
Veškeré ceny jsou informativní a je nutné si je ověřit přímo s poskytovatelem ubytování. 

Možnosti ubytování - Frýdlant 

Antonie Hotel Frýdlant **** 

ulice Zelená 905, Frýdlant 
web: www.antoniehotel.cz/ 
tel.: +420 725 836 003 

e-mail: info@antoniehotel.cz  
cena: 2590 Kč - 1 lůžkový pokoj 

3590 Kč - 2 lůžkový pokoj  

5200 Kč – apartmá 

4200 Kč – junior suite 

4200 Kč – design room 

 

Albrechtova vyhlídka 

Údolí 809, 46401 Frýdlant 

tel: +420 731 489 574 

e-mail:  albrechtovavyhlidka@gmail.com  

web: www.albrechtova-vyhlidka.cz;  www.facebook.com/albrechtovavyhlidka 

kapacita: 19 osob 

cena: 350Kč os/noc (3 lůžkový pokoj) 

400Kč os/noc (2 lůžkový pokoj)  

550Kč os/noc (1 lůžkový pokoj) 

 

Apartmány TEREZKA 

ulice Nerudova 628, Frýdlant 
tel. : +420 774 626 072 
web : http://www.terezka.euroregin.cz/ 
e-mail : cisarka@volny.cz 
kapacita : 8 osob (2 - 4 lůžkové pokoje) - každý pokoj se sociálním zařízením a vybaveným 
kuchyňským koutem s lednicí a TV. Všechny prostory jsou nekuřácké.  
cena : od 450 Kč / osoba / noc  
Slevy dle počtu osob a dní jsou možné. 

 

Penzion EMA 

Lužická 767 , Frýdlant  
tel.: + 420 602 361 101 (paní Dobiášová)  
web : http://www.penzionema.cz/ 
kapacita : 11 lůžek v šesti pokojích, každý pokoj vlastní sociální zařízení, TV + SAT 
cena : 350,- Kč / osoba / noc + 60 Kč snídaně 
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Veškeré ceny jsou informativní a je nutné si je ověřit přímo s poskytovatelem ubytování. 

Motel Daniela 

Lužická 789, Frýdlant  
tel.: 722 009 931 
web : http://www.daniela.euroregin.cz/ 
e-mail: roman.bry@seznam.cz 
kapacita : 10 osob, dvou a třílůžkové pokoje 
cena : 300,- Kč / osoba / noc 

 

Apartmány Šárka 

ulice Míru 1400, Frýdlant 
tel.: 774 626 072 
web : http://www.cirkl.euroregin.cz/ 

e-mail : M.Cirklova@seznam.cz 
kapacita : 9 osob (2, 4, a 5 lůžkové pokoje) + každý pokoj sociální zařízení + TV + satelit. 
všechny prostory jsou nekuřácké.  
cena : od 450,- Kč / osoba / noc 
stravování : dle k dispozici je dobře vybavená kuchyňka s ledničkou, dále v blízkém okolí 50 - 
100 m jsou restaurace a samoobslužná jídelna.  
parkování : ve dvoře

 

Střední škola hospodářská a lesnická 

Domov mládeže, Bělíkova 1387 Frýdlant 464 01 
tel.: 482428861 (sekretariát),482428878 (domov mládeže), 482428879 (ekonomka) 
web : http://www.sshlfrydlant.cz/ 
kapacita : 60 míst (buňky se dvěma pokoji pro 3 osoby,vč.WC a sprchy) 
cena : 200Kč/osoba/noc 

 

Restaurace Beseda 

Tyršova 927, Frýdlant 
tel: 604 515 989 
e-mail: beseda.frydlant@seznam.cz 
web: www.restaurace-frydlant-beseda.cz 
kapacita: 10 osob, každý pokoj s Tv a Wi- Fi, společná kuchyňka, 
cena: od 250 Kč/ osoba/ noc , možná sleva dle dohody 
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Veškeré ceny jsou informativní a je nutné si je ověřit přímo s poskytovatelem ubytování. 

Možnosti ubytování – Raspenava 

Rekreační a sportovní areál 

ul. U Stadionu 181, 463 61 Raspenava   
web: http://www.raspenava.cz/organizace-mesta/rekreacni-a-sportovni-areal/ 
tel.: +420 604 275 322 

e-mail: koupalisteraspenava@seznam.cz  
cena: http://www.raspenava.cz/wp-content/uploads/2011/10/Rekrea%C4%8Dn%C3%AD-a-

sportovn%C3%AD-are%C3%A1l_cen%C3%ADk.pdf 

 

Hotel Zámeček 

Fučíkova 500, 463 61 Raspenava 

tel: +420 482 319 064 

e-mail:  hotelzamecek@volny.cz 

web: http://www.hotelzamecek.com/cs 

kapacita: 19 osob 

cena: 1640 Kč - 3 lůžkový pokoj 

1140 Kč - 2 lůžkový pokoj  

770 Kč - 1 lůžkový pokoj 

 

Pension a farma Selský dvůr 

Jabloňová 687, 463 61 Raspenava 
tel. : +420 482 319 220 
web : http://selskydvur.onas.cz/cs/ 
e-mail : selsky.dvur.rasp@quick.cz 
cena: 440 Kč os/noc 

 

Chalupa U zvonu 

Příčná 81 E, 463 61 Raspenava 

tel.: + 420 732 966 805  

web : http://uzvonu.webnode.cz/ 

e-mail : uzvonu@email.cz 
cena : 350,- Kč / osoba / noc 
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Veškeré ceny jsou informativní a je nutné si je ověřit přímo s poskytovatelem ubytování. 

Možnosti ubytování – Oldřichov v Hájích 

Ekocentrum, Suchopýr o. p. s. 

Oldřichov v Hájích 5, 463 31   
web: http://www.suchopyr.cz/?D=44 
Tel.: +420 778 535 967 

e-mail: provoz@suchopyr.cz  
kapacita: 53 osob 

cena: 350 Kč os/noc

 

Podkrovní byt 

Oldřichov v Hájích 43, 463 31  

tel: +420 603 239 199 

e-mail:  monika.bimova@oldrichov.cz 

web: https://oldrichov.cz/2016/09/18/podkrovni-byt/ 
kapacita: 4 osoby 

cena: 1000 Kč apartmán/noc 

 

Hospůdka U Františka 

Oldřichov v Hájích 149, 463 31 
tel. : +420 602 330 382 

web : http://www.ufrantiska.com/vina/ 
e-mail : info@ufrantiska.com 
cena: 440 Kč os/noc 

 

Chata Na Pilách 

Oldřichov v Hájích ev. č. 12 

tel.: + 420 774 818 668  

web : http://www.chatanapilach.cz/ 

e-mail : hana.maderova@seznam.cz 
kapacita: 4 osoby  

cena : 990,- Kč chata/noc 

 

http://www.suchopyr.cz/?D=44
mailto:provoz@suchopyr.cz
mailto:monika.bimova@oldrichov.cz
https://oldrichov.cz/2016/09/18/podkrovni-byt/
http://www.ufrantiska.com/vina/
mailto:info@ufrantiska.com
http://www.chatanapilach.cz/
mailto:hana.maderova@seznam.cz

