Informace

Rodinná dovolená

e-mail: restauracejelinek@seznam.cz
Telefon: +420 605 243 516
Adresa: Obec Bratřice, 395 01 Pacov

Bratřice mohou sloužit jako
místo k pohodové rodinné
r e k r e a c i d ík y n o v é m u
dětskému hřišti s prolézačkami, skluzavkou,
pískovišti, houpačkami
apod., hřišti na míčové hry
s umělým povrchem a nově
budovanému koupališti
s částípro malé děti.
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Vycházky
Bratřice nabízejípříjemné vycházky do okolních rozsáhlých
lesů bohatých na houby a borůvky, na vrch Stražiště ke
kapličce s pramenem léčivé vody, do malebného údolíříčky
Trnávky i možnost koupání v krásném a čistém přírodním
koupališti Černý rybník (viz titulnífoto).
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Vyznavači klidných
sportů si mohou
zakoupit rybářský
lístek a nachytat si ryby.
Výborná „kojenecká“ voda, která u nás teče
z kohoutků, jen dokresluje jedno z nejčistších
prostředí v celé České republice.

Slovakia

Bratřice

Projekt byl podpořen z fondů Evropské unie a Krajem Vysočina.
The project was supported by the European Fund and The Vysocina
Region Fund.
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Boarding-house
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Aktivní dovolená
Klidné a čisté prostředí plné lesů a
romantických zákoutí na hranici Vysočiny
a Jižních Čech je jako stvořené pro aktivní
letní i zimní dovolenou. Okolní lesy, které
jsou protkány sítí cest se zpevněným
povrchem, jsou ideální pro cykloturistiku,
nordic walking, orientační běh nebo
běžecký kros. Na kolech je samozřejmě
možné navštívit i širší
okolí(Pacov, Lukavec,
hrad Kámen, hrad
Choustník, klášter
Ž eliv, vrch Blaník,
Chýnovské jeskyně,
případně přehrady
Sedlice a Želivka).

Výlety za památkami
Bratřice mohou sloužit také jako výborné východisko cest
za památkami v blízkém i vzdálenějším okolí.

„Není mnoho míst na světe, ze kterých za jedinou hodinu
dojedete do sedmi památek UNESCO“. Praha – staré město,
Telč – historické centrum a zámek, Český Krumlov –
historické centrum a zámek, Holašovice – barokní vesnice,
Kutná Hora – gotický chrám sv. Barbory a historické
centrum, Žďár nad Sázavou – unikátní kostel, Třebíč –
židovské město (www.unesco-czech.cz)

Ubytování

English resume

Ubytovna má celkem 16 lůžek
v šesti pokojích. Všechny
pokoje mají malou, kompletně
zařízenou kuchyňku, sprchu a
WC, televizor, radiomagnetofon, malý trezor a přípojku
k Internetu.
Samozřejmostí
jsou pohodlné postele, skříně,
stoly a stolky, elektrické vytápění. Moderní vybavení
doplňuje celkově příjemné prostředí.

Village Bratřice is situated in
Vysocina Region, in the middle
of the Czech Republic.
The recreation area Black Pond
with a beautiful and clean lake
is situated in the close environs
of the village. There is also a
small camping area.

Ubytovna je přímo
na bratřické návsi.
V objektu se dále
nachází restaurace
s krytou terasou,
obchod se smíš e n ý m z b o žím ,
kancelář obecního
ú řadu, zasedací
místnost a knihovna. (V knihovně je pro ubytované po
dohodě možnost využívat počítač připojený k Internetu.)
K objektu přiléhá víceúčelový sál s velkým krbem a
zařízenou kuchynís možnostíorganizovánívětších setkání.

Podrobné aktuální informace
včetně ceníku a přehledu
obsazení jednotlivých pokojů
najdete na webu.

www.bratrice.cz

We offer you an accomodation in a new and
modern boardinghouse.
The boarding-house has
6 rooms with 16 beds in
the attic of an office
building.
All rooms have comfortable beds, a color TV, a radio, a kitchen, a bathroom with a shower, a toilet and a connection to
the Internet.

UNESCO Heritages
„There are not many places from
which you can get to seven
UNESCO heritage sites in one
hour“. Prague – capital of the
Czech Republic, Telč – a historic
town and a castle, Český Krumlov
– a historic town and a castle,
Holašovice – Historical Village
Reservation, Kutná Hora –
Historical Town Centre with the
Church of St Barbara and the
Cathedral of Our Lady at Sedlec (1995), Žďár nad Sázavou,
Jewish Quarter and St Procopius' Basilica in Třebíč.

Visit: www.czechtourism.com

