibořice, Nové Město nad
Metují, Krkonoše.

24
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Informační centra v Kladském pomezí
Infocentrum Adršpach
Dolní Adršpach 26, 549 57 pošta Teplice n/M
t.: +420 491 586 012
e: info@skalyadrspach.cz
www.skalyadrspach.cz, www.adrspach.cz

Informační centrum Malé Svatoňovice
Nám. Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
t: +420 499 886 295
e: muzeum@malesvatonovice.cz
www.malesvatonovice.cz, www.jestrebihory.net

Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105, 550 01 Broumov
t: +420 491 524 168
e: info@broumov.net, info2@broumov.net
www.broumov-mesto.cz

Informační centrum Meziměstí
Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí
t: +420 702 208 528
e: ic@walzel.cz
www.walzel.cz

Regionální informační centrum Broumovska
Adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov
t.: +420 733 739 728
e: sdmb@broumovsko.cz
www.broumovsko.cz

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod
t: +420 491 426 060
e: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

Infocentrum Neumann Reisen
Opočenského 70, 550 01 Broumov
t.: +420 491 524 635
e: jan.neumann@tiscali.cz
www.neumann-reisen.info

Městské informační centrum
Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1225, 549 01 Nové Město nad Metují
t: +420 491 472 119, 731 627 741
e: info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz, www.novemestonm.cz

Cestovní a informační centrum Červený Kostelec
Havlíčkova 654, 549 31 Červený Kostelec
t: + 420 498 100 657, 724 088 587
e: info@cervenokostelecko.cz
www.cervenokostelecko.cz
Regionální informační centrum Česká Skalice
Třída T.G.M 33, 552 03 Česká Skalice
t: +420 491 453 870
e: infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz, www.centrumrozvoje.eu
Informační centrum Hronov
Nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov
t: +420 491 483 646
e: info@mestohronov.cz
www.mestohronov.cz

Informační centrum Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, 549 54 Police nad Metují
t: +420 491 421 501
e: infocentrum@policko.cz
www.policko.cz
Informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují
t: +420 491 581 197
e: info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com, www.teplicenadmetuji.cz
Informační centrum Úpice
Dr. A. Hejny 133, 542 32 Úpice
t: +420 499 882 329, +420 604 863 693
e: info@icupice.cz
www.upice.cz, www.jestrebihory.net

Informační centrum Jaroměř
Nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
t:+420 491 847 220
e: info@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz

w w w.kladskep omezi.cz
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KLADSKÉ POMEZÍ
Přijměte pozvání a vydejte se k nám!

Praha

Adršpach
Teplice
nad Metují

Malé
Svatoňovice
Okres TRUTNOV

Česká Skalice

Jaroměř

Police
nad Metují

Úpice
Červený
Kostelec

Broumov

Hronov

Náchod

POLSKO

Nové Město
nad Metují

Okres HRADEC KRÁLOVÉ

Kontaktní informace:

Nově také na facebooku

BRANKA, o.p.s.
Němcové 2020, CZ - 547 01 Náchod
Tel.: +420 491 405 185
e-mail: info@kladskepomezi.cz

www.facebook.com/kladskepomezi

www.kladskepomezidetem.cz
Kompletní seznam ubytovatelů Kladského pomezí naleznete na: www.kladskepomezi.cz.

Foto: Jan Záliš a archiv Branky. Graﬁcké zpracování: PINstudio © 2015 | www.pinstudio.cz
Náklad: 2.500 ks. Tisk: INTEGRAF, s.r.o. Náchod.

Okres RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

