Ubytování v soukromí
„Penzion Na Habeši“
Provozovatel:

Ing. Milada Janošíková
„...máš-li srdce citlivé, duši velebnosti přírody otevřenou,
vnímavou pro její krásu, staneš v němém úžasu…
budeš se těžko loučiti s pohledem na naše hory a budou
přicházet chvíle, kdy vzdálen od ní po ní opět zatoužíš…“
Přivítá Vás klidné a romantické prostředí nádherných
šumavských lesů pod středověkým královským hradem
Kašperk. Chalupa leží v nadmořské výšce 860 m n. m.
u rozcestí Nový Dvůr na místě bývalého hostince
se zemědělskou usedlostí, 4 km od horského města
Kašperské Hory.

www.penzionnahabesi.cz

Ubytování v soukromí v Penzionu Na Habeši
Příjemně strávené dny v rodinném penzionu na krásné
samotě uprostřed šumavských lesů s vyhlídkou na
vrcholové partie Šumavy. Ideální místo pro Vaši rodinnou
i romantickou rekreaci, relaxaci i aktivní odpočinek.
Apartmány nadstandardně a plně vybavené, možnost
vlastního vaření. Příjemné posezení na kryté prosklené nebo
otevřené terase i v okolí celé chalupy. Grilování, ohniště.
Sauna. Wiﬁ. Osobní přístup a pohodová atmosféra, příprava
výletů různé náročnosti, k dispozici mapy a infomateriály.
Uzamykatelná úschovna kol, lyží a kočárků. Parkování přímo
u chalupy. K procházkám lákají lesy plné hub a borůvek.
Na milovníky historických památek se těší hrad Kašperk
vzdálený cca 700 m a mnoho dalšího. Ideální místo
pro ty, kteří rádi nazují pevné boty a jen tak se toulají.
V okolí turistické, cyklistické i běžecké trasy. V Kašperských
Horách Skiareál a Multifunkční sportovní hala. U chalupy
můžete zhlédnout i nejvyšší totem na Šumavě vytesaný
na stojato do borovice stižené orkánem Kyrill.
Kapacita ubytování: 15 osob.

Ceník (orientační ceny včetně DPH)
Dvoulůžkový apartmán
Třílůžkový apartmán
Čtyřlůžkový apartmán
Přistýlka

1 000 Kč/noc
1 200 Kč/noc
1 600 Kč/noc
200 Kč/noc/osoba

Příplatek za ubytování na 1 noc 10 %.
Dítě do 1 roku má pobyt zdarma.

Kontakt
Penzion Na Habeši • Žlíbek 1 • 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 723 117 746 • janosikovamilada@seznam.cz
www.penzionnahabesi.cz
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