Ubytování ve Vodňanech a blízkém okolí – každý účastník si zajišťuje
sám bez organizátorů
Airbnb.com
Doporučujeme hledat ubytování přes mezinárodní server airbnb.com – nabízí větší množství objektů a pokojů
k ubytování i mimo hotelové kapacity. Na Vodňansku jsou kapacity zatím omezené, ale třeba někomu tip pomůže.
Pokud se zaregistrujete přes následující odkaz, získáte od AirBnB.com kredit v hodnotě 830 Kč na první ubytování (v
čase se hodnota poukazu může měnit): http://bit.ly/airbnbESV16

Hotel Prajer
8 dvoulůžkových pokojů, 8 trojlůžkových pokojů, 1 apartmán s kuchyňským koutem (až 6 osob), z toho je 1 bezbariérový
pokoj, 3 pokoje s vanou, 14 pokojů se sprchovým koutem.
Možnost přistýlky, možnost klimatizace.Všechny pokoje jsou vybaveny telefonem, Internetem, TV, satelitem, minibarem.
Pokoj extra je větší pokoj, je vybaven sofa, vyhřívaným věšákem na oblek.
Přístup do pokojů je zajištěn čipovými kartami. Hotel je vybaven výtahem.
Společné prostory Hotelu Prajer jsou hlídány kamerovým systémem.
Snídaně pro ubytované zdarma, je zajištěna v malém salonku vedle hotelové restaurace (7:30-10:00).
Ceník:
Akce se konají 1.5. - 30. 9. 7 a více nocí
Dvoulůžkový pokoj (1 osoba) - 890 Kč, v akcích 890 Kč.
Dvoulůžkový pokoj 1190 Kč, v akcích 990 Kč.
Třílůžkový pokoj 1 590 Kč, v akcích 1 390 Kč
rodinný apartmán 4 - 5 osob zimní období 1890, letní období 1990, v akcích 1590 Kč,
pokoj extra 1 nebo 2 osoby 1290 v zimním období, v letním období 1390 Kč.
Přistýlka do 12 let- 300,- Kč
Dětská postýlka - 300,- Kč
Klimatizace - 100,- Kč
Domácí zvíře - 100,- Kč
Dítě do 6 let (bez nároku na lůžko) ubytujeme zdarma
Snídaně pro ubytované zdarma formou bufetu od 7:30 do 10:00
Parkování na náměstí před hotelem (parkovací automat), nebo 100m od hotelu zdarma
Úschovna kol zdarma
Možnost odvozu osob a kol na domluvené místo.
Prodej krátkodobých rybářských povolenek.
V restauraci hotelu si můžete objednat polopenzi (150,-Kč/den/osoba) nebo plnou penzi (350,- Kč /den/osoba)
Otevřeno: po - ne 10.30 - 23.00
Adresa: ČSLA 131, 38901 Vodňany,
Stanislav Prajer, www.hotelprajer.cz, info@hotelprajer.cz, tel: recepce 608 029 547, 383 457 425,
restaurace - 383 457 427, kuchyně - 383 457 428

Zábavné centrum - Družba
Penzion rodinného typu v klidné části města o celkové kapacitě 15 lůžek :
1 x dvoulůžkový pokoj
3 x třílůžkové pokoje
1 x rodinný apartmán pro 4 osoby
Každý pokoj disponuje sociálním zařízením, satelitní televizí. Wi-fi připojením
Cena za osobu a noc 320,- Kč Děti bez nároku na lůžko – zdarma (s lůžkem 150,- Kč)
Příplatek za snídani 80,- Kč
Příplatek za domácí zvíře 50,-Kč na den
Při dlouhodobém ubytování individuální cena.
Při platbě je možno použít platební karty.
Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH a všech poplatků
Snídaně přímo v restauraci, která je součástí budovy. Možno sjednat polopenzi či plnou penzi.
Zdarma uskladnění kol.
Celoroční provoz.
Neplacené parkoviště o celkové kapacitě 50-ti aut přímo před objektem. V blízkosti přírodní koupaliště. Vlakové nádraží
200m, autobusové nádraží 300m, centrum města 400m.
Součástí multifunkčního objektu je restaurace, zimní zahrada, dětský koutek, letní terasa, bowling, taneční klub.
OBJEDNEJTE SI UBYTOVÁNÍ ONLINE
Otevřeno: celoročně
Adresa: Výstavní 1043, 38901 Vodňany,
Lubomír Bouška, Petra Boušková, www.ganymed-cs.cz,bouskova.druzba@vodnany.cz, tel: 383 313 216, 383 313 211,
604 424 343, fax: 383 385 070
Kontakt: www.ganymed-cs.cz, druzba@vodnany.cz

Jihočeská krčma
Celková kapacita 16 lůžek
6 dvoulůžkových pokojů - sprchový kout, WC, přípojka na internet, TV, některé pokoje mají satelit a lednici.
1 čtyřlůžkový pokoj - sprchový kout, WC, přípojka na internet, TV, lednice
Možnost snídaní, polopenzí, plných penzí
Cena za dvoulůžkový pokoj:
- Dvoulůžkový pokoj na jednu noc - 600 Kč/noc bez snídaně
- Cena za čtyřlůžkový pokoj - 1.200 Kč / noc bez snídaně
Snídaně dle nabídky. Cena - 80 Kč / osoba
Otevřeno: penzion - nonstop, restaurace - po - čt 10.00 - 22.00, pá a so 10.00 - 24.00, ne 10.00 - 22.00
Adresa: Tylova 159, 38901 Vodňany,
František Strnad, www.jihoceskakrcma.cz, penzion@jihoceskakrcma.cz, tel: 605 486 001

Pávů vila
Celkem možnost ubytování 10 lůžek + přistýlka.
3 apartmány - 2 ložnice po 2 lůžkách + obývací kuchyně plně vybavená (mikrovlnka, myčka, trouba, sklokeramická
deska) s vlastní koupelnou a WC, možnost přistýlky; 1 ložnice pro dva; pokoje jsou s balkónem - výhled do zahrady; Wifi
připojení. Blízko řeky v klidné okrajové čtvrti města nedaleko od hlavního centra města, snadno dosažitelný sportovní
areál; po dohodě možnost posezení v zahradě.
Ceník
Apartmán
- vlastní ložnice, společná kuchyně, jídelní kout, obývací prostor, koupelna a WC
při jednodenním ubytování - 580 Kč / noc / osoba
při vícedenním ubytování - 500 Kč / noc / osoba
Apartmán
- vlastní ložnice, vlastní kuchyně, jídelní kout, obývací prostor, koupelna a WC
ubytování - 1.000 Kč / noc / osoba
Snídaně - 60 Kč / osoba
Půjčovna: kola, babety, možnost garážování auta v garáži nebo v zahradě.
Otevřeno: celoročně
Adresa: Tyršova 624, 38901 Vodňany,
Alena Bezděková, www.dovolena-vodnany.cz,bezdekova.alena@seznam.cz, tel: 602 436 127

Penzion park
3 čtyřlůžkové, 5 třílůžkových, 11 dvoulůžkových pokojů, cena za lůžko je 300 Kč, možnost snídaně za 80 Kč. TV, Wifi free, lednice, sprchový kout s fénem, bezbarierové pokoje, vstup na kartu
Adresa: Elektrárenská 351, 38901 Vodňany,
Pavel Vobr, p.vobr@centrum.cz, tel: 608 303 077

Statek „U Šťástků“
Ubytování ve stylové chalupě v předhůří Šumavy, 5 apartmá s vlastními vchody pro 8, 6, 5, 5 a 2 osoby, koupelna
s teplou vodou, WC, kompletně vybavená kuchyně, lednička, TV, satelit, rádio, ložní prádlo s možností přistýlky a 2
chaty pro 8 + 10 osob (4 ložnice) 200 metrů od chalupy.
Dospělí 280 Kč, viz. webové stránky
Otevřeno: celoroční provoz
Adresa: Vodňanské Svobodné Hory 15, 38901 Vodňany (Pozor, cca 5 km od Vodňan)
www.mestovodnany.cz, ustastku@quick.cz,ustastku@seznam.cz,
tel: 607 939 551
Kontakt: pí. Jiřina Šťástková, Bavorovská 674/II, Vodňany

Autokemp Pražák
12 velkých 4 lůžkových a 8 malých 4 lůžkových chatek, přípojka na obytné přívěsy, sprchy a WC společné v budově
restaurace, koupání - Záhorský rybník, skluzavky, parkoviště, ohniště - velká chatka - 460 Kč, malá chatka - 260 Kč,
v restauraci je možná plná penze i polopenze.
Otevřeno: od 15. června do 30. září (po dohodě i dříve)
Adresa: Pražák, 38901 Vodňany,
J. Šimek, Karel Christ, autokemp.vodnany.cz, prazak.autokemp@volny.cz, tel: 777 947 740

Husův sbor
Ubytování pro nenáročné v klidném prostředí Husova sboru. Dvoulůžkový pokojík, vlastní vchod, zabudovaný sprchový
kout, klidná budova kostela a fary, základní vybavení, elektrické zásuvky, elektrický přímotop, možnost použití vařiče,
WC mimo pokoj v jiném patře
100 Kč za osobu a noc (160 Kč za 2 osoby a noc) + spotřebovaná energie
Adresa: Kampanova, 38901 Vodňany, www.sweb.cz/husuv.sbor.vodnany, fara.vodnany@seznam.cz
tel: 383 382 752, 723 785 203

