
 
 

BESKYD TOUR 2019 – NABÍDKA UBYTOVÁNÍ 
 

STODOLA NA BÍLÉ 
KOMPLETNÍ INFORMACE ZDE: https://www.nabile.cz/services/stodola-na-bile/ 

 

2lůžkové pokoje (č.11 -17) 
 
Cena standard 490,- Kč / osoba /noc bez snídaně 
 
Cena BESKYD TOUR 
 
490,- Kč / pokoj / noc včetně snídaně (při 2 osobách na pokoji) 
790,- Kč / pokoj / noc včetně snídaně (při 1 osobě na pokoji) 
 
Vybavení pokoje: dvě postele, TV, minikuchyňka (mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, 
chladnička), stůl, židle, skříň, botník, věšáky, koupelna se sprchovým koutem a topným 
žebříkem, dětská postýlka k zapůjčení. 
Vybavení na patře: společná velká kuchyně s varnou deskou a troubou. 
Vybavení budovy: lyžárna / kolárna (sušák obuvi, stojany na lyže / snowboardy / kola), 
společná sušárna na mokré svrchní oblečení, místo pro zaparkování kočárků, společenská 
místnost s dataprojektorem, ozvučením a TV, vlastní kuchyní (lednice, varná deska, trouba, 
mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice), společné sociální zařízení ke společenské místnosti, 
Wi-Fi. 
Vybavení na zahradě: altán s grilem, vyhřívaný bazén se slanou vodou 
 
 
 

2lůžkové apartmány (21 – 24) 
s možností přistýlky (2 místa na rozkládací pohovce) 
 
Cena standard:  
Apartmán SPORT č.21,21 1 600,- Kč / noc bez snídaně 
Apartmán SPORT č.22, 23 1 400,- Kč / noc bez snídaně 
Apartmán SPORT č.25 800,- Kč (bez možnosti přistýlky) / noc bez snídaně 
 
 
Cena BESYKDY TOUR  
Apartmán SPORT č.21,21 1 390,- Kč / noc včetně snídaně 
Apartmán SPORT č.22, 23 1 190,- Kč / noc včetně snídaně 
Apartmán SPORT č.25 790,- Kč / noc včetně snídaně 
 



Vybavení apartmánu: manželská postel, rozkládací gauč (kromě ap. č.25), TV, kuchyňský kout 
(varná deska, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, chladnička, nádobí), jídelní kout, skříň, 
botník, věšáky, koupelna se sprchovým koutem a topným žebříkem, dětská postýlka 
k zapůjčení. 
Vybavení budovy: lyžárna / kolárna (sušák obuvi, stojany na lyže / snowboardy / kola), 
společná sušárna na mokré svrchní oblečení, místo pro zaparkování kočárků, společenská 
místnost s dataprojektorem, ozvučením a TV, vlastní kuchyní (lednice, varná deska, trouba, 
mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice), společné sociální zařízení ke společenské místnosti, 
Wi-Fi. 
Vybavení na zahradě: altán s grilem, vyhřívaný bazén se slanou vodou 
 
 
 
 

Apartmány Na Faře 
KOMPLETNÍ INFORMACE ZDE: https://www.nabile.cz/services/apartmany-na-fare/ 

 

2, 4, 6lůžkové apartmány 
 
Cena BESKYD TOUR 
 
550,- Kč / osoba / noc včetně snídaně 
 
Vybavení pokoje: 2, 4, 6 postelí, TV, kuchyňský kout, stůl, židle, skříň, botník, věšáky, koupelna 
se sprchovým koutem a topným žebříkem, dětská postýlka k zapůjčení. 
Vybavení budovy: lyžárna / kolárna (sušák obuvi, stojany na lyže / snowboardy / kola), místo 
pro zaparkování kočárků, Wi-Fi. 
Vybavení na zahradě: altán s grilem, vyhřívaný bazén se slanou vodou 
 
 
 
Rezervace:  
Email: rezervace@apartmanynafare.cz 
Tel.: 725 222 115 
Do rezervace uveďte poznámku: BESKYD TOUR 2019 
 
 
 
 
 


