Penzion Bocheta je nově postavená bezbariérová budova,
která se nachází asi 20 min. chůze od centra, ve směru na
Starý Jičín. Svým hostům nabízí ubytování ve 4 dvoulůžkových pokojích a 1 amartmánu. satelitním příjmem,
ledničkou. Ve všech prostorách je k dispozici Wi-Fi
zdarma.
Ve všech pokojích je zabudovaná přistýlka, v apartmánu
rozkládací pohovka. Hostům je k dispozici výtah. Jeden
pokoj je bezbariérový, včetně WC a koupelny pro
vozíčkáře. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením a LCD televizí se

Služby:
Vlatní parkoviště, restaurace. Snídaně jsou podávány
formou švédského stolu.

Ceník:
Cena na vyžádání
Přistýlka 400 CZK, děti do 3 let zdarma
Možnost na místě přiobjednat snídani

PENZION U HOLUBŮ

PENZION A KAVÁRNA U DUBU
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 773 134 987
email: PenzionDub@seznam.cz
www.penzion-udubu.cz

Penzion nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování v
centru města v příjemných a účelně zařízených pokojích s
vlastním sociálním zařízením, lednicí, TV se satelitním
příjmem. V každém pokoji je možnost regulovat teplotu
tak, jak to zákazníkovi vyhovuje.
Služby:
Parkování je zajištěno buď přímo u penzionu nebo na
centrálním parkovišti (cca 200m) zdarma. V přízemí
penzionu se nachází nekuřácká kavárna s TV, denním
tiskem a připojením na internet za poplatek a dětským
koutkem.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj 400 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj (1 os.) 570 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj (2 os.) 950 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj s kuchyňkou (1 os.) 690 CZK
Dvoulůžkový pokoj s kuchyňkou (2 os.) 1200 CZK
Třílůžkový pokoj 1230 CZK/noc
Poplatek za zvíře 120 CZK/noc

Ceník:
Jednolůžkový pokoj 990 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj (1 os.) 1560 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj (2 os.) 1290 CZK/noc
Apartmán 1990 CZK/noc
Cena je včetně snídaně a parkovného

Kostelní 36, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 708 131, 777 973 863
email: penzionuholubu@seznam.cz
www.penzionuholubu.infomorava.cz
Penzion je umístěn v centru města. Na každém pokoji je
TV. Vícelůžkové pokoje mají vlastní WC a koupelnu. Jeden
z pokojů je navíc vybaven pro dlouhodobé pobyty
kuchyňskou linkou, lednicí a plynovým sporákem. Pro
skupiny nabízíme ubytování pro max. 6 osob v třípokojovém bytě v centru města, 5 minut chůze od náměstí.
Služby:
V přízemí penzionu se nachází stylová a nekuřácká
restaurace - kavárna.
Ceník:
1 osoba 390-590 CZK/noc
2 osoby 990 CZK/noc
3 osoby 1290 CZK/noc
Snídaně není v ceně a stojí 70 Kč

PENZION LAMBERK

Valašská 10, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 605 852 740, 731 287 062
email: info@penzion-lamberk.cz
www.penzion-lamberk.cz
Penzion Lamberk je situován asi 10 min. od centra města.
Všechny pokoje jsou vybaveny TV, sprchou, WC, satelitem,
telefonem. Součástí apartmánu je balkón.

PENZION U ZVONU

Služby:
V přízemí je restaurace, v letních měsících posezení na
terase s obsluhou, letní grilování.
Parkování u penzionu. Možnost uspořádání rodinných
oslav, rautů, svateb, ﬁremních, předváděcích akcí atd.

Rodinný penzion se nachází v klidné části historického
centra Nového Jičína. Všechny pokoje jsou vybaveny
vlastním WC, koupelnou, televizí, telefonem a bezplatným
internetem.

Ceník:
1 osoba 590 CZK/noc
2 osoby 950 CZK/noc
V ceně ubytování je snídaně. Při delším pobytu možná
cena dohodou. Dítě do 4 let zdarma.
Přistýlka 350 CZK/noc

Štefánikova 4, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 603 464 806
email: bystron@penzionuzvonu.cz
www.penzionuzvonu.cz

Ubytovny
UBYTOVNA GÓL

Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 737 901 369
email: info@ubytovnagol.cz
www.ubytovnagol.cz
Objekt je v blízkosti fotbalového hřiště s umělým
povrchem a tenisových kurtů, blízko centra. Ubytovací
zařízení je ideální pro pořádání soustředění sportovních
kolektivů, autobus. zájezdy, turistiku i cykloturistiku.
Nabízí pokoje se společným sociálním zařízením,
apartmány s vlastním sociálním zařízením, TV a možností
přistýlky.
Služby:
V objektu se nachází recepce s malým občerstvením a
možností poskytnutí snídaně.
Ceník:
Tří až šestilůžkové pokoje 230 CZK/noc
Dvoulůžkové apartmány 300 CZK/noc

Turistické informační
centrum nový jičín

TURISTICKÁ UBYTOVNA NA LESNÍ
Lesní 53, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 602 748 104
email: info@turistickaubytovna.cz
www.turistickaubytovna.eu

UBYTOVÁNÍ

Nově adaptovaná turistická ubytovna se nachází asi 15
minut chůze od centra. Nabízí ubytování s celkovou
kapacitou 46 lůžek. Každý pokoj je vybaven vlastním
hygienickým zařízením. Na podlaží je umístěna kuchyňka
s jídelnou. K dispozici je veškeré potřebné nádobí.
Součástí kuchyně je jídelna s 18 místy u stolu. Je zde
možnost sledování TV se satelitními programy. Ubytovaným je k dispozici také malá knihovna.
Služby:
Pro parkování vozidel ubytovaných hostů je k dispozici
vlastní parkoviště před budovou ubytovny. Ubytovaní
klienti mají možnost využít půjčování, úschovu jízdních
kol, ruské kuželky, petanque. Dětem je k dispozici
pískoviště na zahradě ubytovny. Kromě možnosti
sledování TV v jídelně je možnost zapůjčení TV přístrojů
na jednotlivých pokojích za poplatek. Zdarma připojení k
internetu.
Ceník:
1 až 7 noclehů 370 CZK/osoba/noc
8 až 30 noclehů 350 CZK/osoba/noc
nad 30 noclehů 250 CZK/osoba/noc
TV do pokoje 20 CZK/den
Jízdní kolo 150 CZK/den, 80 CZK/půl dne

Masarykovo nám. 45/29
tel. 556 711 888, 735 704 070
E-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.icnj.cz

Hotely
WELLNESS HOTEL ABÁCIE
B. Martinů 1, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 770 711
email: recepce@hotelabacie.cz
www.wellnesshotelabacie.cz

Disponujeme technikou i prostorem pro pořádání
rodinných oslav stejně jako pracovních meetingů,
konferencí, kongresů či relaxačních víkendů. Ubytovací
kapacita hotelu je 48 lůžek ve 23 pokojích.
Vybavení hotelu:
Sportovní centrum, 2 bowlingové dráhy, wellness
centrum, restaurace
Ceník:
Jednolůžkový pokoj od 1700 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj od 2300 CZK/noc
Třílůžkový pokoj od 2750 CZK/noc
Ceny zahrnují snídani, parking, Wi-Fi a volný vstup do
ﬁtness

HOTEL & RESTAURANT GRAPHIC
Vrchlického 2, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 506 88
email: info@hotelnj.cz
www.hotelnj.cz

Hotel & restaurant GRAPHIC nabízí mimořádný komfort
moderních pokojů, špičkově vybavené gastronomické
zázemí a vynikající polohu v rámci města, cca 10 min
chůze od centra.
Ceník:
Dvoulůžkový pokoj Klasik od 1390 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj Premium od 1590 CZK/noc
Apartmán 1590 CZK/noc

HOTEL PRAHA

Lidická 6, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 734 567 697
email: info@hotelpraha-nj.cz
www.hotelpraha-nj.cz
Hotel Praha se nachází v centru města, naproti
Žerotínskému zámku. Hoteloví hosté mohou využít
konferenčních služeb ve třech samostatných saloncích.
Vkusný interiér kavárny a restaurace dovoluje pořádat
rodinné oslavy, svatební hostiny, ﬁremní párty, plesy,
abiturientské večírky a jiné významné společenské
události.

Ceník:
Jednolůžkový pokoj od 1250 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj od 1500 CZK/noc
Třílůžkový pokoj od 2000 CZK/noc
Čtyřlůžkový pokoj od 2500 CZK/noc
Pětilůžkový pokoj od 2800 CZK/noc

HOTEL KALAČ

Pouze na zavolání
Dvořákova 1947, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 774 398 903
email: hotelkalac.recepce@seznam.cu
www.hotelkalac.cz
Hotel Kalač nabízí ubytování v jednolůžkových,
cvoulůžkových, třílůžkových pokojích a apartmánech.
Všechny pokoje i apartmány mají TV, telefon, bezdrátový
internet zdarma, vlastní koupelnu a WC, případně lednici
a balkón.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj od 550 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj od 900 CZK/noc
Třílůžkový pokoj od 1200 CZK/noc
Dvoulůžkové apartmá 1600 CZK/noc
Třílůžkové apartmá 2000 CZK/noc
Šestilůžkové apartmá 3200 CZK/noc
Ceny jsou uvedeny bez snídaně. Možnost dlouhodobého
ubytování (na patře kuchyňka a prádelna), cena dohodou

HOTEL A CHATOVÁ OSADA NA
SKALKÁCH
Skalky 932, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 773 626 408
email: hotelnaskalkach@seznam.cz
www.hotelnaskalkach.cz

Hotel a chatová osada Na Skalkách se nachází asi 2 km od
centra města, ve směru na Kojetín. Celkem 11 pokojů o
kapacitě 27 lůžek + 6 přistýlek. Součástí objektu je 8
čtyřlůžkových chat s terasou a možností přistýlky. Chaty
jsou vybaveny kuchyňským koutem se základním
kuchyňským vybavením. Každá chata má k dispozici
zastřešenou terasu s posezením a litinovým grilem, WC,
sprchy a letní kuchyň s dřezem.
Ceník (hotel): na vyzádání
Ceník (chaty): 750 CZK/noc

HOTEL A RESTAURACE U MEDVĚDA
Skalky 48, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 733 590 137
email: srubumedveda@seznam.cz
www.srubumedveda.cz

Ve 4 stylově zařízench pokojích můžete přespat, strávit
víkend nebo i delší pobyt uprostřed beskydské přírody.
Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem z přírodního
masivního dřeva vysoké kvality. Hotel disponuje pěti
pokoji. Všechny tyto pokoje jsou vybaveny televizorem,
konferenčím stolkem a trezorem a koupelnou. Základní
cena pokoje je 2.199 CZK, při delším pobytu možná sleva.

CHATA SVINEC

Kojetín 56, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 737 070 414, 737 465 497
email: tesimese@chatasvinec.cz
www.chatasvinec.cz
Stylová horská chata s ubytováním pro 40
osob a restaurací. Nachází se u horní stanice lyžařského
vleku Svinec, na hřebenu, ze kterého jsou překrásné
výhledy na zříceninu hradu Starý Jičín, Beskydy a
Moravskou Bránu. Wi-Fi zdarma po celé chatě. Parkování
pro ubytované přímo u chaty.
Služby: Chata nabízí možnost stravování v restauraci s
krbovými kamny a barem, v letním období venkovní
posezení, grilování. Možnost pořádání společenských akcí
(oslavy, svatby, ﬁremní akce, školení.)
Dále nabízí individuální rekreační pobyty, školní výlety,
lyžařské kurzy, školy v přírodě, sportovní soustředění.
Ceník:
Třílůžko se společnou koupelnou 390 CZK/noc
Dvojlůžko se společnou koupelnou 390 CZK/noc
Čtyřlůžko s vlastní koupelnou 490 CZK/noc
Šestilůžko s vlastní koupelnou 490 CZK/noc
Dvojlůžko President 690 CZK/noc
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně.
Více informací o cenách školních zájezdů a možnosti
stravování - viz web stránky.

HOTEL SALAŠ

Na Salaši 187, 742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: +420 556 708 880, 605 528 469
email: hotel@hotel-salas.cz
www.hotel-salas.cz

Ceník:
Jednolůžkový pokoj 780 - 990 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj 1150 - 1350 CZK/noc
Třílůžkový pokoj 1380 - 1850 CZK/noc
Čtyřlužkový pokoj 1710 - 2350 CZK/noc
Přistýlka 300 CZK / 350 CZK (se snídaní)

HOTEL MC LIMON

Malostranská 583, 742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: +420 556 712 761, 556 703 015
email: mclimon@mclimon.cz
www.mclimon.cz
Hotel nabízí ubytování, stravování a wellness. garáž dle
domluvy.
Ceník:
Pokoj Standard: 1 osoba 1450 CZK/noc
2 osoby 1650 CZK/noc
Pokoj Comfort: 1 osoba 1650 CZK /noc
2 osoby 1900 CZK/noc
Přistýlka 350 CZK na osobu včetně snídaně

HOTEL ZÁMEČEK POD HRADEM
Starý Jičín 11, 742 31 Starý Jičín
tel.: +420 556 752 262, 736 632 222
email: reserve@zamecek-satryjicin.com
www.zamecek-hotel.cz

K dispozici 18 dvoulůžkových pokojů a 4 luxusní
apartmány. Dva mají vlastní vířivou
vanu, romantické novomanželské amartmá
je situováno v zámecké věži.
Ceník:
Dvoulůžkový pokoj 1800 CZK/noc
Apartmá 2600 CZK/noc
Apartmá 007 3500 CZK/noc
Přistýlka na vyžádání

Penziony
PENZION BOCHETA

Pod Skalkou 1, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 729 743, 605 163 458
email: penzionbocheta@email.cz
www.penzionbocheta.cz

