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Vážení návštěvníci Kladského pomezí,
dovolte, abychom Vás seznámili se širokou nabídkou ubytování, službami a certiﬁkovanými
regionálními výrobci 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

WiFi

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

10
-

Apartmány Pod Kalousy
Dolní Adršpach 40, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 608 962 024
lena.sretr@centrum.cz www.apartmany-adrspach.cz
Od 435,- , Děti od 2 do 10 let 250,-

Náš Penzion v Adršpachu je vhodný pro rodinnou dovolenou, nachází se v klidné části obce Adršpach nedaleko od
skalního města. Nabízíme nově zrekonstruované a nadstandardně zařízené apartmány. K dispozici je zahrada + dětský
koutek, gril, venkovní posezení, parkování, Wi-Fi, venkovní vyhřívaný 4 m bazén s lehátky. V provozu celoročně.

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 1400,- /se snídaní Děti do 4 let zdarma

Objekt se nachází uprostřed obce Adršpach, v těsné blízkosti skal. K dispozici je zahrada, gril, posezení pod pergolou,
bazén, ping pong. Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Možnost úschovy kol a kočárků, parkování u objektu,
připojení Wi-Fi. 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.

13
-

Penzion V pohodě
Dolní Adršpach 37, 549 57 Teplice nad Metují
+420 602 240 736
ubytovani.pohoda@seznam.cz, www.pohoda-adrspach.cz
-

Toto ubytování v těsné blízkosti Adršpašských skal nabízí v prvním patře pokoje o 2, 3 a 4 lůžkách s vlastním sprchovým
koutem a WC. Součástí je i společná kuchyně. V přízemí se nachází apartmán pro 4 osoby, společenská místnost
a kuchyň. Z oken je úžasný výhled na Adršpašské skály.

4
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Penzion na farmě Tuček
Horní Adršpach 20, 549 52
+420 722 749 590
info@penziontucek.cz, www.penziontucek.cz
Od 390,- , Děti do 10 let 300,-

14
4

Útulný nový stylový penzion se nachází v klidné části Adršpachu. K dispozici je 6 pokojů zařízených podle zvířecích obyvatel
farmy (U koníků, U oveček...), Wi-Fi připojení, spol. místnost, krytá terasa s grilem, wellness, dětské hřiště, venkovní jízdárna
i hala. Vhodné pro rodiny s dětmi, milovníky zvířat. V provozu celoročně.

Ubytování U Weissů
Dolní Adršpach 40, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 608 962 024
lena.sretr@centrum.cz, www.adrspach-ubytovani.com
Od 385,- , Děti od 2 do 10 let 235,-

12
-

Domek k pronajmutí je až pro 12 osob, ubytovat se lze ve 3 pokojích. Objekt se nachází v klidné části obce Adršpach
cca 1 km od vstupu do skalního města. Parkování přímo u objektu.

Ubytovna Janovice a pension U Tyšerů
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

36
9

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. Možnost úschovy jízdních kol. Celoroční provoz.
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Broumov

15
4

Apartmány na Farmě Wenet
Kladská 346, 550 01 Broumov
+420 777 762 305; + 420 777 699 588
www.wenet.cz; www.facebook.com/farmawenet
Cenu rádi sdělíme na vyžádání.

K dispozici jsou dva stylově zařízené apartmány, dolní apartmán s krbem, horní apartmán s terasou, připojení Wi-Fi,
parkování u farmy, pergola s ohništěm. Během pobytu je možnost navštívit zvířátka, chováme zde lamy, velbloudy,
klokany, oslíky a jiné. Přijďte navštívit místo, kde si můžete odpočinout, relaxovat a zažít nové zážitky se zvířátky.

6
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Hotel Manor House
Vančurova 126, 550 01 Broumov
+420 491 523 715, +420 724 603 815
manorhouse@veba.cz, www.hotelmanor.cz
900,- Kč/os./se snídaní (dítě do 2 let zdarma / dítě 2-6 let 300,- Kč / dítě 6-15 let 500,- Kč)

22
0

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.
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63
8

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

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.

8
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Camping a chalupa Božanov
Božanov 307, 549 57 Božanov
+420 602 361 350
info@bozanov.nl, www.bozanov.nl
Od 270,- Kč

16
-

Malý, okouzlující a přátelský kemp naleznete uprostřed 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 40 prostorných míst s výhledem na rozsáhlé louky a hřeben stěn. Moderní a čisté sanitární zařízení.

Hotel Zámeček
Janovičky 62, 550 01 Broumov
+420 737 338 465
info@penzionzamecek.com, www.penzionzamecek.com
Od 990,- do 2.120,- Kč

41
4

Objekt je historická budova z r. 1916 a nejvýše položeným hotelem v okolí (600 m. n. m.). K dispozici je zahrada, krásná
terasa s výhledem do údolí, ping pong. Vhodné pro rodiny s dětmi, skupinové zájezdy, individuální dovolenou, ﬁremní
večírky, svatby. Úschovna kol, parkování u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

Privat Hornychová - ubytování v soukromí
Třída Osvobození 88, Broumov 6, 55001
+420 491 521 135, +420 777 198 064
hornychova.eva@seznam.cz
Od 300,- Kč, Děti do 10 let 200,- Kč

5
-

Objekt se nachází přibližně 2 km od historického centra. K dispozici je zahrada, balkon, možnost uskladnění kol. Parkování
u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

Bohdašín 44, 549 41 Červený Kostelec
+420 773 619 242
ivetaklikarova@seznam.cz, www.region-tour.cz
7 000,- - 16 000,- Kč

4
8

Červený Kostelec

Apartmány Bohdašín

Ubytování nabízíme ve dvou nově zrekonstruovaných a příjemně zařízených apartmánech. Větší apartmán má kapacitu
osm osob, menší čtyři osoby. Apartmány jsou obklopeny prostornou udržovanou zahradou, ve které budete mít k dispozici
venkovní posezení v pergole, gril a ohniště. Pro Vaše děti jsme připravili bazén, trampolínu a pískoviště.
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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 v zrekonstruovaných chatkách, dobrodružné lanové
hřiště, mini ZOO, půjčovna koloběžek 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
od 300 Kč/lůžko/noc

Hotel s 6-ti 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.

9
4

Chalupa „Na Hájku“
Na Hájku 79, 549 46 Horní Radechová
+420 602 621 560
vladimir.franc@seznam.cz, www.hajek79.webnode.cz
Od 1350,-/objekt/noc

Chalupa se nachází na polosamotě v blízkosti chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Je zde krásný výhled na hory, lesy
a město Hronov. Do nedalekých Adršpašských skal je to jen 25km. Dobré podmínky pro turistiku a výlety po okolí.
Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Ticho a klid. Parkování u objektu. V provozu celoročně.

10
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Pension Roubenka
Horní Kostelec 12, 549 41 Červený Kostelec
+420 607 958 054
pavel.holz@quick.cz, http://jabkovi.cz/pension
7000 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
7000 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.

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

17
7

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.
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Česká Skalice

Areál Pauli
80
10

Jiráskova 521, 552 03 Česká Skalice
+420 491 452 315, +420 603 853 663
vitebska@arealpauli.com, www.arealpauli.com
Od 650,- / 2 osoby

Ubytování v krásném prostředí se spoustou možností, jak trávit svůj čas. V blízkosti se nachází nádrž Rozkoš, kde se
můžete věnovat jak relaxaci, tak sportovním aktivitám. Parkování v uzavřeném areálu, teplá voda, povlečení a ručníky,
venkovní bazén pro všechny, tenisový kurt, ping-pong, dětské hřiště, trampolína.

AUTOCAMPING ROZKOŠ
416
108

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.

Bungalovy Ratibořice - Zlíč
40
14

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

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.

12
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Čapkův statek
Chlístov 20, 552 05 Hořičky
+420 604 257 653, +420 491 491 354
info@capkuvstatek.cz, www.capkuvstatek.cz
Od 380,-

20
-

Penzion nabízí luxusní, ale stylové ubytování na biofarmě s možností využití soukromého krytého bazénu, grilování, stolního
tenisu, dále nabízí úschovnu kol, dětský koutek, školicí místnost pro 20 osob apod. Les je cca 300 m od statku. Ubytování je
v apartmánech či pokojích nebo je možný pronájem celé budovy, příp. celého objektu.

Hotel Holzbecher
Zlíč 42, 552 03 Česká Skalice
+420 491 452 866, +420 777 225 812
hotel@zlic.cz, www.zlic.cz
Od 300,-

90
-

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 a s Wi-Fi připojením. Možnost celodenního stravování s velkým
výběrem jídel, jak pro jednotlivce, tak i skupiny (hotová i minutková kuchyň). Snídaně formou švédských stolů.

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

15
-

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.

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

23
2

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, dětský koutek a půjčovna kol. Pokoje jsou vybavené kuchyňkou
s lednicí. V penzionu je možnost Wi-Fi připojení. Restaurace do 300 m.
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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
2

Penzion U Jehlanu
Lhota u Nahořan 51, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 737 451 344, +420 605 017 682
marcela.jehlan@seznam.cz;www.pensionlhota.cz
Od 270 ,-

Objekt se nachází v obci Lhota u Nahořan, 700 m od přehrady Rozkoš, v těsné blízkosti tenisových kurtů. 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.

70
-

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,-

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.

14
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Stellplatz Rozkoš
Vodní nádrž Rozkoš, 552 03 Velká Jesenice
+420 777 302 483, 50° 21‘ 52‘‘ N 16° 03‘ 34‘‘ E
pavelfranc@seznam.cz, www.stellplatz.cz
od 25,- Kč

-

Stellplatz Rozkoš je nové veřejné stání pro obytné vozy a obytné přívěsy v bezprostřední blízkosti přehradní nádrže Rozkoš.
Plocha je vybavena přípojkami elektřiny a vody. Ze Stellplatzu k přehradě je to pouhých 30 m! Travnatá pláž přímo sousedí
s plochou určenou pro stání vozů. Stellplatz je ideálním výchozím místem pro poznávání krás Kladského pomezí.

Ubytování Na Statku
Zlíč 8, 552 03 Česká Skalice
+420 777 117 930
rezervace@ubytovaninastatku.cz; www.ubytovaninastatku.cz
Od 390,-

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.

Mikoláše Alše 851, 549 31 Hronov
+420 491 482 452, +420 776 019 079
kraus851@ seznam.cz, www. ubytovanihronov.cz
Od 280,-

11
-

Hronov

Apartmány - Domeček

Ubytování se nachází ve městě na okraji lesa v blízkosti rybníka, 10 minut od centra. Najdete zde okouzlující přírodu,
romantické okolí a přátelské prostředí. Nádherná okolní příroda CHKO Broumovsko a Park Narodowy Gór Stołowych
s unikátní ﬂórou a faunou láká nejednoho turistu.

w w w.kladskep omezi.cz
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Autokemp Velký Dřevíč
Velký Dřevíč, 549 31 Hronov 4
+420 736 629 644, +420 736 629 643
www.autokempvelkydrevic.cz
chatky pro 4 osoby, ceny od 120,-/osoba/den

Autokemp v klidném prostředí CHKO Broumovsko s možností aktivního odpočinku. Ideální výchozí bod pro Vaše výlety
po Kladském pomezí. Ubytování v chatkách, karavanech nebo ve stanech. Plocha 15 000 m². V kempu můžete využít
3 antukové kurty, nadzemní bazén se solárním ohřevem, pingpongový stůl, půjčovnu sportovních potřeb. Wi-ﬁ zdarma.

151
-

Rekreační areál Green Valley park
Stárkov 11, 549 36 Stárkov
+420 491 487 172, +420 608 347 637
info@greenvalleypark.com, www.greenvalleypark.com
aktuální ceník na webových stránkách

Rekreační areál s 22 vilkami pro 6 nebo 8 osob. Vilky jsou plně vybavené, k dispozici dětské hřiště s venkovním bazénem,
minigolf, stolní tenis, fotbal, volejbal, herna, možnost půjčení kol, jízdy na koních a poníkovi, občerstvení, Wi-Fi. Vhodné
pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Parkování na centrálním parkovišti. V provozu celoročně.

10
2

Privát Barunka
Jiřího z Poděbrad 301, 549 31 Hronov
+420 736 648 340, +420 607 835 757
ubytovanihronov@seznam.cz, www.ceskehory.cz
Od 300,- do 350,- / 10 lůžek + 2 přistýlky

Rodinný dům se zahradou se nachází poblíž centra města Hronova (2 min. pěšky), v klidném prostředí oblasti CHKO
Broumovsko. Ubytování se nachází v prvním patře/1 čtyřlůžkový a 2 trojlůžkové pokoje). Všechny prostory prošly
modernizací a interiér je kompletně nový. K dispozici je zahrada, gril i pergola. Wi-Fi zdarma. V provozu celoročně.

16
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Privát u zimního stadionu

4

Hronov, Žižkova 523, 549 31
+420 602 814 294
evahvl@centrum.cz
Od 250,- Kč osoba/noc

2

Objekt se nachází 10 min od centra. Jedná se o apartmán 2 ložnice + plně vybavená kuchyň, koupelna a samostatné WC.
K dispozici je část zahrady, gril, posezení. Vhodné pro rodiny s dětmi i jednotlivce. Dostupné cyklostezky po celém okolí.
Možnost úschovy kol a kočárků, parkování u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

Kaštanová 205, 547 01 Náchod - Babí
+420 491 452 452, + 420 602 138 333
info@hotel-tommy.com, www.hotel-tommy.com
cena od 750,-Kč os./noc se snídaní, wellness centrum

60
8

Náchod

HOTEL TOMMY congress & relax center

Rodinný wellness hotel nabízí komfortní ubytování, bohatou nabídku relaxačních procedur, vnitřní bazén, vířivou vanu,
hydromasážní vanu, ﬁnskou saunu, infra kabinu a několik druhů masáží. K dispozici jsou salónky od 10 do 150 os.
Romantické večeře ve dvou nabízíme v útulné restauraci. Relaxační víkendové pobyty a 100 krásných výletů do okolí.....

Penzion Bor
Broumovská 82, 547 01 Náchod
+420 776 671 387
penzionbor@gmail.com, www.penzionbor.cz
Od 350,- Kč, děti do 10 let 300,- Kč

13
2

Objekt se nachází na hranicích s Polskem, v blízkosti lázeňského města Kudowa Zdrój. K dispozici je zahrada, gril, bazén.
Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Možnost masáží, nutričního poradenství, zapůjčení kol, parkování u objektu,
připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

w w w.kladskep omezi.cz
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Hotel U Beránka ****
Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod
+420 491 433 118, +420 735 165 949
rezervace@hotel-beranek.com, www.hotel-beranek.com
Od 980,-

Secesní hotel v srdci Náchoda nabízí příjemné ubytování a díky své poloze a vybavenosti je vhodným místem pro
rekreační a romantické pobyty, ale i pro společenské a ﬁremní akce. Hotel sídlí ve společné budově s Městským divadlem
Dr. Josefa Čížka. Pod jednou střechou můžete navštívit Dannyho kavárnu, restauraci, hotel i divadlo.

39
-

Ubytovna Spolku KČT Náchod
Kladská 310, 547 01 Náchod
+420 776 111 533
yedi-leni@seznam.cz
Od 250,-/noc, při pobytu na více nocí sleva

Nové Město nad Metují

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.

18
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-

Apartmán Výhled
Přibyslav 74, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 732 666 392
rydlova@apartman-vyhled.cz, www.apartman-vyhled.cz
Od 250Kč os./noc

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. Celoroční provoz.
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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
2000-2200,-/noc vč. snídaně a prohlídky zámku

44
4

Objekt zámku se nachází na atraktivním místě, a to přímo v historickém centru Nového Města nad Metují. Nabízíme
celoroční ubytování ve 2 dvoupokojových a 1 jednopokojovém apartmá 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.

w w w.kladskep omezi.cz
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Wellness hotel Rajská zahrada
Komenského 70, 549 01 Nové Město nad Metují
Recepce: +420 773777773, Restaurace: +420 778424450
recepce@hotelrajskazahrada.cz
Od 1450,- do 3200,- Kč (vč. snídaně)

Načerpejte nové síly, odpočiňte si od každodenního spěchu v malebném prostředí luxusního hotelu, který Vám nabízí
komfortní ubytování, jedinečné Wellness centrum, Spa, moderní Fitness a nezapomenutelné gastronomické zážitky.
V ceně ubytování - parkování na hotelovém parkovišti, internet, volný vstup do Fitness a malého Wellness centra.

20
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Hotel U Broučka
Husovo náměstí 1245, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 491 472 571, 604 142 147
hotelubroucka@seznam.cz, www.hotelubroucka.cz
Od 600,-

17
5

Parkování na uzamykatelném dvoře, wi-ﬁ, snídaně, obědy, večeře, TV se satelitem, společenská místnost, salonek pro 20
osob, možnost pořádání seminářů, restaurace otevřena 10-22 hod. Ceny ubytování: jednolůžkový pokoj 600,- Kč
dvoulůžkový pokoj 850 - 1000,- Kč, třílůžkový pokoj 1000,- Kč.

Internát Hradčany
Na Hradčanech 1135, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 731 443 914, +420 734 441 678
sekretariat@skolynome.cz, www.skolynome.cz
Od 250,- Kč

41
-

Internát Hradčany je umístěn nedaleko historického centra. Ubytování ve 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
Českých Bratří 1035, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 731 443 914 +420 734 441 678
sekretariat@skolynome.cz, www.skolynome.cz
Od 250,-

54
-

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, společenského sálu a školní tělocvičny. Celoroční provoz - v zimě příplatek za topení.

Ubytování v soukromí Rosenkranz
Družební 923, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 603 799 996
janarosenkranzova@seznam.cz
Od 300,-

2
1

Garsoniera se nachází v klidném prostředí v přízemí rodinného domku. Má samostatný vchod a příslušenstvím, kuchyňským
koutkem, lednicí, mikrovl., nádobím a TV. Možnost úschovny kol a posezení na venkovní terase.

w w w.kladskep omezi.cz
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Novoměstský penzion
Kpt. Jaroše 469, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 723 067 596, novomestskypenzion@centrum.cz
www.novomestskypenzion.cz
Od 400,-

Police nad Metují

Nadstandardní ubytovací služby za přijatelné ceny. Ubytování možné ve dvou variantách (4 apartmány s kuchyňkou
a 4 pokoje). Parkování možné přímo u objektu. K dispozici prostory pro školení a ﬁremní akce. Restauraci (50 míst) možno
pronajmout na oslavy a promoce - možná plná penze. Free Wi-Fi.

18
5

Farma Bílý dvůr
Bělý 4, 549 63 Machov
+420 731 108 395
www.farmabilydvur.cz, farmabilydvur@seznam.cz
Ceny od 400,- za osobu.

Farma se nachází přímo na úpatí Broumovských stěn. K dispozici máme 5 pokojů a dva apartmány s vlastní kuchyňkou.
Nabízíme snídaně z domácích zdrojů- pečeme pečivo, vyrábíme sýry, domácí vejce i med, jako u babičky na vesnici. Také
si u nás můžete podojit kozu. Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. V provozu celoročně.

22
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Bělský Dvůr
Bělý 10, 549 63 Machov
+420 491 547 122, 603 241 506
benbarovi@seznam.cz, www.belskydvur.cz
Od 400,- , Děti do 12 let 300,-

24
4

Poskytujeme ubytování v 6 pokojích s vlastním sociálním zařízením, celkem 24 lůžek. Vaříme v peci, k dispozici je jídelna,
hospůdka s točeným pivem, herna, Wi - Fi připojení, kolárna, travnaté hřiště, houpačka a lanovka pro děti i dospělé. Klídek,
pohoda, relax, domácí atmosféra i strava.

Chalupa U Ceďora
Petrovičky 46, 549 54 Velké Petrovice
+420 604 692 649
ucedora@gmail.com, www.ucedora.cz
Cena za chalupu: od 11 900,-

8
-

Celoroční pronájem chalupy s kapacitou 8 lůžek. Chalupa je kompletně vybavena včetně myčky, pračky, sušičky. Velká
zahrada s pergolou a dětským hřištěm. Parkování pro 4 auta na pozemku. K dispozici jsou 3 pokoje - 2 dvoulůžkové,
1 čtyřlůžkový, 2 WC, koupelna, možnost zapůjčení dětské postýlky. Krásné místo pro klidnou rodinnou dovolenou.

Pension Ve Mlejně
Suchý Důl 34, 549 62 Suchý Důl
+420 723 712 541, +420 775 949 335
pensionvemlejne@centrum.cz,www.pensionvemlejne.cz
Od 300,- Děti do 2 let zdarma

17
1

Pension se nachází v klidné oblasti CHKO Broumovsko nedaleko Broumovských stěn a stolové hory Ostaš v obci Suchý
Důl. Penzion se nachází v bývalém mlýně, takřka 200 let starém (postaven 1819). V dosahu 20 km se nacházejí Teplicko adršpašské skály.

Penzionek pod Ostaší ‒ Kasalovi
Pěkov 137, 549 54 Police nad Metují
+420 731 013 351, +420 731 117 929
lenka.kasal@seznam.cz, www.penzionekpodostasi.cz
Cena za objekt: 1400,-/noc, 9000,-/týden (SO – SO)

6
-

Chaloupka se nachází v těsné blízkosti hory Ostaš. Cca 15 km od skalního města Adršpach. K dispozici je zahrada, gril,
posezení s ohništěm . Vhodné pro rodiny s dětmi s možností atraktivních výletů po malebném okolí. Samozřejmostí je
úschova kol a kočárků, parkování u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.
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Teplice nad Metují

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, cca 3 km od centra města, 1 km od vstupu do Teplických skal a 2 km od vstupu do
Adršpašských skal. K dispozici je rozlehlá zahrada, ohniště, úschovna a půjčovna sportovního vybavení, parkoviště.

4
2

Ubytování Ročárkovi „JAKO DOMA“
Nerudova 139, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 775 663 696, +420 775 661 646
jakodoma@centrum.cz, www.jakodoma.webnode.cz
Od 275,- , Děti do 3 let 100,-, Děti do 15 let 190,-

Úpice

Půjčovna, úschovna kol. Nákup potravin po dohodě. V provozu celoročně.

30
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Havlovická ubytovna TJ Sokol
Havlovice 253, 542 32
+420 605 384 544, +420 777 005 790
j.bekur@tiscali.cz, www.sokolhavlovice.cz
Od 200,- Kč, školy od 120,- Kč

7 pokojů (2 - 5 lůžek) sprcha a WC zvlášť pro pány a dámy + 1 apartmán pro 5 osob s vlastním WC a sprchou. Pro
kolektivy možnost polopenze. Připojení WI-FI. V objektu možnost využití tělocvičny. Vhodné pro školní výlety a soustředění.
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Školící středisko s ubytováním OPGT Brno
Na Zada 650,542 33 Rtyně v Podkrkonoší
+420 499 888 121, +420 602 791 398
opgt.brno@worldonline.cz, www.ubytovani-rtyne.cz
Od 395,- Kč , Děti 3-12let od 275,-Kč

32
8

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.

Ubytovna Města Rtyně v Podkrkonoší
Za Lékárnou 617, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
+420 499 888 130, +420 724 735 002
ubytovna.rtyne@seznam.cz, www.rtyne.cz
od 120,- , děti do tří let bez nároku na lůžko zdarma

20
5

Ubytujte se v centru Rtyně v Podkrkonoší, budete to mít kousek do Ratibořic, Adršpašských skal i k nádrži Rozkoš.
Zaparkujete u domu, do kolárny schováte kočárky, kola či lyže, vypereme vám cyklistické dresy a ještě se připojíte na Wi-Fi.
Jsme ideální pro rodiny s dětmi i skupinové výlety. A otevřeno máme celoročně.

Vilka Rtyně
542 33 Rtyně v Podkrkonoší, K Viaduktu č. 549
+420 724 048 733
ubytovani.rtyne@seznam.cz, www.vilkartyne.cz
cena od 170 Kč, děti podle věku od 50 Kč do 150 Kč

8
3

Jde o samostatně stojící dům se zahradou ve čtvrti rodinných domků K dispozici je venkovní posezení , malé pískoviště,
cestovní postýlka. Vhodné pro rodiny s dětmi nebo skupinu osob. Možnost úschovy kol, parkování u objektu, připojení Wi-Fi.
Zajímavé okolí pro cyklo i pěší turistiku. Klidné prostředí cca 200 m od lesa.

w w w.kladskep omezi.cz
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Služby

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 547 01 Náchod
+ 420 491 541 343
patzelt@cdsnachod.cz
www.cdsnachod.cz
Společnost zajišťuje především mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravu, vnitrostátní a mezinárodní autobusovou
dopravu – pravidelnou i zájezdovou. Společnost s celkovým počtem cca 200 zaměstnanců a s kapacitou 40 kamionů
a 50 autobusů je schopna pokrýt jakékoliv přepravní potřeby.

Dohajan.cz
Komenského 1203, 547 01 Náchod
+ 420 724 329 768
obchod@dohajan.cz
www.dohajan.cz
Internetový a kamenný obchod Dohajan.cz nabízí široké spektrum zboží, které se pojí se spánkem. Objednat si u nás
můžete ložní povlečení, ručníky, svíčky Yankee Candle, plyšové medvídky od světových výrobců nebo přírodní kosmetiku.
Navštivte i naši stylovou kamennou prodejnu v Náchodě. Dohajan.cz - vstupte do světa snů.

Muzeum bratří Čapků
Náměstí K. Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
+ 420 499 886 295
muzeum@malesvatonovice.cz
http://malesvatonovice.cz/muzeum/
Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích je tvořeno dvěma samostatnými expozicemi. V prvním patře je umístěná
expozice Karla Čapka a druhé patro je věnováno Josefu Čapkovi. Otevřeno je od začátku května do konce října.
V ostatních měsících a hodinách po telefonické dohodě.

Podzemní město Osówka
ul. Grunwaldzka 20, 58-340 Głuszyca
+ 48 748 456 220
biuro@osowka.pl
www.osowka.cz
Tajemné podzemní město Osówka nabízí nezapomenutelné zážitky pro každého návštěvníka. Obrovský komplex
podzemních chodeb, betonových hal a obranných prvků, jehož stavba započala roku 1943, nabízí několik návštěvnických
prohlídkových okruhů. Areál je vhodný i k pořádání team buildingových akcí a rodinných či ﬁremních oslav.
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Technické služby Adršpach, s.r.o.
Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach
+420 491 586 012
info@skalyadrspach.cz
www.skalyadrspach.cz/sluzby
Technické služby Adršpach jsou provozovatelem okruhu Adršpašské skály, kde se již několikátým rokem udržuje
prohlídková trasa i v zimě, takže je zde celoroční provoz. Záleží pouze na sněhových podmínkách, jestli dovolí projít
okruhem celým, nebo pouze jeho částí tzv. „Starou partií“, která vede k Velkému vodopádu.

Regionální výrobci

Přírodní bylinné sirupy Camellus
Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec (výrobna)
+420 733 741 990, wagenknecht@pro-charitu.cz
www.pro-charitu.cz
Kvalitní bylinné sirupy jsou vyráběny jak z bylin vypěstovaných v bylinkové zahradě v areálu bývalé jezuitské rezidence
v Žirči, tak z bylin sbíraných v čistých přírodních lokalitách či jejich vzájemnými kombinacemi. Jméno slavného jezuitského
misionáře a významného botanika Josefa Kamela nás inspirovalo k založení značky Camellus.

Dekorační bytové doplňky
Lydie Birkeová Mrázová
Tylova 893, 549 31 Hronov
+ 420 736 774 092, lydie.birkeova@seznam.cz
www.fler/lidunka.cz
Při tvorbě regionálních výrobků v podobě textilních bytových dekorací (hračky, věnečky, polštářky, kapsáře, obrázky) hledá
výrobce inspiraci v české lidové kultuře. Výrobky jsou šité z bavlny a lnu, k vycpání je použito duté vlákno, které je určeno
pro textilní hračky, a je proto vhodné i pro alergiky. Výrobky lze vyprat.
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Nevíte
KAM NA VÝLET
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Když ...

t mají rády POHYB, ZÁBAVU nebo POZNÁNÍ
Á
ÁNÍ
t sedí ještě v KOČÁRKU nebo už chodí DO ŠKOLY
Š
t venku PRŠÍ nebo JE KRÁSNĚ
POZNÁVEJTE region Kladské pomezí
SBÍREJTE samolepky
ZÍSKEJTE zajímavé ceny
Navštivte den s Toulavým baťohem
2.7.2017 ve Všesportovním areálu v Havlovicích
Získejte RYCHLE a JEDNODUŠE SKVĚLÉ TIPY na výlety.
Zapojte se do oblíbené regionální CESTOVATELSKÉ HRY.

Více informací získáte na

www.toulavybatoh.cz

1. místo

TOUR REGION FILM
Karlovy Vary 2014

Informační centra v Kladském pomezí
TIC Adršpašské skály
Dolní Adršpach 26, 549 57 Teplice nad Metují
t.: +420 491 586 012, +420 731 151 656
info@skalyadrspach.cz
www.skalyadrspach.cz

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

Regionální turistické informační centrum
Adršpach (zámek)
Dolní Adršpach 75, 549 57 Teplice nad Metují
t.: +420 491 423 979
info@zamekadrspach.cz
www.zamekadrspach.cz

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
t.: +420 491 426 060, +420 778 411 680
infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105, 550 01 Broumov
t.: +420 491 524 168
info@broumov.net, info2@broumov.net
www.broumov-mesto.cz
Cestovní a informační centrum Červený Kostelec
Havlíčkova 654, 549 41 Červený Kostelec
t.: + 420 498 100 657, +420 724 088 587
info@cervenokostelecko.cz
www.cervenokostelecko.cz
Regionální informační centrum Česká Skalice
Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice
t.: +420 491 453 870, +420 773 578 112
infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz, www.centrumrozvoje.eu
Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov
t.: +420 491 483 646
info@kulturahronov.cz
www.kulturahronov.cz
Turistické informační centrum Jaroměř
Nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
t.:+420 491 847 220, +420 737 937 015
info@jaromer-josefov.cz; m-tour@seznam.cz
www.jaromer-josefov.cz

Městské informační centrum
Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1225, 549 01 Nové Město nad Metují
t.: +420 491 472 119, +420 731 627 741
info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz
Městské informační centrum
Nové Město nad Metují – pobočka
U Zázvorky 1210, 549 01 Nové Město nad Metují
t.: +420 491 470 334
info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz
Informační centrum Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, 549 54 Police nad Metují
t.: +420 491 421 501
infocentrum@policko.cz
www.policko.cz
Informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují
t.: +420 491 581 197, +420 775 761 003
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
info@icupice.cz
www.upice.cz, www.jestrebihory.net

Informační centrum Malé Svatoňovice
Nám. Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
t.: +420 499 886 295, +420 724 025 847
muzeumbricapku@seznam.cz
www.malesvatonovice.cz, www.jestrebihory.net
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KLADSKÉ POMEZÍ
Přijměte pozvání a vydejte se k nám!
Praha

Adršpach
Teplice
nad Metují

Malé
Svatoňovice

Červený
Kostelec

Česká Skalice

Jaroměř

Police
nad Metují

Úpice

Hronov

Náchod

POLSKO

Nové Město
nad Metují

Okres HRADEC KRÁLOVÉ
Okres RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

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.
Významní partneři Kladského pomezí

Foto: Jan Záliš a archiv Branky. Graﬁcké zpracování: PINstudio © 2016 | www.pinstudio.cz
Náklad: 2 500 ks, Tisk: Integraf, s.r.o.

Okres TRUTNOV

Broumov

