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Služby s Q jsou sQělé!
Zaznamenali jste, že v mnoha českých hotelech, penzionech, restauracích,
informačních centrech a u dalších poskytovatelů služeb v cestovním ruchu je
vidět značka „Q“? Ti, kteří již tuto prestižní značku získali, na sobě aktivně
pracují a znamenají pro své klienty záruku certifikované kvality služeb.
Vyhledávejte je – jsou sQělí!

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ÈR

Vážení návštěvníci Kladského pomezí,
dovolte, abychom Vás seznámili se širokou nabídkou ubytování, službami a certifikovanými
regionálními výrobci v naší turistické oblasti. V tomto katalogu najdete kontakty na vybraná ubytovací
zařízení se základním přehledem nabízených služeb. Věříme, že najdete ubytování podle svých představ
a budete se k nám rádi vracet!
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Počet lůžek + přistýlek

Legenda
Název

A+B

Adresa
Telefon
E-mail, www stránky
Orientační cena v Kč za osobu a den
Poznámka

Wi-Fi

Bezbariérový přístup

Dětský koutek, hřiště

Restaurace

Pobyt zvířat povolen

Gril, zahrada

Bazén

Kuchyňka, možnost
vlastního vaření

Parkoviště

Televize na pokoji

Vlastní koupelna

Vlastní WC

Ano
Ne

Uvedené kontakty i ceny za ubytování se mohou časem měnit. Jsou proto bez záruky.
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Adršpach

Apartmán v hostinci U Tyšerů
10
2

Janovice 341, 542 13 pošta Jívka
+420 777 040 907
josef.tyser@tiscali.cz, www.joseftyser.cz
250,- Kč

Apartmán s balkónem a výhledem na koňskou farmu se nachází v klidné obci Janovice, „Zadní bráně“ Adršpašskoteplických skal, mimo hlavní turist. ruch. Apartmá je v 1. patře nad hostincem, který je vyhledáván pro českou kuchyni,
klidné posezení a regionální pivo Krakonoš (včetně řezaného). Dbá se na to, aby ubytovaní hosté nebyli rušeni.

Pod kaštanem
24
8

Hodkovice u Trutnova 307, 54213
+420 776 343 486
podkastanem@volny.cz, www.adrspach.euweb.cz
Od 250,- Kč do 350,- Kč / osoba / noc

Objekt se nachází na polosamotě v obci Hodkovice(vedle Adršpachu). K dispozici je zahrada, gril, ohniště. Bazén,
houpačky, skluzavka pro děti. Vhodné pro turisty, rodiny s dětmi apod. Možnost úschovy kol a kočárků, parkování
u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

Ubytování U Peňáka
15
-

Dolní Adršpach 84, 549 57 pošta Teplice nad Metují
+420 491 586 048, +420 606 526 251
upenaka@seznam.cz, www.upenaka.sweb.cz
Od 350,- Kč

Broumov

Objekt se nachází uprostřed obce Adršpach, v těsné blízkosti skal. Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Možnost
úschovy kol a kočárků, parkování u objektu, připojení wifi. V provozu celoročně.

Privát Eva Hornychová
4
1

tř. Osvobození 88, 550 01 Broumov
+420 777 198 064
hornychova.eva@seznam.cz
350,- Kč

Ubytování se nachází v rodinném domku nedaleko historického centra Broumova s výhledem na Broumovské stěny.
K dispozici je lodžie. Možnost úschovy kol, Wi-Fi připojení zdarma.

4
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Apartmány na Farmě Wenet
15
4

Kladská 346, 550 01 Broumov
+420 777 762 305, +420 777 699 588
www.wenet.cz, www.facebook.com/farmawenet
Cenu rádi sdělíme na vyžádání

K dispozici jsou dva stylově zařízené apartmány, dolní apartmán s krbem, horní apartmán s terasou, připojení Wi-Fi,
parkování u farmy, pergola s ohništěm. Během pobytu je možnost navštívit zvířátka, chováme zde lamy, velbloudy,
klokany, oslíky a jiné. Přijďte navštívit místo, kde si můžete odpočinout, relaxovat a zažít nové zážitky se zvířátky.
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Červený Kostelec

Apartmán Josef Vlček
6
-

Náchodská 1097, 54 941, Červený Kostelec
+420 776 582 660
jan.vlcek1@seznam.cz, www.sweb.cz/jan.vlcek1
Cena 250,- Kč os. / den

Samostatný apartmán s vlastním vchodem, zahradou a parkováním u domu. K dispozici máme 6 lůžek. Ložnice se dvěmi
jednolůžky + jedním dvojlůžkem, druhá místnost je vybavena též jedním dvojlůžkem. Koupelna je vybavena sprchovým
koutem a WC. Plně vybavený obývací pokoj a kuchyňský kout.

Apartmány Bohdašín
4
8

Bohdašín 44, 549 41 Červený Kostelec
+420 773 619 242
ivetaklikarova@seznam.cz, www.region-tour.cz
7 000,- Kč - 16 000,- Kč

Ubytování nabízíme ve dvou nově zrekonstruovaných a příjemně zařízených apartmánech. Větší apartmán má kapacitu
osm osob, menší čtyři osoby. Apartmány jsou obklopeny prostornou udržovanou zahradou, ve které budete mít
k dispozici venkovní posezení v pergole, gril a ohniště. Pro Vaše děti jsme připravili bazén, trampolínu a pískoviště.

Autokemp Brodský
80
-

Autokemp Brodský, 549 41 Červený Kostelec
+420 739 445 762, +420 777 633 193
info@campbrodsky.cz, www.campbrodsky.cz
Od 50,- Kč do 200,- Kč / noc

Pohodový rodinný kemp na břehu rybníka Brodský s veškerým sociálním zázemím. Galerie 30 dřevěných soch, dětská
pohádková stezka, Vodnická restaurace, prodejna potravin, ubytování v zrekonstruovaných chatkách, dobrodružné lanové
hřiště, mini ZOO, půjčovna lodí a šlapadel, sportovní rybolov, místo konání Vodnických slavností s ohňostrojem.

6
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Hotel Černý kůň
ul.. Boženy Němcové 67,54941 Červený Kostelec
ubyt. +420 603 573 657, rest. +420 777 766 938
jindrich.kosinka@tiscali.cz
Od 300,- Kč

12
-

Hotel s 6-ti dvoulůžkovými pokoji se nachází cca 100 m od náměstí v Červeném Kostelci. Pokoje jsou vybaveny WC, sprchou,
umyvadlem, předsíní, TV a SAT, možnost zapůjčení lednice na pokoj. Wi-fi na pokoji a v areálu hotelu zdarma. Parkování na
dvoře, v zimě kryté stání. Součástí hotelu je restaurace, gril a dětské hřiště.

Pension Roubenka
Horní Kostelec 12, 549 41 Červený Kostelec
+420 607 958 054
jana.holz@seznam.cz
1. noc 350,- Kč / os., další noc 300,- Kč / os.

4
1

Penzion vhodný zejména pro rodiny s dětmi či skupiny do 5 osob. Ubytování má vlastní sociální zařízení s WC vytápění
objektu. Možnost příjemného sezení u vnitřního krbu, sezení vybavené sedací soupravou a selským nábytkem, vhodné i pro
pořádání ,, párty“. Parking v krytém stání. Bezdrátový wi-fi internet. Pobyt zvířat po domluvě.

Penzion U Holzapfelů
Horní Kostelec 12, 549 41 Červený Kostelec
+420 607 958 054
jana.holz@seznam.cz, www.jabkovi.cz
1.noc 350,- Kč / os., další noc 300,- Kč / os.

7
-

Penzion vhodný zejména pro rodiny s dětmi či skupiny. Ubytování má vlastní sociální zařízení s WC. Možnost příjemného
posezení u vnitřního krbu, grilování na venkovním ohništi, zahradní nábytek a opalovací lehátka pro chvíle pohody.
Parkování vozidla u penzionu v garáži vč. úschovy kol. Bezdrátový wi-fi internet. Pobyt zvířat po domluvě.

Ubytování Divadlo Červený Kostelec
ulice Břetislava Kafky 573, 549 41 Červený Kostelec
+420 491 465 919
mksck@mksck.cz, www.mksck.cz
1. noc 300,- Kč / os., další noc 250,- Kč / os

4
-

Byt s dvěma dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, WC, sprcha, kuchyňka. V blízkosti centra města
a restaurace.
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Ubytování Háčko
135
15

Manž.Burdychových 245, 54941 Červený Kostelec
+420 491 610 310, +420 731 598 827, +420 731 598 825
recep.hacko@hospic.cz, http://hacko.ochck.cz
Od 240,- Kč do 380,- Kč

Česká Skalice

Nabízíme celoroční ubytování v podkrovní ubytovně střediska Háčko. Vhodné pro individuální i skupinové pobyty.
Ubytování ve dvou 2lůžkových nebo v jednom 1lůžkovém, 3lůžkovém a 6lůžkovém pokoji. Součástí vybavení každého
pokoje je koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchyňkou, TV a připojením na internet

Areál Pauli
80
10

Jiráskova 521, 552 03 Česká Skalice
+420 603 853 663
vitebska@arealpauli.com, www.arealpauli.com
Od 650,- Kč / 2 osoby

Ubytování v krásném prostředí se spoustou možností, jak trávit svůj čas. V blízkosti se nachází nádrž Rozkoš, kde se
můžete věnovat jak relaxaci, tak sportovním aktivitám. Parkování v uzavřeném areálu, teplá voda, povlečení a ručníky,
venkovní bazén pro všechny, tenisový kurt, ping pong, dětské hřiště, trampolína.

AUTOCAMPING ROZKOŠ
416
108

Třída T. G. Masaryka 836, 552 03 Česká Skalice
+420 491 451 112
atc@atcrozkos.cz, www.atcrozkos.cz
Cena za lůžko od 120,- Kč do 350,- Kč

Autokemp se nachází na severním břehu údolní nádrže Rozkoš a nabízí ubytování v chatách, stanech, karavanech.
Areál je vhodný pro individuální, rodinnou nebo skupinovou rekreaci s možností koupání, rybaření, občerstvení, sauny,
minigolfu, půjčovny loděk, turistiky, cykloturistiky. Kemp je otevřený celoročně.

8
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Bungalovy Ratibořice - Zlíč
Zlíč 66, 552 03 Česká Skalice
+420 604 207 742
on-line rezervace na: www.ubytovani-ratiborice.cz
Pokoje a bungalovy až pro 5 osob od 220,- Kč / osoba

40
14

Poskytujeme pohodlné dostupné ubytování pro celou rodinu v prostorných bungalovech se samostatným WC i sprchou
v těsné blízkosti Ratibořic a Babiččina údolí. Ideální způsob bydlení pro ty, kteří nepotřebují hotelové služby. Parkování
a Wi-Fi zdarma, ohniště, 2 restaurace do 100 m.

Čapkův statek
Chlístov 20, 552 05 Hořičky
+420 604 257 653, +420 491 491 354
info@capkuvstatek.cz, www.capkuvstatek.cz
Od 380,- Kč

20
-

Penzion nabízí luxusní, ale stylové ubytování na biofarmě s možností využití soukromého krytého bazénu, grilování, stolního
tenisu, dále nabízí úschovnu kol, dětský koutek, školicí místnost pro 20 osob apod. Les je cca 300 m od statku. Ubytování je
v apartmánech či pokojích nebo je možný pronájem celé budovy, příp. celého objektu.

Hotel Holzbecher
Zlíč 42, 552 03 Česká Skalice
+420 491 452 866, +420 777 225 812
hotel@zlic.cz, www.zlic.cz
Od 300,- Kč

90
-

Hotel se nachází v malebném Babiččině údolí u přehradní nádrže Rozkoš. Nabízí ubytování v jedno- až čtyřlůžkových
pokojích, suitech či apartmánech se sprchou, WC, TV a s Wi-Fi připojením. Možnost celodenního stravování s velkým
výběrem jídel, jak pro jednotlivce, tak i skupiny (hotová i minutková kuchyň). Snídaně formou švédských stolů. K dispozici je
rovněž bar, letní terasa nebo parkoviště vedle hotelu.

Penzion Barunka
Zlíč 46, 552 03 Česká Skalice
+420 491 453 392, +420 721 979 580
penzionbarunka@seznam.cz, www.penzionbarunka.cz
Od 330,- Kč

15
-

Nabízíme ubytování v příjemném rodinném prostředí, kde budete mít Babiččino údolí na dosah ruky. Penzion Barunka je
uzpůsoben pro pobyt rodin s dětmi (dětské hřiště na letní terase). Taktéž vám náš penzion poskytne i ubytování pro vaše
zvířecí miláčky. Samozřejmostí je i možnost úschovy kol a zdarma parkoviště přímo u penzionu. Penzion Barunka je vám
k dispozici celoročně.
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Penzion a autokemp Wolf
60
-

Kleny 13, 552 03 Česká Skalice
+420 737 245 323-2
ubytovani@penzionwolf.cz, www.penzionwolf.cz
Od 200,- Kč

Rodinný penzion se nachází nedaleko vodní nádrže Rozkoš, u Ratibořic. K dispozici je hlídané parkoviště, půjčovna
a úschovna kol, Wi-Fi připojení, dětské hřiště, sauna, venkovní posezení, gril, ohniště, společenská místnost s kuchyňkou.
Zvířecí mazlíčci jsou vítáni. Možnost vyjížďky na koních. Otevřeno non-stop.

Penzion ZAHRADNÍ
12
1

Zahradní 889, 552 03 Česká Skalice
+420 703 170 417
info@zahradni.cz, www.zahradni.cz
Od 1 210,- Kč

Penzion se nachází v těsné blízkosti přehrady Rozkoš a Babiččina údolí. Nabízí ubytování v šesti dvoulůžkových pokojích
se sprchovým koutem, fénem, TV, Wi-Fi. Jeden z pokojů je zcela bezbariérový a k dispozici je i výtah. Součástí penzionu
je moderní restaurace a útulná kavárna.

10
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Penzion Habr
Kleny 35, 552 03 Česká Skalice
+420 606 656 000
habrovi@penzion-habr.cz, www.penzion-habr.cz
Od 300,- Kč

23
2

Penzion v blízkosti Babiččina údolí a přehrady Rozkoš, rybaření i bohaté sportovní aktivity, velké gril párty, samoobslužný
výčep, tenisové kurty, bazén 15 x 7 m, stolní tenis, sauna, dětský koutek a půjčovna kol. Pokoje jsou vybavené kuchyňkou
s lednicí. V penzionu je možnost Wi-Fi připojení. Restaurace do 300 m.

Ubytování Na Statku
Zlíč 8, 552 03 Česká Skalice
+420 777 117 930
rezervace@ubytovaninastatku.cz; www.ubytovaninastatku.cz
Od 390,- Kč

20
5

Apartmány v rodinném penzionu s venkovním zastřešeným bazénem a okrasnou zahradou. Hostům je k dispozici zahradní
posezení s ohništěm a grilem, kolárna, parkoviště v uzavřeném areálu, vinný sklípek, Wi-Fi připojení. NOVINKA! - nové
společenské prostory.

Ubytování v soukromí Václav Tylš
Maloskalická 273, 552 03 Česká Skalice
+420 604 773 960
vaclav.tyls@atlas.cz, http://ceska-skalice.kvalitne.cz/
Od 300,- Kč

8
-

Ubytování v rodinném domku se samostatným vchodem. Za domem je vyhřívaný krytý bazén s protiproudem. V zahradě
posezení u krbu. Připojení k internetu.

Vila Čerych
Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice
+420 491 451 116, +420 773 966 939
centrum@vilacerych.cz, www.vilacerych.cz
Od 445,- Kč

24
3

Klidné ubytování, příjemné prostředí, neopakovatelný pohled do zahrady – to je ubytování ve Vile Čerych. Ubytování je
možno využít turisticky, při vícedenních kurzech, oslavách či svatbách. Prvorepubliková vila se nachází v centru města
obklopená rozlehlou zahradou, tudíž v klidném prostředí. Možnost parkování u objektu. Wi-Fi zdarma.
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Hronov

Autokemp Velký Dřevíč
60
15

Velký Dřevíč, 549 31 Hronov
+420 736 629 644
www.autokempvelkydrevic.cz
Chatky pro 4 osoby, ceny od 130,- Kč / osoba / den

Autokemp v klidném prostředí CHKO Broumovsko s možností aktivního odpočinku. Ideální výchozí bod pro Vaše výlety
po Kladském pomezí. Ubytování v chatkách, karavanech nebo ve stanech. V kempu můžete využít 3 antukové kurty,
nadzemní bazén se solárním ohřevem, pingpongový stůl, půjčovnu sportovních potřeb. Wi-fi zdarma.

Rekreační areál Green Valley park
151
-

Stárkov 11, 549 36 Stárkov
+420 491 487 172, +420 608 347 637
info@greenvalleypark.com, www.greenvalleypark.com
Aktuální ceník na webových stránkách

Rekreační areál s 22 vilkami pro 6 nebo 8 osob. Vilky jsou plně vybavené, k dispozici dětské hřiště s venkovním bazénem,
minigolf, stolní tenis, fotbal, volejbal, herna, možnost půjčení kol, jízdy na koních a poníkovi, občerstvení, Wi-Fi. Vhodné
pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Parkování na centrálním parkovišti. V provozu celoročně.

Penzion DORA
7
1

Úvoz 448, 549 31 Hronov
+420 602 192 294
g.kuratkova@seznam.cz
Od 1 950,- Kč / celý dům / noc

Rodinný penzion Dora se nachází v CHKO Broumovsko v klidné části Hronova, nedaleko jeho centra. Jde o moderně
zařízený prázdninový dům s krytým bazénem. K dispozici je zahrada s terasou, gril, lehátka, dvě koloběžky. Vhodné pro
rodiny i skupiny, objekt se pronajímá jako celek. Možnost úschovy kol, parkování u objektu, připojení na WiFi.

12
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K Tábořišti, 547 01 Náchod
+420 704 701 850
kempnachod@seznam.cz, www.autokempnachod.cz
Od 160,- Kč do 200,- Kč

97
-

Náchod

Autokemp Náchod - Běloves

Středně velký, příjemný, slunný a tichý kemp nabízí ubytování ve dvou až čtyřlůžkových chatách s kapacitou 97 lůžek. Je
možné kempování ve vlastních stanech nebo karavanech s el. přípojkami. V kempu se nachází hřiště na volejbal či nohejbal,
stolní tenis s možností zapůjčení sportovních potřeb. Okolí nabízí bohaté možnosti turistiky.

HOTEL TOMMY congress & relax center
Kaštanová 205, 547 01 Náchod - Babí
+420 491 452 452 + 420 602 138 333
info@hotel-tommy.com, www.hotel-tommy.com
Cena od 750,- Kč os. / noc se snídaní, wellness centrum

60
8

Rodinný wellness hotel nabízí komfortní ubytování, bohatou nabídku relaxačních procedur, vnitřní bazén, vířivou vanu,
hydromasážní vanu, finskou saunu, infra kabinu a několik druhů masáží. K dispozici jsou salónky od 10 do 100 os.
Romantické večeře ve dvou nabízíme v útulné restauraci. Relaxační víkendové pobyty a 100 krásných výletů do okolí.

Hotel U Beránka ****
Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod
+420 491 433 118, +420 735 165 949
rezervace@hotel-beranek.com, www.hotel-beranek.com
Od 980,- Kč

106
14

Secesní hotel v srdci Náchoda nabízí příjemné ubytování a díky své poloze a vybavenosti je vhodným místem pro rekreační
a romantické pobyty, ale i pro společenské a firemní akce. Hotel sídlí ve společné budově s Městským divadlem Dr. Josefa
Čížka. Pod jednou střechou můžete navštívit Dannyho kavárnu, restauraci, hotel i divadlo.
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Penzion Tereza
20
10

Náchodská 269, 549 11 Dolní Radechová
+420 491 424 109, +420 602 411 808
penzion.terezaboldi@seznam.cz, www.penzionterezanachod.cz
Od 1 250,- Kč / 2 osoby včetně snídaně

Penzion Tereza je vhodný pro rodiny s dětmi. Nachází se v klidné části obce. Restaurace vzdálená 500 m. Podél penzionu
vede cyklostezka. Možnost rybaření.

Ubytovna Spolku KČT Náchod
39
-

Kladská 310, 547 01 Náchod
+420 776 111 533
yedi-leni@seznam.cz
Od 250,- Kč / noc, při pobytu na více nocí sleva

Nové Město nad Metují

Nabízíme kvalitní a levné ubytování v 3 a 4 lůžkových pokojích. Společné soc. zařízení /M + Ž/, vybavená kuchyňka, spol.
místnost s TV, WIFI, parkoviště, zahrada s možností stanování a rozdělání ohně. Nacházíme se 12 min. od vlak a bus
nádraží směr Hronov v klidném a příjemném prostředí. Prodej pečiva 5 min., večerka 10 min., Kaufland 15 min.

Chalupa Školka
28
4

Sedloňov 176, 517 82 Sedloňov v Orlických horách
+420 734 440 450
www.skolkasedlonov.unas.cz
Od 250,- Kč / pronájem celého objektu cenově zvýhodněn

Chalupa v centru horské obce Sedloňov - přímo naproti lyžařskému areálu. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi,
skupiny přátel, firemní akce, klubová setkání, individuální pobyty i sportovní soustředění. Ideální místo pro zimní i letní
rekreaci. Možnost relaxace ve vířivce s hydromasáží. V provozu celoročně.

Penzion Na Františku
6
4

Družební 961, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 776 622 776
penzion.nafrantisku@seznam.cz, www.penzionnafrantisku.cz
Od 350,- Kč / děti do 12 let 250,- Kč

Penzion zaujme svou cenou a perfektní lokalitou v klidné části města Nové Město nad Metují. Nabízíme ubytování ve
dvou komfortně vybavených apartmánech v blízkosti restaurací a obchodů. Venkovní terasa, parkování u objektu, Wi-Fi.
Naše apartmány jsou koncipovány jak pro rodinné výlety s dětmi, tak pro služební cesty po celé roční období.
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w w w.kladskep omezi.cz

Apartmány na zámku
Husovo náměstí 1201, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 491 470 159, +420 775 239 744
kultura@zameknm.cz, www.zameknm.cz
Dle aktuálních cen na webovych stránkách zámku.

4
4

Objekt zámku se nachází na atraktivním místě, a to přímo v historickém centru Nového Města nad Metují. Nabízíme
celoroční ubytování ve 2 dvoupokojových a 1 jednopokojovém apartmá s koupelnou, WC, lednicí, satelitem, TV a Wi-Fi.
Parkování je zajištěno na soukromém parkovišti u zámku. Prohlídku zámku s průvodcem je nutno rezervovat předem.

w w w.kladskep omezi.cz
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Wellness hotel Rajská zahrada
48
17

Komenského 70, 549 01 Nové Město nad Metují
Restaurace: +420 778 424 450
Recepce: +420 773 777 773, recepce@hotelrajskazahrada.cz
Od 1 450,- Kč do 3 200,- Kč (vč. snídaně)

Načerpejte nové síly, odpočiňte si od každodenního spěchu v malebném prostředí luxusního hotelu, který Vám nabízí
komfortní ubytování, jedinečné Wellness centrum, Spa, moderní Fitness a nezapomenutelné gastronomické zážitky.
V ceně ubytování - parkování na hotelovém parkovišti, internet, volný vstup do Fitness a malého Wellness centra.

16
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Penzion Na Hradčanech
Na Hradčanech 1095, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 737 837 641, penzionnahradcanech@email.cz,
www.penzionnahradcanech.cz
Od 500,- Kč, děti do 10 let 250,- Kč (přistýlka)

8
5

Penzion Na Hradčanech je vsazen do jižního svahu bývalých vinic. Penzion je obklopen zelení a výhled má na upravené
a v noci podsvícené skály, na kterých je jako hnízdo usazené staré náměstí se zámkem a děkanským kostelem. Nelze
nezmínit ani překrásnou zámeckou zahradu.

Penzion U Jehlanu
Lhota u Nahořan 51, 549 01 Nové Město nad Metují
+420 737 451 344, +420 605 017 682
marcela.jehlan@seznam.cz, www.pensionlhota.cz
Od 280,- Kč / osoba / noc

18
2

Objekt se nachází v obci Lhota u Nahořan, 700 m od přehrady Rozkoš, v těsné blízkosti tenisových kurtů. Vhodné pro rodiny
s dětmi i skupinové pobyty. Možnost úschovy kol a kočárků, parkování u objektu. Pobyt menších zvířat možný. V provozu
celoročně.

Ubytování Na Chaloupce
Provodov-Šonov, Šonov 28, 549 08
+420 607 716 516, ubytovaninachaloupce@seznam.cz
www: na-chaloupce.unas.cz
Cena 350,- Kč, děti do 2 let zdarma

4
2

Pro Vaši příjemnou dovolenou je připraveno ubytování v RD se samostatným vchodem, obytnou a plně vybavenou kuchyní,
prostornou ložnicí a koupelnou. Předností je soukromí, ticho a pohoda v krásné krajině. Vhodné pro rodiny s dětmi. Možnost
úschovy kol, parkování u objektu, připojení Wi-Fi, posezení na zahradě, ohniště. V provozu celoročně.

w w w.kladskep omezi.cz
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Police nad Metují

Chalupa U Ceďora
8
2

Petrovičky 46, 549 54 Police nad Metují
+420 604 692 649, +420 605 489 650
ucedora@icloud.com, www.ucedora.cz
Od 2 800,- Kč/objekt

Objekt se nachází v obci Velké Petrovice - Petrovičky. K dispozici je velká zahrada, ohniště, posezení pod pergolou, dětské
hřiště, posezení na zápraží. Vhodné pro rodiny s dětmi i skupinové pobyty. Možnost ubytování pro 8 - 10 osob z toho
2 přístýlky, parkování u objektu, připojení Wi-Fi. Chalupa se pronajímá celoročně.

Penzionek pod Ostaší - Kasalovi
6
-

Pěkov 137, 549 54 Police nad Metují
+420 731 013 351, +420 731 117 929
lenka.kasal@seznam.cz, www.penzionekpodostasi.cz
Cena objekt noc / 1 400,- Kč, týden 7 nocí / 9 000,- Kč

Úpice

Teplice nad Metují

Chaloupka se nachází v těsné blízkosti hory Ostaš. Cca 15 km od skalní města Adršpach. K dispozici je zahrada, gril,
posezení s ohništěm . Vhodné pro rodiny s dětmi s možností atraktivních výletů po malebném okolí. Samozřejmostí je
úschova kol a kočárku, parkování u objektu, připojení Wi-Fi. V provozu celoročně.

Hotel Střelnice
34
12

Zámecká 34, 549 57 Teplice nad Metují
+420 724 156 156, +420 725 003 335
info@hotelstrelnice.cz, www.hotelstrelnice.cz
Od 700,- Kč, děti do 10 let 450,- Kč

Objekt se nachází v těsné blízkosti Teplicko-Adršpašských skal. K dispozici je restaurace s tanečním sálem, v létě posezení
s grilováním na zahradě a předzahrádce. Vhodné pro i pro skupinové pobyty, firemní akce, školení a team buildingy.
Parkování u objektu, připojení Wi-Fi, privátní sauna a vířivka. Hotel je v provozu celoročně.

Havlovická ubytovna TJ Sokol
30
5

Havlovice 253, 542 32
+420 605 384 544, +420 777 005790
j.bekur@tiscali.cz, www.sokolhavlovice.cz
Od 200,- Kč , školy od 120,- Kč

7 pokojů (2 - 5 lůžek) sprcha a WC zvlášť pro pány a dámy + 1 apartmán pro 5 osob s vlastním WC a sprchou. Pro
kolektivy možnost polopenze. Připojení WI-FI. V objektu možnost využití tělocvičny. Vhodné pro školní výlety a soustředění.
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Školící středisko s ubytováním OPGT Brno s.r.o.
Na Zada 650, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
+420 602 791 398, +420 776 187 604
opgt.brno@worldonline.cz, www.ubytovani-rtyne.cz
Od 395,- Kč, děti od 3-12let od 295,- Kč

32
7

Středisko je vhodné pro rodiny s dětmi, školení firem, pořádání firemních akcí, oslav, svateb atd. Je vybaveno školícím sálem,
kulečníkovým sálem, saunou s bazénkem a půjčovnou kol. V areálu je krytá letní zahrádka s barem a rožněm pro cca 70 –
100 osob. Celý objekt je nekuřácký a přezouvá se zde. Okolí velice vhodné pro turistiku a cykloturistiku.

Ubytovna Města Rtyně v Podkrkonoší
Za Lékárnou 617, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
+420 724 735 002
ubytovna.rtyne@seznam.cz, www.rtyne.cz
Od 120,- Kč, děti do tří let bez nároku na lůžko zdarma

20
5

Ubytujte se v centru Rtyně v Podkrkonoší, budete to mít kousek do Ratibořic, Adršpašských skal i k nádrži Rozkoš.
Zaparkujete u domu, do kolárny schováte kočárky, kola či lyže, vypereme vám cyklistické dresy a ještě se připojíte na Wi-Fi.
Jsme ideální pro rodiny s dětmi i skupinové výlety. A otevřeno máme celoročně.

Vilka Rtyně
542 33 Rtyně v Podkrkonoší, K Viaduktu č. 549
+420 724 048 733
ubytovani.rtyne@seznam.cz, www.vilkartyne.cz
Cena od 170,- Kč, děti podle věku od 50,- Kč do 150,- Kč

8
3

Jde o samostatně stojící dům se zahradou ve čtvrti rodinných domků K dispozici je venkovní posezení, malé pískoviště,
cestovní postýlka. Vhodné pro rodiny s dětmi nebo skupinu osob. Možnost úschovy kol, parkování u objektu, připojení Wi-Fi.
Zajímavé okolí pro cyklo i pěší turistiku. Klidné prostředí cca 200 m od lesa.

w w w.kladskep omezi.cz
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Služby

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 547 01 Náchod
+420 491 541 343
patzelt@cdsnachod.cz
www.cdsnachod.cz
Společnost zajišťuje především mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravu, vnitrostátní a mezinárodní autobusovou
dopravu – pravidelnou i zájezdovou. Společnost s celkovým počtem cca 200 zaměstnanců a s kapacitou 40 kamionů a 50
autobusů je schopna pokrýt jakékoliv přepravní potřeby.

Dohajan.cz
Komenského 1203, 547 01 Náchod
+420 724 329 768
obchod@dohajan.cz
www.dohajan.cz
Internetový a kamenný obchod Dohajan.cz nabízí široké spektrum zboží, které se pojí se spánkem. Objednat si u nás
můžete ložní povlečení, ručníky, svíčky Yankee Candle, plyšové medvídky od světových výrobců nebo přírodní kosmetiku.
Navštivte i naši stylovou kamennou prodejnu v Náchodě. Dohajan.cz - vstupte do světa snů.

Měděný důl Bohumír
Jívka 187, 542 13 Jívka
+420 499 829 842, +420 724 805 646,
bohumir@gemec.cz
www.djs-ops.cz
Návštěva dolu je vhodná za každého počasí. Je-li horko - ochladíte se zde, prší-li - ukryjete se. Poznáte zde nejen krásy
a taje země, která je pod námi, ale také poznáte příběhy opředené tajuplné místo. Zároveň si připomenete, co těžba a
dolování obnáší za kus dřiny. Pojďte na prohlídku a všechno o havířině se u nás dozvíte.

Městské muzeum v Jaroměři
Wenkeův dům, Husova 295, 551 01 Jaroměř
+420 608 976 498
info@muzeumjaromer.cz
www.muzeumjaromer.cz
Městské muzeum v Jaroměři Vás zve k návštěvě bývalého obchodního domu firmy A. Wenke a syn. Budova z r. 1911
byla navržená architektem Josefem Gočárem. V budově jsou konány proměnlivé výstavy a nachází se zde stálá expozice
věnovaná historii obchodního domu a jaroměřským rodákům-umělcům Josefu Šímovi, Josefu Wagnerovi a Otakaru
Španielovi.
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Městské muzeum v Jaroměři
stálá historická expozice v Josefově
Riegerovo nám. 8, 551 02 Jaroměř – Josefov
+420 608 976 498, info@muzeumjaromer.cz
www.muzeumjaromer.cz
Muzejní expozice představuje prehistorický a historický vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti
Josefova. Rozšířená expozice se pyšní řadou unikátních exponátů, např. šest metrů dlouhým dřevěným člunem z 11. století,
modely pevnostních bran či souborem militarií.

Muzeum bratří Čapků
Náměstí K. Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
+420 705 103 264
muzeum@malesvatonovice.cz
http://malesvatonovice.cz/muzeum/
Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích je tvořeno dvěma samostatnými expozicemi. V prvním patře je umístěná
expozice Karla Čapka a druhé patro je věnováno Josefu Čapkovi. Otevřeno je od začátku května do konce října. V ostatních
měsících a hodinách po telefonické dohodě.

Pevnost Josefov
Okružní 34, 551 02 Jaroměř – Josefov
+420 491 812 343
info@pevnostjosefov.cz
www.pevnostjosefov.com
Pevnostní město Josefov je evropským unikátem z 18. století. Podzemní obranný systém pevnosti je unikátním technickým
dílem. Jakmile vstoupíte do Josefova, již se v pevnosti samotné nacházíte. Jedná se totiž o jedinečný komplex, o ideální
pevnostní město. Pevnost je přístupná k prohlídkám.

Technické služby Adršpach, s.r.o.
Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach
+420 491 586 012
info@skalyadrspach.cz
www.skalyadrspach.cz/sluzby
Technické služby Adršpach jsou provozovatelem okruhu Adršpašské skály, kde se již několikátým rokem udržuje
prohlídková trasa i v zimě, takže je zde celoroční provoz. Záleží pouze na sněhových podmínkách, jestli dovolí projít
okruhem celým, nebo pouze jeho částí tzv. „Starou partií“, která vede k Velkému vodopádu.
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Podzemní město Osówka
ul. Grunwaldzka 20, 58-340 Głuszyca
+48 748 456 220
biuro@osowka.pl
www.osowka.cz

Regionální výrobci

Tajemné podzemní město Osówka nabízí nezapomenutelné zážitky pro každého návštěvníka. Obrovský komplex
podzemních chodeb, betonových hal a obranných prvků, jehož stavba započala roku 1943, nabízí několik návštěvnických
prohlídkových okruhů. Areál je vhodný i k pořádání team buildingových akcí a rodinných či firemních oslav.

Babiččiny pohádky
Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice
+420 773 578 112
infocentrum@ceskoskalicko.cz
www.ceskoskalicko.cz
Babiččiny pohádky jsou barevné brožurky, kde čtenáři najdou pohádky na motivy Boženy Němcové. Pohádky jsou
obohaceny o samolepicí obrázky, které děti mohou samy do pohádky vlepovat. Vraťte se spolu s námi a vašimi dětmi do
pohádek Boženy Němcové, která je neodmyslitelně spjata s naším regionem Kladské pomezí.

Dekorační bytové doplňky
Lydie Birkeová Mrázová
Tylova 893, 549 31 Hronov
+420 736 774 092, lydie.birkeova@seznam.cz
www.fler/lidunka.cz
Při tvorbě regionálních výrobků v podobě textilních bytových dekorací (hračky, věnečky, polštářky, kapsáře, obrázky) hledá
výrobce inspiraci v české lidové kultuře. Výrobky jsou šité z bavlny a lnu, k vycpání je použito duté vlákno, které je určeno
pro textilní hračky, a je proto vhodné i pro alergiky. Výrobky lze vyprat.

Domácí ovocné džemy
Brandejsova 477, 549 54 Police nad Metují
+420 736 613 425
hanahorakova9@gmail.com
www.dobre-zavareno.cz
Nabídka ovocných džemů od Hany Horákové je velmi rozmanitá. Najdete zde paletu chutí od klasických jednodruhových
džemů přes zajímavé netradiční kombinace ovoce s bylinkami a kořením po speciality vyrobené z divoce rostoucích
ovocných keřů. Džemy mají vysoký podíl ovoce, přidáván je pouze cukr a citrusový pektin.
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Dětské zahradní domečky na kolečkách
Komenského 14, 549 01 Nové město and Metují
+420 774 416 465
2hracky@seznam.cz
www.hracky-postylky.cz
Zahradní domečky od pana Rydla z Nového Města nad Metují jsou snem spousty dětí. Dětské zahradní domečky na
kolečkách-maringotky jsou vyráběných ve dvou základních typech a několika velikostních verzích. Hlavní surovinou je
dřevo a samozřejmě nechybí ani zručnost pověstných českých zlatých rukou.

Mýdla Amálka
Kostelecká 1829, 547 01 Náchod
+420 777 591 139
info@mydla-amalka.cz
www.mydla-amalka.cz
Rodinná firma z Náchoda, která pro Vás od roku 2011 ručně vyrábí glycerinová mýdla. Vůně, které jsou jejich součástí,
Vás doslova uchvátí. Hledáte-li dárek pro své blízké, rodinu, zaměstnance či obchodní partnery, rádi Vám pomůžeme jej
zrealizovat. Vaše přání jsou pro nás výzvou. Letošní novinkou jsou nikdy nevadnoucí mýdlové kytice.

Kuchyňské zástěry a chňapky
Havlíčkova 18, 551 01 Jaroměř
+420 604 725 064
jana.bosanoha@seznam.cz
www.krejcovstvibosanoha.estranky.cz
Při pohledu na zástěry a chňapky paní Čapkové na vás dýchne kouzlo první republiky. Výrobky jsou z přírodních materiálů
a 100% bavlny. Kromě provozovny v Jaroměři můžete výrobky nakoupit i na trzích a jarmarcích, kterých se Jana Čapková
účastní. Věřte, že zástěry a chňapky jsou platnými pomocníky v kuchyni a navíc velmi slušivými.

Med z Chvalkovic
Chvalkovice 122, 552 04
+420 724 221 174
b.prokop@tiscali.cz
www.vcelarstviprokop.cz
Ochutnejte med, nasbíraný včelami v oblasti Chvalkovic, jehož výroba má padesátiletou rodinnou tradici. U dlouholetého
výrobce medu pana Prokopa lze zakoupit nejen vlastní kvalitní med - pastovaný, květový či medovicový, ale také
medovinu, kosmetické výrobky z propolisu, mateří kašičky a další včelí produkty.
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Přírodní bylinné sirupy Camellus
Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec (výrobna)
+420 733 741 990
wagenknecht@pro-charitu.cz
www.pro-charitu.cz
Kvalitní bylinné sirupy jsou vyráběny jak z bylin vypěstovaných v bylinkové zahradě v areálu bývalé jezuitské rezidence
v Žirči, tak z bylin sbíraných v čistých přírodních lokalitách či jejich vzájemnými kombinacemi. Jméno slavného jezuitského
misionáře a významného botanika Josefa Kamela nás inspirovalo k založení značky Camellus.

Ručně vyráběné letované šperky
z polodrahokamů
Mezilesí 122, 549 23
+420 727 837 350
janule.janule@seznam.cz
www.fler.cz/janule11
V malé vesničce Mezilesí u Nového Města nad Metují a především díky šikovným rukám paní Doskočilové vznikají tyto
nápadité a originální ručně vyráběné šperky. Základem každého šperku je jeden či více polodrahokamů nebo skleněný
kámen, který je ozdoben drátkem mědi nebo cínu. Každý šperk je díky ruční práci a použitým materiálům originálem.

Ručně vyráběné šperky
Kladská 163, 547 01 Náchod
+420 603 114 329
jitkakylar@gmail.com

Ručně vyráběné šperky Jitky Kylarové z Náchoda jste mohli spatřit již na mnoha regionálních akcích v regionu. Nápaditost
a kombinace polodrahokamů, perletě a bižuterie vás upoutají v krásném souladu. Šperky je možné zakoupit v celých
kompletech - náhrdelník, náramek a náušnice, ale i jednotlivě.

Amálčina šumivá lázeň s epsomskou solí
Kostelecká 1829, 547 01 Náchod
+420 777 591 139
info@mydla-amalka.cz
www.mydla-amalka.cz
Ponořte se do lázně s epsomskou solí a nechejte se hýčkat. Je to již stovky let osvědčený a velmi účinný způsob, jak doplnit
hladinu hořčíku v těle. U nás navíc můžete vybírat ze čtyř variant vůní - med, ambra s levandulí, frézie s hruškou a zelený
čaj s mátou.
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Informační centra v Kladském pomezí
TIC Adršpašské skály
Dolní Adršpach 26, 549 57 Teplice nad Metují
t.: +420 491 586 012
info@skalyadrspach.cz
www.skalyadrspach.cz

Informační centrum Meziměstí
Centrum Walzel, Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí
t.: +420 702 208 528
ic@walzel.cz
www.walzel.cz

Regionální turistické informační centrum
Adršpach (zámek)
Dolní Adršpach 75, 549 57 Teplice nad Metují
t.: +420 491 423 979
info@zamekadrspach.cz
www.zamekadrspach.cz

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
t.: +420 491 426 060, +420 778 411 680
infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105, 550 01 Broumov
t.: +420 491 524 168
info@broumov-mesto.cz, info2@broumov-mesto.cz
www.broumov-mesto.cz
Cestovní a informační centrum Červený Kostelec
Havlíčkova 654, 549 41 Červený Kostelec
t.: +420 498 100 657, +420 724 088 587
info@cervenokostelecko.cz
www.cervenokostelecko.cz
Regionální informační centrum Česká Skalice
Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice
t.: +420 491 453 870, +420 773 578 112
infocentrum@ceskoskalicko.cz
www.ceskaskalice.cz, www.ceskoskalicko.cz
Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov
t.: +420 491 483 646
info@kulturahronov.cz
www.informacnicentrumhronov.cz
Turistické informační centrum Jaroměř
Nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
t.:+420 491 847 220, +420 737 937 015
info@jaromer-josefov.cz; m-tour@seznam.cz
www.jaromer-josefov.cz

Městské informační centrum
Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1225, 549 01 Nové Město nad Metují
t.: +420 491 472 119, +420 731 627 741
info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz
Městské informační centrum
Nové Město nad Metují – pobočka
U Zázvorky 1210, 549 01 Nové Město nad Metují
t.: +420 491 470 334
info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz
Informační centrum Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, 549 54 Police nad Metují
t.: +420 491 421 501
infocentrum@policko.cz
www.policko.cz
Informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují
t.: +420 491 581 197, +420 775 761 003
info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com, www.teplicenadmetuji.cz
Informační centrum Úpice
Dr. A. Hejny 133, 542 32 Úpice
t.: +420 499 882 329, +420 604 863 693
info@icupice.cz
www.upice.cz

Informační centrum Malé Svatoňovice
Nám. Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
t.: +420 499 886 295, +420 705 103 264
muzeum@malesvatonovice.cz
www.malesvatonovice.cz, www.jestrebihory.net
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KLADSKÉ POMEZÍ
Přijměte pozvání a vydejte se k nám!
Praha

Adršpach
Teplice
nad Metují

Malé
Svatoňovice

Červený
Kostelec

Česká Skalice

Jaroměř

Police
nad Metují

Úpice

Hronov

Náchod

POLSKO

Nové Město
nad Metují

Okres HRADEC KRÁLOVÉ
Okres RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Kontaktní informace:

Nově také na facebooku

BRANKA, o.p.s.
Němcové 2020, CZ - 547 01 Náchod
Tel.: +420 491 405 185
e-mail: info@kladskepomezi.cz

www.facebook.com/kladskepomezi

www.festivalzazitku.cz
www.karelcapek.cz
www.toulavybatoh.cz
Kompletní seznam ubytovatelů Kladského pomezí naleznete na: www.kladskepomezi.cz.
Významní partneři Kladského pomezí

Foto: Jan Záliš a archiv Branky. Grafické zpracování: PINstudio © 2018 | www.pinstudio.cz
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Okres TRUTNOV

Broumov

