NABÍDKA NA VYUŽITÍ RYBÁŘSKÉ CHATY „PETRŮV ZDAR“ V ŽUPANOVICÍCH

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost ubytování v naší rekreační chatě „Petrův zdar“
nacházející se přímo u vodní nádrže Slapy na klidném a tichém místě v obci Županovice, kde
nebudete po dobu Vašeho pobytu prakticky ničím rušeni.
Naše chata je určena k ubytování jednotlivců či menších skupin, ať už se jedná o rybáře
(rybářský revír 401022), vodáky, turisty, rodiny s dětmi nebo partu lidí, kteří si chtějí
odpočinout a užít si společné chvíle.
Ubytování poskytujeme ve čtyřech dvoulůžkových pokojích, každý s možností až dvou
přistýlek, vybavených postelemi s peřinami, polštáři a povlečením, skříněmi, malou
ledničkou, stolkem a akumulačními kamny. Součástí chaty je společenská místnost s
krbovými kamny s pečící troubou, televizí a velkou lednicí s mrazákem, dále pak vybavená
kuchyně s elektrickým sporákem, varnou konvicí, mikrovlnou troubou a nádobím a také
sociální zařízení se sprchou a dvěma WC.
U chaty je možno využít venkovní posezení a pergolu. Přímo u vody je umístěno ohniště a
další posezení. Parkování je zajištěno přímo u chaty.
Na vodě jsou umístěna dvě mola a v době pobytu lze využívat malou rybářskou pramičku
s vesly (k dispozici jsou i plovací vesty).
Na chatě je též ubytovaným zdarma k dispozici Wi-Fi.
Menší obchod a restaurace jsou ve vzdálenosti cca 1 km od chaty v obci Županovice, větší
obchod s potravinami a smíšeným zbožím pak ve 4 km vzdálené obci Drevníky.
Ze Županovic je možné si udělat výlet např. do Dobříše, na nedaleký zámek Čelina nebo
zámek Hřiměždice, památník Karla Čapka u Dobříše nebo Adventure minigolf v Budínku.
V roce 2020 jsou ceny stanoveny na 750 Kč/pokoj/noc při dvou osobách, za každou přistýlku
pak 200 Kč/noc. V ceně je i využívání Wi-Fi a loďky.
V případě Vašeho zájmu naleznete další informace a fotografie na našich stránkách
www.investprag.cz,
Pro rezervaci termínů nás prosím kontaktujte e-mailem na investprag@seznam.cz nebo
telefonicky na 777 650 040.
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