POBYTOVÉ BALÍČKY

Resort Rohanov je ideální pro rodinnou dovolenou s dětmi. Máme tu vše jak pro malé, tak větší děti a
nudit se u nás nebudete ani vy. V našem resortu i okolí se nachází mnoho možností, jak strávit
dovolenou. Velký upravovaný areál s dětským hřištěm, multifunkčním hřištěm s umělým povrchem a
relaxační zahradou zaručí bezpečný pohyb vašich dětí s možností sportovního vyžití.

1)





LETNÍ TÝDENNÍ POBYT 2020- červenec a srpen
8 dní / 7 nocí
Pobyt na 7 nocí s polopenzí
Neomezené využití multifunkčního hřiště (tenis, fotbal, volejbal atd.) a dětského hřiště
Dětský koutek, stolní tenis, společenská místnost

Co vás čeká:
 Pobyt ve 2-4 lůžkových pokojích, nebo 4-5 lůžkových bungalovech s koupelnou a WC
 K dispozici kuchyňský koutek s rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnou troubou pro
ohřev dětských pokrmů
 Snídaně formou bohatého bufetu
 Večeře servírované nebo formou bufetu (dle počtu hostů)
 Krásná zahrada s dětských hřištěm, multifunkčním hřištěm a relaxačními zónami
 posezení u otevřeného ohniště
 hudební večer
 stolní tenis, šipky, dětský koutek a společenská místnost
 k dispozici dětské krmící židličky
 krásné udržované přírodní koupaliště v docházkové vzdálenosti od hotelu
Cena za 1/os. na 8 dní s polopenzí:
Dospělý

6.230,-

Dítě 3-12 let

3.115,-

Dítě 0-3 roky zdarma

Volné termíny:
PÁ - PÁ

SO - SO
1.8.-8.8.
3.7.-10.7.
8.8.-15.8.
10.7.-17.7.
15.8.-22.8.
21.8.-28.8.
22.8.-29.8.
Pozn.k ceně: Poplatek za psa 200Kč/den hotelové pokoje, bungalovy 50Kč/den

NE - NE
2.8.-9.8.
23.8.-30.8.

2) PODZIMNÍ PRÁZDNINY- říjen 2020









termín 27.10.-1.11.2020
6 dní/ 5 nocí
ubytování ve 2-4 lůžkových hotelových pokojích s příslušenstvím
WIFI připojení
snídaně formou švédských stolů
servírované tříchodové večeře
Welcome drink, pro děti nealkoholický
v ceně multifunkční hřiště s umělým povrchem (tenis, volejbal, fotbal),
dětské hřiště, dětský koutek, společenská místnost s TV, stolní tenis, úschovna kol
 parkování u hotelu

Cena za 1/os. na 6 dní s polopenzí:
Dospělý 3 950Kč
Dítě 3-12 let 1 975Kč
Dítě 0-3 let zdarma

3) SVATOMARTINSKÝ VÍKEND- listopad 2020











13.-15.11.2020
3 dny/ 2 noci
ubytování ve 2-4 lůžkových hotelových pokojích s příslušenstvím
WIFI připojení
snídaně formou švédských stolů
servírované tříchodové večeře
1x speciální Svatomartinská večeře + ochutnávka vína
hudební večer
dětský koutek, společenská místnost s TV, stolní tenis
parkování u hotelu

Cena za 1/os. na 3 dny s polopenzí:
Dospělý 2 380,Dítě 3-12 let 1 190Kč
Dítě 0-3 let zdarma
Pozn.k ceně: Poplatek za psa 200Kč/den hotelové pokoje, bungalovy 50Kč/den

4) MIKULÁŠSKÝ VÍKEND- prosinec 2020











termín 4.-6.12.2020
3 dny/ 2 noci
ubytování ve 2-4 lůžkových hotelových pokojích s příslušenstvím
WIFI připojení
snídaně formou švédských stolů
servírované tříchodové večeře
Mikulášská nadílka pro děti
Mikulášská zábava pro dospělé
dětský koutek, společenská místnost s TV, stolní tenis
parkování u hotelu

Cena za 1/os. na 3 dny s polopenzí:
Dospělý 2 080Kč
Dítě 3-12 let 1 040Kč
Dítě 0-3 let zdarma
Pozn.k ceně: Poplatek za psa 200Kč/den hotelové pokoje, bungalovy 50Kč/den

5) SILVESTROVSKÝ POBYT 2020













4 dny v termínu 28.12.-3.1.
4 dny/ 3 noci (možnost prodloužení pobytu)
ubytování ve 2-4 lůžkových hotelových pokojích s příslušenstvím
WIFI připojení
snídaně formou švédských stolů
servírované tříchodové večeře
Welcome drink, pro děti nealkoholický
Silvestrovský večer (bohatý raut, půlnoční přípitek, tombola, DJ
a doprovodný program)
stolní tenis, šipky
dětský koutek, společenská místnost s TV
parkování u hotelu
možnost dokoupení masáží za zvýhodněnou cenu

Cena za 1/os. na 4 dny s polopenzí:
Dospělý 3 970Kč + každá další noc s polopenzí 890,Dítě 3-12 let 1 985Kč + každá další noc s polopenzí 445,Dítě 0-3 let zdarma
Pozn.k ceně: Poplatek za psa 200Kč/den hotelové pokoje, bungalovy 50Kč/den

6) ZIMNÍ/JARNÍ PRÁZDNINY 2021











6 dní v termínu 5.1.20-31.3.21
6 dní/5 nocí (možnost prodloužení pobytu)
ubytování v útulných 2-4 lůžkových hotelových pokojích s příslušenstvím
WIFI připojení
snídaně formou bohatého bufetu
servírované tříchodové večeře
stolní tenis, šipky, dětský koutek, společenská místnost s TV
Úschovna lyží
Parkování u hotelu
Možnost dokoupení masáží za zvýhodněnou cenu

Cena za 1/os. na 4 dny s polopenzí:
Dospělý 4 450Kč
Dítě 3-12 let 2 225Kč
Dítě 0-3 let zdarma
Pozn.k ceně: Poplatek za psa 200Kč/den hotelové pokoje, bungalovy 50Kč/den

REZERVACE: NA TEL.Č. 775 701 612 NEBO NA DMLADKOVA@HOTEL-ROHANOV.CZ

Výlety v okolí
Pěší Turistika
Uţijte si rozhledů a nekonečných hodin v osamělých lesích nebo potěšení ze zajímavých historických památek. A
krásně je tu i mimo hlavní sezónu. Zvláště v “babím létě” a dále na podzim se lesy a kopce pokryjí pestrou
paletou barev a mnoţství hub láká k příjemnému i uţitečnému strávení volného času.

Cykloturistika
Jen málokde jinde na Šumavě na Vás čeká tolik nádherných panoramatických výhledů na všechny světové
strany.
Základní myšlenkou Javornických okruhů je – jak jiţ z názvu vyplývá - OKRUŢNÍ vedení tras. Nedílnou a velmi
důleţitou součástí JAVORNICKÝCH OKRUHŮ je i moţnost občerstvení po cestě a odkazy na servisní místa po
cestě. Jedná se o ucelený a promyšlený systém okruţních tras pro trekkingová a horská kola. Okruhy jsou z
hlediska
obtíţnosti
rozděleny
podobně
jako
sjezdovky
na lehčí
pro
trekkingová/krossová
kola MODRÉ a ČERVENÉ pro kola horská.

Modré okruhy: Za pošumavskou lidovou architekturou, Výhledová, Javornická osmička, Koupací,
Okolo Javornického masívu CYKLOTURISTICKÁ
Červené okruhy: Zapomenuté traily, Hřebenový, Javornické propadání,
Přes 3 tisícovky, 2 rozhledny a 1 hrad
Podrobnější informce najdete na: www.javornickeokruhy.cz

Co je tu k vidění:
Klostrmannova rozhledna na Javorníku
Kaplička sv. Antonína na Javorníku
Stezka na boso Javorník
Královský kámen, Měsíční kámen
Amálino údolí Kašperské hory
Hrad Kašperk
Hrad Rabí
Muzeum Šumavy a Muzeum motocyklů s expozicí české hračky Kašperské hory
Přírodní koupaliště Rohanov
Skanzen Hoslovice- vodní mlýn
Sklářská huť Stachy
Lanové centrum Proud Zadov - Churáňov
Stezka zlatokopů Kašperské hory
S dětmi za bizony
Vlčí naučná stezka Srní

Sjezdovky v blízkosti hotelu:
 Lyžařský areál Javorník 2km (lyžařská školka, noční lyžování, obtížnost modrá)
 Lyžařský areál Zadov-Kobyla-Churáňov 12km
 Běžkařské tratě u hotelu

Při závazné rezervaci je nutné uhradit rezervační poplatek ve výši 50% z ceny pobytu.
Bližší informace Vám poskytneme na:
REZERVACE: NA TEL.Č. 775 701 612 NEBO NA DMLADKOVA@HOTEL-ROHANOV.CZ

Více informací o našem resortu najdete na www.hotel-rohanov.cz
Sledujte nás také na Fb @hotelRohanov

