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 Antik Hotel Sofia1

Lidická 113/1, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 613 191
mobil: +420 777 613 191
e-mail: antikhotelsofia@gmail.com
www.antikhotelsofia.cz

Elitní ubytování v komfortním hotelu rodinného 
typu v klidné části historického centra Litomyšle Vám 
nabídne nezapomenutelný zážitek „noci v galerii“.

V nekonvenčních prostorách celého hotelu jsou 
prezentována originální výtvarná díla...

Ubytovací kapacita:
¬  6 apartmá, 3 s balkóny nebo terasou s výhledem 

do zahrad
¬ 4 pokoje

Vybavení pokojů:
Sprcha nebo vana, fén, LCD TV+SAT, telefon, sejf, 
v apartmánech minibar

Další služby:
Uzavřené parkoviště, internet, Wi-Fi,
celodenní stravování, recepce non-stop.

Restaurant:
32 míst, zahradní terasa – kryté posezení 12 míst,
zahradní altán s krbem 18 míst. Bezbariérový pří-
stup. Bulharská a česká kuchyně (nutná reservace).

Antik shop: Hotelový obchod se 
sklem, porcelánem, drobnými starožit-
nými předměty, soškami a obrazy.

Apartmá Sofia2

Mgr. Vilma Petrova
Hrnčířská 265, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 613 191
mobil: +420 777 613 191
e-mail: vilma.petrova@gmail.com

Klidné ubytování v nižší cenové relaci v blízkosti 
litomyšlského zámku.

Apartmá se nachází v klidném prostředí nedaleko 
centra města. Výhodné ceny pro dlouhodobé 
ubytovaní firemních pracovníků.

Kapacita: 5 lůžek
1 garsoniéra, 3 pokoje, 2 koupelny + WC, kuchyňka 
k dispozici, možnost TV+SAT



Hotel Aplaus3

Šantovo nám. 181, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 614 900
mobil: +420 725 810 590
fax: +420 461 614 903
e-mail: recepce@hotelaplaus.cz
www.hotelaplaus.cz
www.aplauscatering.cz

Hotel v historickém centru v přímém sou-
sedství Klášterních zahrad, Piaristického 
kostela a Zámku Litomyšl.

Ubytovací kapacita:
¬ 21 dvoulůžkových pokojů
¬ 2 apartmá: B. Smetany a M. D. Rettigové

Vybavení pokojů:
TV+SAT, minibar, trezor, telefon, vysoušeč 
vlasů, internet, klimatizace, vana.

Hotelové služby:
¬ Recepce
¬ Příjem platebních karet
¬ Wi-Fi internet zdarma
¬ Praní a čištění prádla
¬ Finská sauna, whirpool a masáže
¬ Nabídka pobytových balíčků
¬ Prodej dárkových poukazů
¬ Parkoviště s kamerovým systémem

Restaurace Bohém: 62 míst. Mezinárodní i česká tradiční kuchyně. 
Další informace: 20 míst na zastřešené terase u restaurace, 32 míst 
v salonku s vlastní terasou, 28 míst na terase u Klášterních zahrad, 28 míst 
v Café baru Muuza, 32 míst na zastřešené přední terase.

Pension Paseka4

Josefa Váchala 127, 
570 01 Litomyšl
mobil: +420 731 173 543
e-mail: rezervace@pensionpaseka.cz
www.pensionpaseka.cz

V historickém centru města.

Kapacita: 16 lůžek
4x apartmán: 2 (+1), 2 (+2), 2x1, 2
3x pokoj: 1, 2, 2 lůžka

Vybavení pokojů: 
Stylový nábytek, koupelna, WC, 
připojení na Wi-Fi. Apartmány jsou 
vybaveny kuchyňkou.

Další služby:
Snídaně podávané v Hotelu Aplaus. Možnost 
parkování za pensionem nebo u Hotelu Aplaus.



Hotel Zlatá Hvězda5

Smetanovo náměstí 84, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 615 338, mobil: +420 734 670 355
fax: +420 461 615 091
e-mail: zlata.hvezda@lit.cz, recepce.zlata.hvezda@lit.cz
www.zlatahvezda.com

Hotel litomyšlských osobností přímo v historickém 
centru města s prosklenou terasou a výhledem 
na renesanční náměstí a zámek.

Ubytovací kapacita:
¬  6 jednolůžkových pokojů
¬  23 dvoulůžkových pokojů
¬  3 apartmá (možnost přistýlek)

Vybavení pokojů:
Předsíň, koupelna s vanou / sprchovým koutem, 
vysoušeč vlasů, TV, telefon, lednice, trezor. Část 
pokojů s výhledem na náměstí.

Hotelové služby:
¬  recepce nonstop
¬  příjem platebních karet
¬  Wi-Fi internet zdarma
¬  monitorované parkoviště, garáž,  

úschovna kol
¬  sauna, parní kabina, infra kabina, hydro-

masážní vana ve vybraných pokojích
¬  balíčky služeb za zvýhodněnou cenu
¬  prodej dárkových poukazů
¬  domácím mazlíčkům vstup povolen

Restaurace: 
Kapacita 50 míst, bezbariérový přístup, tradiční česká i minutková kuchyně, polední menu, 
dětský koutek, letní terasa.

Další služby:
¬  uspořádání gastronomických akcí (svat-

by, rauty, oslavy)
¬  cateringové služby 
¬  firemní jednání a školení vč. konferenč-

ní techniky
¬  2 salonky pro cca 30 osob
¬  konferenční sál pro cca 100 osob s při-

lehlou zimní zahradou a venkovním 
posezením (možnost grilování)
¬  vyhlídková terasa ve 3. patře

Apartmán U Gymnázia6

9. května 648, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 603 157 038
e-mail: apartmanugymnazia@gmail.com
http://apartman.patys.net

Ubytování v klidné části města, v historickém
bytovém domě vedle Gymnázia A. Jiráska.

Kapacita: 4–5 osob

Vybavení apartmánu:
Větší pokoj: 2 lůžka a rozkládací gauč, TV+SAT
Menší pokoj: 2 lůžka, TV
V apartmánu je plně vybavená kuchyňka, koupelna 
a samostatné WC, připojení na internet (Wi-Fi).

Další služby:
Parkování je možné bez poplatků 
v ulici vedle domu. Apartmán je 
nekuřácký, domácí zvířata nejsou 
povolena.



Penzion Bludička 8

Mařákova 651, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 603 836 642
e-mail: info@bludicka.cz
www.bludicka.cz

Poblíž hlavní silnice H. Králové – Brno,
vedle světelné křižovatky, naproti 
autobusovému nádraží, nedaleko centra.

Kapacita: 15 lůžek
4 pokoje: 2+3, 2+3, 2+1, 2+0

Vybavení pokojů:
Předsíň, koupelna, WC, TV+SAT, rádio, 
telefon, Wi-Fi připojení zdarma.

Další služby:
Školicí prostory s vybavením s ka-
pacitou 15 míst. Před penzionem je 
parkoviště – 4 místa.

Zámecké apartmány – ubytování s múzami7

Jiráskova 133, Litomyšl (zámecký pivovar)
tel.:+420 725 981 646
e-mail: recepce@smetanovalitomysl.cz
www.zameckeapartmany.cz

Tři velké apartmány v areálu Státního zám-
ku Litomyšl, památce zapsané na seznamu 
UNESCO, v nichž samotná návštěva je ces-
tovatelským zážitkem. Dobové i designové 
zařízení připomíná bohaté kulturní tradice 
Litomyšle – hudební, literární a výtvarné. 
Ze všech apartmánů je úchvatný výhled 
na průčelí zámku s bohatou sgrafitovou 
výzdobou. Ideální pro romantický výlet, 
svatební cestu, ale i rodinný pobyt. Více-
denní pobyty jsou cenově zvýhodněny.

Kapacita: 3 apartmány, 8 lůžek + přistýlky

Vybavení: Kuchyň s varnou deskou, 
chladničkou, mikrovlnnou troubou a sadou 
pro vaření i servírování, koupelna, WC, 
Smart TV, bezplatné WI-FI, žehlička, dětská 
postýlka na vyžádání.

Služby: Parkování, uložení kol, nákup po-
travin, zajištění snídaně mimo apartmán, 
recepce s omezenou provozní dobou.

Nekuřácké prostředí, bez domácích zvířat. 
Přístup není bezbariérový.



Apartmá Litomyšl10

Purkmistra Laška 347, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 739 058 533
e-mail: apartmanlitomysl@gmail.com
www.apartmalitomysl.cz

Apartmán o velikosti 100 m2, dvě ložnice, 
celkem možných až 7 míst na spaní 
(dvě dvojpostele, jednolůžko a rozkládací 
gauč, případně možnost přistýlky).

Vybavení: 
prostorná koupelna se dvěma umyvadly, 
sprchou, vanou a odděleným WC.
Zařízená kuchyň, TV, Wi-Fi a balkon.

Parkování možné přímo u apartmánu, zastávka 
autobusu 50 m.
Bydlení je vhodné i pro domácí mazlíčky, jak malé 
tak i velké.

Apartmány Savitar9

Braunerovo nám. 202, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 778 724 800
e-mail: recepce@savitar.cz
www.savitar.cz

V historickém centru města.

Ubytovací kapacita: 10 lůžek
2 apartmány:
¬ Malý apartmán: 2 + 1 přistýlka
¬ Velký apartmán: 2 dvoulůžkové pokoje  

+ možnost 3 přistýlek, s terasou

Vybavení pokojů:
WC, koupelna (vana, sprcha), Wi-Fi, telefon, 
kuchyň, lednice s minibarem, myčkou nádo-
bí, el. sporákem, varnou konvicí, mikrovlnou 
troubou.

Další služby:
¬ Relaxační Wellness centrum v budově: vodní 

procedury a saunový svět, odpočinkové zóny 
s vyhřívanými lůžky, solární louka, různé dru-
hy masáží, zábaly, lymfodrenáž, infrakabina 
se salionáriem.
¬ Kadeřnictví, kosmetika, manikúra.
¬ Café kafíčko: káva, nápoje, snídaně.
¬ Vlastní parkoviště a relaxační zahrada pro 

odpočinek.



Penzion Kraus11

Havlíčkova 444, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 602 474 647
e-mail: info@pension-kraus.cz
www.pension-kraus.cz

Kvalitní ubytování v centru města 
s výhledem na zámek.

Kapacita: 11 stálých lůžek
jednolůžkový, dvoulůžkový, třílůžkový 
a čtyřlůžkový pokoj, možnost přistýlek

Vybavení pokojů: 
Moderně zařízené nekuřácké pokoje se 
samostatnou koupelnou, toaletou,
TV+SAT, internet Wi-Fi.

Další služby:
Uzamčené parkoviště, pro kola a motocykly 
garáž, snídaně, kuchyňka, venkovní terasa 
s grilem, lednice.

Penzion Lilie12

Ubytování v soukromí.
Nikola Koutná
Na Řetízku 1170, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 777 132 401
e-mail: ubytovani@penzion-lilie.cz
www.penzion-lilie.cz

Kapacita: 8 dospělých lůžek + až 8 přistýlek
3x apartmán: 1x manželské dvoulůžko + 2-3x 
přistýlka
1x pokoj: 1x manželské dvoulůžko a žádná 
přistýlka
Všechny pokoje jsou nekuřácké.

Vybavení pokojů: 
Lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, 
stojanový ventilátor, LED TV+SAT, připojení 
k internetu (Wi-Fi), v oknech sítě proti hmyzu, 
koupelna (sprchový kout, umyvadlo a WC). 

Další služby:
Venkovní terasa s grilem, ohniště na zahra-
dě, doplňkový prodej, úschovna jízdních 
kol, parkování na pozemku penzionu.

Penzion Merkur13

Partyzánská 1154, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 465 715 253
mobil: +420 607 684 575
e-mail: EliskaStriteska@seznam.cz
www.penzion-merkur.cz

Kapacita: 10 lůžek
dvoulůžkový pokoj s koupelnou a kuchyňkou
2 apartmány (každý tvoří 2 dvoulůžkové pokoje)

Vybavení pokojů: TV+SAT, Wi-Fi, telefon, 
koupelna, WC, vybavená kuchyňka, lednice.

V penzionu je restaurace: 27 míst, nekuřácká, 
vhodná i pro svatby, srazy, firemní akce, oslavy,
venkovní terasa.

Další služby:
Snídaně, příjem platebních karet, non stop 
provoz, parkování.



Penzion Petra15

Penzion Pod Klášterem16

V historickém centru města.
B. Němcové 166, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 777 613 061
e-mail: info@pension-petra.cz
www.pension-petra.cz

Kapacita: 10 stálých lůžek
4 pokoje (2, 2, 2+1, 2+1), 1 apartmá
K dispozici také prostorné rodinné pokoje se 
stálými lůžky pro 4-5 osob.

Vybavení pokojů: 
Nadstandardní koupelny: vana, 1-2 umyvadla, 
WC. TV+SAT, Wi-Fi, telefon, lednice s minibarem.

Další služby: 
Snídaně, parkování před pensionem, faxové a internetové služby, informační servis.

Výhodná poloha v klidné části města.
B. Němcové 158, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 615 901
mobil: +420 602 712 703
e-mail: pension@podklasterem.cz
www.podklasterem.cz

Kapacita: 
4x 2 lůžkový pokoj
1x 2 – 4 lůžka 

Vybavení pokojů: TV+SAT, WC, koupelna, Wi-Fi 
v celém objektu.

Další služby: Možnost stravování v restauraci – snídaně, obědy, večeře. 
Možnost parkování, přijímáme platební karty.

Agropension U Háje14

Nedošín 62, 570 01 Litomyšl
mobil: 724 313 719, 602 331 119
e-mail: info@agropension.cz
www.agropension.cz

Nabízíme ubytování:
1x jednolůžkový pokoj, 1x dvoulůžkový 
pokoj, 1x třílůžkový pokoj, 1x dvoulůž-
kový apartmán (možnost přistýlky) 
1x čtyřlůžkový apartmán

Vybavení: kuchyňka, moderní sociální 
zařízení, TV, SAT, Wi-Fi, vinný sklípek, terasa, 
zahrada, parkování, úschovna a půjčovna kol, 
zvířecí mazlíčci vítáni. Společenská místnost se 
samoobslužným barem, stolní fotbálek, šipky.

Možnosti:
turistika, cykloturistika, houbaření, 
windsurfing, vyjížďky na koních.



Penzion Tašner18

Lidická 101, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 777 846 907
e-mail: jan@tasner.cz
www.tasner.cz

Penzion se nachází velmi blízko historického 
centra a renesančního zámku.

Kapacita: 
4x dvoulůžkový pokoj s možností přistýlek.

Vybavení pokojů: 
TV+SAT, internet, wi-fi, koupelna (vana, sprcha), WC.

Další služby: K dispozici plně vybavená kuchyňka, možnost objednání snídaní, venkovní krb, 
krytá zimní zahrada, úschovna kol, parkování na vlastním pozemku. Non–stop provoz.

Vinotéka – prodej sudových a lahvových vín.

Alena Burešová
Benátská 1055, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 603 258 978
e-mail: ABprivat@seznam.cz

Ubytování v rodinném domku v klid-
ném prostředí.

Kapacita: 6 lůžek + 2 přistýlky
1 dvoulůžkový pokoj
1 čtyřlůžkový pokoj, možnost přistýlky

Vybavení pokojů: 
Na pokojích TV, WC a sprcha na spo-
lečné chodbě, kuchyňka, lednice, mikrovlnná trouba, plynový sporák.
V letním období možnost posezení na zahradě.

 AB Privat19

Penzion V Podzámčí17

Lenka Janišová
A. Tomíčka 6, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 603 905 842, 605 590 540
e-mail: recepce@penzion-litomysl.cz
www.penzion-litomysl.cz

Kapacita: 
rodinný apartmán – 3 lůžka (možnost 3x přistýlka)
třílůžkový pokoj (možnost 1x přistýlka)
2x dvoulůžkový pokoj

Vybavení pokojů: 
WC, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou, minibar, 
TV+SAT, internet, Wi-Fi zdarma. V jídelně k dispozici mikrovlnná 
trouba, rychlovarná konvice, lednice, kávovar. Rodinný apartmán 
– koupelna s vanou, kuchyňka, klimatizace.

Další služby:
Úschova kol, parkování přímo 
před penzionem, snídaně 
(i bezlepkové).



Penzion Jízdárna Suchá u Litomyšle21

Jiří a Miroslava Skřivanovi
Suchá u Litomyšle 1, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 602 451 918, 732 204 396
e-mail: manon@wo.cz
www.stajmanon.cz/penzion-jizdarna-sucha.php

Penzion s restaurací se nachází 3 km 
od Litomyšle ve směru na Českou Třebovou 
a Kozlovský kopec s rozhlednou. Vhodné pro 
rodinné dovolené, společenské akce – oslavy, 
menší svatby, firemní školení a kurzy.

Kapacita: 24 lůžek, 2 – 4 lůžkové pokoje

Vybavení pokojů: Koupelna, WC

Další služby: Parkování u penzionu, restaurace 
s terasou (studená i teplá kuchyně). K dispozici je 
úschovna kol a školicí místnost. Restaurace i pokoje 
nekuřácké, domácí mazlíčci po dohodě povoleni.

Možnost jezdeckých kurzů, jezdeckého výcviku,
venkovní jízdárna, krytá hala, možnost ustájení 
koní apod.

Evropské školicí centrum 22

Jiráskova 133 (Zámecký pivovar), 570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 611 051
e-mail: recepce@esclitomysl.cz
www.esclitomysl.cz

Školicí, kongresové a společenské prostory spolu 
s ubytovací kapacitou 57 lůžek.

Kapacita: 
9x pokoj hotelového standardu – 17 lůžek
15x pokoj standardu hostel – 40 lůžek (společné 
sociální zařízení)

Vhodné pro skupiny i jednotlivce (školní výlety, rodinné i individuální rekreace).
Ubytování bez 24hodinové recepce. Nutná rezervace předem. 
On-line rezervace ubytování na www.esclitomysl.cz.

Ubytování v soukromí – privat20

Lenka Soukupová Dušková
Benátky 109, 570 01 Litomyšl
duskova.lenka@atlas.cz
www.ubytovani-litomysl.cz

Celoroční levné ubytování-privát v podkrovních po-
kojích rodinného domu. Rodinný domek se nachází 
v příjemném prostředí na okraji města Litomyšle.

Kapacita: 3 dvoulůžkové a 2 jednolůžkové pokoje

Vybavení pokojů: 
Vybavená kuchyňka s možností vaření, obývací pokoj 
s televizí, Wi-fi zdarma, dvě koupelny a dvě toalety, 
pračka. 

K dispozici je venkovní posezení na zahradě, 
trampolína a pískoviště pro děti.



Autocamping Primátor23

ul. Strakovská, 570 01 Litomyšl
mobil: +420 732 148 723
tel.: +420 461 612 238
e-mail: primator@camplitomysl.cz
www.camplitomysl.cz

Leží mimo centrum města, v klidném prostředí.

Společná kuchyň a nové sociální zařízení.
Možnost stanování a umístění přívěsů.

300 metrů od kempu se nachází koupaliště, 
v sousedství pozemku jsou tenisové kurty, squash 
a bowling. Domácím mazlíčkům vstup povolen.
Non–stop provoz (po uzavření recepce na 
telefonu).

Domov mládeže při VOŠP a SPgŠ24

Strakovská 1071, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 654 511
e-mail: dm@vospspgs.cz

Kapacita:
200 lůžek ve 2-3 lůžkových pokojích s WC 
a koupelnou.

Další služby:
K dispozici jsou klubovny, studovny, 
kuchyňky, hřiště, posilovna i parkoviště.
Školní jídelna zajistí stravování dle 
dohody.

Ubytovna 25

T. G. Masaryka 1158
570 01 Litomyšl
mobil: +420 606 443 936
e-mail: elektro@lit.cz, 
info@ubytovnalitomysl.cz

Kapacita: 85 lůžek (červenec-srpen), 
19 lůžek (září-červen)
V ubytovně jsou dvoulůžkové 
a třílůžkové pokoje.

Pokoje mají společné sociální zařízení, 
k dispozici jsou i dvoulůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením. Další služby: parkoviště, TV, Wi-Fi zdarma.



Kozlov 101, 560 02 Česká Třebová
Mobil: +420 731 612 091
e-mail: miroslav.kuta@lesy.litomysl.cz
www.litomysl.cz

Kapacita: 4 lůžka a 4 přistýlky

Apartmán se nachází v nově zrekonstruované 
hájovně městských lesů ležící na samotě v lokalitě 
Kozlovský kopec. K dispozici je parkování v uza-
vřeném dvoře, úschovna kol a venkovní posezení. 
Ideální pro pro milovníky přírody a vyznavače outdoorových aktivit. V 5 km vzdálené České 
Třebové je lyžařský areál, krytý plavecký bazén a lanové centrum. V 10 km vzdálené Litomyšli 
možnost sportovních a kulturních aktivit. V okolí hájovny jsou upravovány běžkařské tratě. 
Možnost stravování v 1,5 km vzdálené Chatě Maxe Švabinského.

Hájovna Strakov28

Hájovna Kozlov27

Strakov 15, 570 01 Litomyšl
mobil : +420 725 427 641
e-mail: r.kadlecova@seznam.cz
www.litomysl.cz

Kapacita:
3x dvoulůžkový pokoj se společnou 
kuchyňkou a sociálním zařízením.

K dispozici je uzavřený dvůr pro parková-
ní, úschovna kol a zahradní posezení. 
Ubytování se nachází v nově zrekonstruo-
vané budově správy městských lesů v obci Strakov 4 km od Litomyšle.
Umístění v malebném prostředí na okraji obce umožňuje spojení aktivního odpočinku v přírodě 
se všemi sportovními a kulturními požitky, které nabízí nedaleká Litomyšl. 
Vhodné především pro rodinnou rekreaci a návštěvníky Litomyšle.

Ubytování v okolí Litomyšle

Penzion Taurus26

Dolní Újezd 9, 569 61
mobil: +420 727 960 161
e-mail: penzion@taurustrans. cz
www.penziontaurus.cz

Ubytování na pracovních cestách, pro dovolenou, 
soustředění sportovních klubů atd. Ve vzdálenosti 
6,5 km od Litomyšle.

Kapacita: 29 lůžek
6 pokojů a 2 apartmány

Vybavení: Kuchyňka, TV, wi-fi, úschovna kol, 
parkování. 

Společenská místnost s vybavenou kuchy-
ní vhodná na svatební hostiny, rodinné 
oslavy, školení a smuteční hostiny.



Budislav 48, 569 65 Budislav u Litomyšle
tel.: +420 776 575 725
e-mail: info@naskalach.cz
www.naskalach.cz

Kapacita:  33 míst
7 pokojů s příslušenstvím (15 lůžek + 8 přistýlek)
2 pokoje bez příslušenství (4 lůžka)
1 turistický pokoj bez příslušenství (6 lůžek)
Vybavení pokojů s příslušenstvím: koupelna 
se sprchou nebo vanou, WC, LCD-TV, Wi-Fi

Služby: restaurace, salonek, venkovní terasa, wellness (whirlpool, sauna, v létě venkovní 
bazén), tělocvična, posilovna, venkovní víceúčelové hřiště (tenis, nohejbal, …), dětské hřiště, 
trampolína, přírodní lezecká stěna, konferenční místnost, Wi-Fi internet zdarma, parkoviště, 
úschovna kol, možnost pobytu s domácími mazlíčky, přeprava osob.

Chata Maxe Švabinského29

Penzion Na Rychtě30

Kozlovský kopec, 560 02 Česká Třebová
tel.: +420 465 511 011, +420 731 655 596
chata.kozlov@seznam.cz
www.chatamaxesvabinskeho.cz

Kapacita: 19 lůžek
3x 2lůžkový + 3 přistýlky
2x 5lůžkový

Vybavení: Stylové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, TV a Wi-Fi.

Další služby: Restaurace – 58 míst, venkovní 
terasa – 80 míst, srub – 70 míst, možnost stano-
vání. Vhodné pro rodinné, společenské a firemní 
akce. Celoroční provoz, pokoje nekuřácké, domácí 
mazlíčci po dohohě povoleni.

Chata se nachází 7 km od Litomyšle 
na Kozlovském kopci v nadmořské výšce 
605 m. V blízkosti rozhledna, SKI areál 
Přívrat. Ideální pro letní i zimní sporty, 
turistiku a cykloturistiku.

Němčice 1, 561 18 Němčice 
mobil: +420 773 228 001
 +420 777 761 085
e-mail: penzion.rychta@seznam.cz
www.penzion-na-rychte.iprostor.cz

otevřeno: květen – říjen

Kapacita: 10 lůžek
2x dvoulůžkový pokoj
2x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou

Ke každému pokoji náleží koupelna
se sprchou a WC.

Další služby: K dispozici je kompletně vybavená kuchyň 
s jídelním koutem, společenská místnost s televizí, 
uzavřený dvůr, posezení v pergole, gril a venkovní bazén. 
Parkování je v místě ubytování.

Ubytovací hostinec Na Skalách31



Poříčí u Litomyšle 86 - 91
Korespondenční adresa: 
Tyršova 32, 572 01 Polička
Mgr. Jan Matouš
tel.: 603 998 711
e-mail: h.matous@seznam.cz
www.chatyporici.cz
Bez recepce, nutná rezervace předem.

Pobyty v blízkosti Toulovcových maštalí, 
u lesa nad říčkou Desinka. 

Areál 6 chatek pro rodiny s dětmi, 
páry, skupiny,
altán s posezením, ohniště, hřiště pro děti 
(houpačky, trampolína, skluzavka),
louka k různým hrám.

Kapacita: 26 lůžek v 6ti chatkách - 2x 6lůžková,  
2x 4lůžková, 2x 3lůžková. Společenská chata - 
suterén s kuchyňkou a krbem.

Vybavení chatek: vlastní koupelna s umyvadlem, 
sprchou a WC, kuchyňský kout s nádobím, ledničkou, 
vařičem a varnou konvicí, lůžkoviny a povlečení, 
přímotop, 6ti lůžkové chatky mají krbová kamna.

Penzion U Zběhlíka32

Čistá 396, 569 56 Čistá
tel.: 461 634 210
mobil: 605 537 395
e-mail: info@uzbehlika.cz
www.uzbehlika.cz

Restaurace a penzion se nachází v malebné 
přírodě podél řeky Loučná. Každý z návštěv-
níků si přijde na své, je zde letní koutek 
pro děti, kde běhají i naše holandské mini 
kozičky. Rodiče s dětmi se mohou projít po naší 
mini farmičce s domácími zvířátky. Dále se 
specializujeme na pěstování vlastní zeleniny, 
takže každé ráno od jara do podzimu dostanete 
čerstvou zeleninu. V restauraci děláme vlastní 
zmrzliny, sorbety, limonády, dezerty, pečeme 
domácí chléb, rohlíky, housky, a mnoho dalších 
dobrot… Zaměřujeme se na výběr kvalitních 
a námi vypěstovaných plodin bez chemického 
ošetření. Maso, ze kterého vaříme pochází 
především z bio farem.

Kapacita: 
¬  4x dvoulůžkový pokoj/v každém pokoji 

možnost 2 přistýlek
¬  1x apartmán pro 2 osoby s vybavenou 

kuchyní, vlastní terasou/možnost 2 přistýlek
¬  2x romantický pokoj pro dvě osoby s vanou 

v místnosti

Vybavení pokojů: 
TV+SAT, WC+koupelna (sprchový kout), Wi-Fi, 
krytá teráska

Chaty Poříčí u Litomyšle33


