Název

tel., fax.,
adresa
e-mail
webové stránky

Kapacita

Orientační ceny

Umístění

Kapacita
restaurace

Další služby
úschovna kol = K

v centru Jičína

70 + 20

v centru Jičína

včetně
snídaně
polopenze na
objednávku

nekuřácké prostředí, TV, SAT, minibar, zdarma bezdrátové
připojení k internetu, uzamykatelné parkoviště, bezbariérový
přístup do restaurace, vstup do Aqua centra Jičín na 1,5 h
zdarma, možnost relaxačních masáží a pedikúry, půjčovna kol,
psi za poplatek 100,vl. soc. zařízení, telefon, sat TV, minibar a wifi na pokoji, dětská
postýlka (300,-), hotelový sejf, půjčovna kol, K, zajištění
volnočasových aktivit, směnárna, parkování na náměstí nebo
garáž za příplatek cca 200m od hotelu, nově hotelové parkoviště,
směnárna, konferenční místnost

v centru Jičína

30 pizzerie
493 522 752

nekuřácké prostředí, školící místnost pro max. 25 osob, možnost
relaxačních masáží a pedikúry, zdarma bezdrátové připojení k
internetu, bazén, sauna, parkoviště, TV, SAT, vstup do Aqua
centra Jičín na 1,5 h zdarma, uzamykatelné parkoviště, půjčovna
kol, psi za poplatek 100,-

poloha v centru Jičína,
sousedí s
Masarykovým divadlem

60 restaurace
90 pivnice
24 vinárna
30 zahrádka
konferenční
sál (30 míst)
40 restaurace
70 bowling

vlastní sociální zařízení, wifi, telefonní spojení s recepcí,
minibar, trezor, vysoušeč vlasů, TV/SAT, výtah, parkování
základní taxa 125,- (monitorované parkoviště)

Hotely v Jičíně a blízkém okolí
Hotel Jičín
***

493 544 250, fax: 493 544 251
Havlíčkova 21, 506 01 Jičín
ceskyraj@hoteljicin.cz
www.hoteljicin.cz

Hotel
U krále
***

777 137 305, fax 493 533 281
Nerudova 45, 506 01 Jičín
info@ukrale.cz
www.ukrale.cz

Hotel Rieger
***

493 544 250, fax: 493 544 251
Komenského nám. 34, 506 01 Jičín
ceskyraj@hoteljicin.cz
www.hoteljicin.cz

Grand Hotel
Praha Jičín
****

recepce 493 599 210, 724 317 361
Husova 310, Jičín
info@grandhoteljicin.cz,
grandhoteljicin@gmail.com
www.grand-hotel-jicin.cz

Hotel Paříž
***

493 532 750, 720 997 605
Žižkovo nám. 3, 506 01 Jičín
info@hotel-pariz-jicin.cz
www.hotel-pariz-jicin.cz

32 pokojů
až 76 lůžek

Hotel
Bohemia
***

777 000 459
Markova 303, 506 01 Jičín
info@bohemiajicin.cz, www.bohemiajicin.cz

13 pokojů
42 lůžek
2 apartmány

Hotel Filip
***

774 799 973, 493 592 595
Brada – Rybníček 31, 506 01 Jičín
info@hotelfilip.cz
www.hotelfilip.cz

Hotel
Prostřední
Mlýn
***

733 448 669
Železnice u Jičína, 506 01 Jičín
recepce@prostrednimlyn.cz
www.prostrednimlyn.cz

1160, - až 1270,- 1/1
16 pokojů
40 + 7 přistýlek 1550,- až 1700,- 1/2
1850,- až 2110,- 1/3
2200,- až 2650,- apartmán
děti do 3 let zdarma
11 pokojů pro 1/1 950,- až 1500,1/2 1250,- až 1500,2-4 osoby
29 lůžek
děti do 3 let zdarma
děti 3-8 let 50% sleva, děti
8 – 12 let 20% sleva,
dětská postýlka 300,- za
pobyt
1050,- až 1160,- 1/1
13 pokojů
27 + 4 přistýlky 1350,- až 1480,- 1/2
1660,- až 1780,- 1/3
2000,- až 2100,- apartmán
přistýlka 300,děti do 3 let zdarma
1050,- 1/1
19 pokojů
43 lůžek
1450,- 1/2
12 přistýlek
1600,-1/2 (manžels.postel)
1700,- 1/2 apartmá
2600,- 1/4 apartmá
275,- až 1000,-/os.

750,- až 1420,- za pokoj
(1, 2 a 3lůžkové)
+ možnost přistýlky 100,1420,- za apartmán
700,- až 900,- 1/1
24 pokojů
48 + 4 přistýlky 1000,- až 1100,- 1/2
1400,- až 1700,- 1/3
přistýlka 300,děti do 4 let zdarma
děti 4 – 6 let 50% sleva

26 pokojů
90 lůžek

990,- 1/1,1350,- 1/2
1750,- 1/3,
2150,- 1/4 a apartmá
400,- přistýlka
ceny se snídaní

v centru Jičína

50 restaurace
16 zahrádka

Kbelnice, 2 km od Jičína

40 + 20
40 školící
místnost

Hotel se nachází v krásné 80 restaurace
lokalitě Českého ráje
40 terasa

squash, golfový stimulátor, obchod s potravinami, masáže,
bowling restaurant, restaurace, pivnice, kavárna se zahrádkou, K
+ půjčovna, parkoviště, wifi ve většině pokojů, klimatizace na
některý pokojích, WC + sprcha společná pro některé pokoje,
jinde vlastní, psi zdarma
parkoviště, praní prádla, žehlení, možnost wifi, domácí mazlíčci
povoleni, K, TV, satelit

dětské hřiště, půjčovna lyží, bowling (na objednání), vyjížďky na
koních (na objednání), sauna, masáže, whirlpool, venkovní
bazén, kurt na volejbal, fotbalové hřiště, tenisové hřiště (rakety
k zapůjčení), ping pong, stolní fotbálek, šipky, badminton,
petang, kroket, golf, power plate, hotelové parkoviště s
kamerovým systémem, venkovní posezení s grilem, wifi,
hotelový minibus, hotelový trezor, K, psi po dohodě, taxi,
jazykové znalosti, možnost snídaně, polopenze i plné penze
3 jednací místnosti (100+40+20 osob), venkovní bazén 18x8 m,
hřiště na plážový volejbal a malý fotbal, sauna s vířivou lázní,
herna s kulečníkem, prostory vhodné pro školení, hotel má
vlastní parkoviště pro osobní automobily i autobusy, wifi, psi
povoleni, K + půjčovna, dětské hřiště, vlastní soc. zařízení

493 525 011, 737 544 445
Parkhotel
Skalní město Pařezská Lhota 34, 506 01 Jičín
parkhotel@skalnimesto.cz
***
www.skalnimesto.cz
Hotel Pod
Šikmou věží
**
Hotel Pošta
***

739 747 374, 722 703 595
Horní Lochov 32, 506 01 Jičín
info@hotelpodsikmouvezi.eu
www.hotel-podsikmouvezi.eu
493 538 859, 732 445 151
Náměstí Míru 215, 507 43 Sobotka
Info@hotelsobotka.cz
www.hotelsobotka.cz

26 pokojů (2L)
1 pokoj (3L)
1 apartmán
(4L)
59 lůžek
13 pokojů
40 lůžek
2, 3 a 4 lůžkové
32 lůžek
2L a 4L pokoje

od
1/2 1150,1/1 850,1/2 lux 1400,-

v blízkosti Prachovských
skal

64 restaurace
24 jeviště
40 salonek
16 zahrádka

990,- až 1690,- za pokoj
děti do 3 let zdarma,
děti 3 – 6 let 50 % sleva,
školní pobyty - slevy
Od 460 Kč

v blízkosti Prachovských
skal

70
možnost
polopenze,
plné penze
90 míst

v blízkosti zámek
Humprecht a hrad Kost

vlastní soc. zařízení, TV na požádání, turistika, vyhlídkové lety,
školení, semináře, oslavy, internet na pokoji – wifi, víceúčelové
hřiště v areálu hotelu, kopaná, posilovna, sauna, ruské kuželky,
další sportovní aktivity smluvně v Jičíně, parkoviště a K zdarma,
psi 50,-/den
horolezectví, turistika, cyklistika, ohniště, sezónní provoz, K,
parkování zdarma před hotelem, domácí mazlíčci povoleni,
bezdrátové připojení k internetu, možnost školení mimo sezónu,
teambuildingové akce apod.
Kongresové služby (školící místnost má kapacitu 40 míst)
pokoje mají koupelnu se sprchovým koutem a vlastní toaletou,
fén. Internet, TV a telefon na pokoji, půjčovna kol, K.

Jičín apartmány
Apartmán
U krále
Nerudova
Apartmán
U kina

Apartmán Na
Tyláku 515

Apartmán Na
Tyláku 516

Apartmán
Amos

777 137 305, 608 373 070
Nerudova 45, 506 01 Jičín
info@ukrale.cz
www.ukrale.cz
777 137 305, 608 373 070
Barákova 575, 506 01 Jičín
info@ukrale.cz
www.ukrale.cz
777 137 305, 608 373 070
Tylova ulice 515, 506 01 Jičín
info@ukrale.cz
www.ukrale.cz
777 137 305, 608 373 070
Tylova ulice 516, 506 01 Jičín
info@ukrale.cz
www.ukrale.cz
777 137 305, 608 373 070
Komenského náměstí, 506 01 Jičín
info@ukrale.cz
www.ukrale.cz

400,- až 500,- os./noc
1000,- 2 os./ noc
1200,- 3 os./noc
1600,- 4 os./noc
400,- až 500,- os./noc
1000,- 2 os./ noc

v centru Jičína, zcela
nové zařízení, v podkroví

vybavená kuchyně (lednice, sporák, mikrovl.trouba, varná
konvice kávovar), koupelna s vanou, WC, TV , K, wifi,
nekuřácké, bez domácích mazlíčků, snídaně na vyžádání

cca 10 min chůze od
centra v Barákově ulici

plně vybavená kuchyně (lednice, sporák, mikrovlnka, varná
konvice), vl. soc. zařízení (koupelna s vanou, WC), TV,
nekuřácké, bez domácích mazlíčků, snídaně na vyžádání

4L apartmán
manželská
postel +
rozkládací gauč
4L apartmán
manželská
postel +
rozkládací gauč
2 x 2L ložnice
+ 2 přistýlky

400,- až 500,- os./noc
1000,- 2 os./ noc
1200,- 3 os./noc
1600,- 4 os./noc
400,- až 500,- os./noc
1000,- 2 os./ noc
1200,- 3 os./noc
1600,- 4 os./noc
400,- až 500,- os./noc
1000,- 2 os./ noc
1200,- 3 os./noc
1600,- 4 os./noc

V centru Jičína

TV, rádio, plně vybavená kuchyň (lednice, sporák, mikrovlnná
trouba, varná konvice…), koupelna se sprchou, WC
nekuřácký, bez domácích mazlíčků, snídaně na vyžádání

V centru Jičína

TV, rádio, plně vybavená kuchyň (lednice, sporák, mikrovlnná
trouba, varná konvice…), koupelna se sprchou, WC
nekuřácký, bez domácích mazlíčků, snídaně na vyžádání

V centru Jičína

TV, rádio, plně vybavená kuchyň (lednice, sporák, mikrovlnná
trouba, varná konvice), koupelna s vanou, WC, nekuřácký, bez
domácích mazlíčků, snídaně na vyžádání

2 pokoje 1/2
4 lůžka
+ 1 přistýlka
pro max. 2 os.

Apartmán
U krále
Husova

777 137 305, 608 373 070
Husova 48, 506 01 Jičín
info@ukrale.cz
www.ukrale.cz

2 apartmány
2 + 2 lůžka
+ rozkládací
gauč

400,- až 500,- os./noc
1000,- 2 os./ noc
1200,- 3 os./noc
1600,- 4 os./noc

V centru Jičína

kompletně vybavené, TV, vybavená kuchyň (lednice, sporák,
mikrovlnná trouba, varná konvice), wifi, koupelna s vanou i se
sprchou, WC, nekuřácký, bez domácích mazlíčků, možnost
využití zahrady se zahradním nábytkem, snídaně na vyžádání

Apartmán
U stadionu

728 453 267
U Stadionu 766, 506 01 Jičín
gregorovai@centrum.cz
728 046 037, 604 569 577
Nad Cihelnou 874, 506 01 Jičín
vlavob@centrum.cz
www.apartman-ceskyraj.cz

4 lůžka

700,-/ 2 os.
1400,-/ 4 os.

Naproti Aquaparku
kousek od centra

Apartmán
6 lůžek
+ 1 dětská
postýlka

1 os./noc 400,2 os./noc 800,3 os./noc 1000,4 os./noc 1200,5 os./noc 1350,6 os./noc 1450,děti do 5 let zdarma do
15 let 150 ,-

I. patro rodinného domku
ve vilové čtvrti na okraji
Jičína, vlastní vchod,
pozemek a veranda

3 pokoje + plně vybavená kuchyň s balkónem, lednice, sporák,
mikrovl. trouba, varná konvice, sociální zařízení na pokoji,
připojení na internet, bez domácích mazlíčků
2 ložnice, obývací místnost (obývací stěna, sedačka, digi TV,
rádio, válenda), kuchyň (lednice, sporák, myčka, varná konvice,
mikrovlnka, jídelní stůl), koupelna (vana se sprchou +
samostatné WC), parkování před domem, K na verandě,
bezdrátové připojení k internetu, dětské pískoviště

Apartmán
Milena

Apartmán na
Čeřovce

737 383 611
Jaselská 1015, 506 01 Jičín
jindramalinska@seznam.cz

3L + 1
přistýlka

TV, SAT, obývací místnost, plně vybavená kuchyň, sociální
zařízení, K, zahrada s bazénem, půjčovna kol, trampolína,
pískoviště pro děti, psi povoleni

300,- os./noc
možnost slev při delším
pobytu
Provoz od května do záři

Jičín kemp a motel
725 299 990 Jiránek
Koněvova 331, 506 01 Jičín
rumcajscamp@seznam.cz
www.camprumcajs.cz
Motel Rumcajs Koněvova 331, 506 01 Jičín
camprumcajs@seznam.cz
www.campurumcajs.cz
Camp
Rumcajs

145 lůžek

120 – 170,- os/noc
na okraji Jičína u Holína
– směr Mladá Boleslav

4 pokoje
1/5, 1/6, 2/3

250,- os/noc
Slevy na více nocí

50 restaurace
40 terasa
20 salonek

společné soc. zařízení v areálu campu, u velkých chat umyvadla
a WC, parkoviště, hřiště, ohniště, venkovní posezení, možnost
vlastního vaření či polo/plná penze v rest., wifi, domácí mazlíčci
vítáni, elektrické připojení pro karavany, obytné vozy, večery s
hudbou, svatby, školení

Jičín pensiony a priváty
Penzion
Albrecht
Penzion
Barborka

Penzion Iveta

Pension Ruská
200

493 532 544
Revoluční 712, 506 01 Jičín
607 246 664
Hradecká 1063, 506 01 Jičín
Pension.Barborka@seznam.cz
www.privat-barborka.com
606 333 094
Jiráskova 47, 506 01 Jičín
Zvonek Motejlovi
penzion.iveta@seznam.cz
www.penzion-iveta.cz
493 544 250, fax: 493 544 251
Ruská 200, 506 01 Jičín
www.hoteljicin.cz
ceskyraj@hoteljicin.cz

493 531 192
Fügnerova 197, 506 01 Jičín
penzionlucie@email.cz
www.penzion-lucie.cz
493 534 857, 604 798 759, 604 837 293
Penzion
nám. Svobody 19, 506 01 Jičín
Na Rynečku
j-pusova@seznam.cz
www.penzion-narynecku.cz
493 531 241
Penzion
Valdštejnovo nám. 77, 506 01 Jičín,
U České
info@jiko.cz, komarekjiko@gmail.com
koruny
Privát Sedličky 493 524 728, 0049-163-7574257 (deutsch)
Sedličky 58, 506 01 Jičín
58
slavku@gmx.net
605 469 689, 604 602 977
Privát
Jungmannova 131, 506 01 Jičín
Skrbková
j.skrbek@seznam.cz
Penzion Lucie

8 lůžek
+ 2 přistýlky
8 lůžek

600,-/2 os.

100 m od hotelu Start

400,- os/noc
Dítě do 6 let - 50% ceny

směrem na Hradec
Králové

4 pokoje
16 lůžek
+ 1 přistýlka

od 320,- os/noc
při ubytování více osob
nebo na více nocí sleva
děti do 15 let sleva

v centru Jičína

8 pokojů
20 = 5/2, 3/3 +
1 přistýlka

600,- až 850,- 1/1
800,- až 1050,- 1/2
1000,- až 1350,- 1/3
1400,- až 1540,- apartmán
děti do 3 let zdarma
600,- / os, 2os 900,3 os.1200 /noc
možnost snídaně + 100,-

v blízkosti centra

Music bar

možnost masáží přímo na pokoji, soc. zařízení na pokoji, TV,
zdarma bezdrátové připojení k internetu, půjčovna kol, vstup do
Aquacentra Jičín na 1,5 h zdarma, psi za poplatek 100,-

v centru Jičína

75 celkem
+ 40 salonek
+ letní
zahrádka
50 restaurace
20 zahrádka

vl. soc. zařízení, wifi, satelit, TV, možnost přistýlky, domácí
mazlíčci respektováni, parkování před pensionem, K, možnost
snídaní

4 pokoje
dvoulůžkové
pokoje+
přistýlky
8 lůžek
2/4 apartmány
+ 2 přistýlky

Snídaně dle
dohody

soc. zařízení na pokoji, lednice, varná konvice, TV, psi a kočky
po dohodě, zamykané parkování u penzionu, K, wifi
vlastní venkovní bazén, vybavená kuchyňka, možnost grilování
pod krytou pergolou, zahrada, parkování zdarma, připojení
k internetu wifi, psi povoleni, K
zahrada, stolní tenis, vlastní soc. zařízení a vybavená kuchyňka
na pokojích, TV, využití trampolíny a grilování za mírný
poplatek, možnost wifi, dětská postýlka na přání, K, nekuřácké
prostředí

od 350,- os/noc

v centru Jičína

satelit TV, lednička, restaurace, letní zahrádka, parkování
zdarma u penzionu, wifi, domácí mazlíčci povoleni, koupelna,
WC, možnost přistýlky, K

4 lůžek
2/2 lůžk. +
1 + 3 přistýlky
2/2 + přistýlka
1/4

800,- až 950,- /pokoj
pouze hl. sezona

v historickém centru
města

vlastní soc. zařízení, parkování na náměstí, TV, domácí mazlíčci
po dohodě, K

250,- děti
350,- dospělí

3 pokoje
dvoulůžkové s
možností
přistýlky

300,- až 500,- os./noc

1,8 km od Jičína klidná,
slunečná poloha v 1.
poschodí v RD
v centru, u autobus.
nádraží

každý pokoj vlastní soc. zař., TV, el. vytápění, balkon, spol.
kuchyň, spol. místnost s poplatkem – TV SAT, velká zahrada,
parkoviště, K, wifi
vl. soc. zařízení (pouze u jednoho pokoje),
masáže, zahrada, možnost parkování, K, nekuřácké prostředí

Pension U
Všech čertů

725 408 186, 491 202 222
M. Koněva 73, 506 01 Jičín
uvsechcertu@seznam.cz
www.uvsechcertu.com

Privát Soudná
22

728 453 267
Soudná 22, 506 01 Jičín
gregorovai@centrum.cz

Soudná 1

774 111 245
Soudná 1 , 506 01 Jičín
david.kracik@volny.cz

18 = 1/4
lůžkový, 7/2
lůžkových
možnost
přistýlky
8 + 1 přistýlka
1/2, 2/3

1 pokoj 4
lůžka

750 – 1300 os./noc

kousek od centra města

350,- os./noc
300,- os./noc při pobytu na
3 a více nocí
děti 200,při delším pobytu sleva

rodinný dům v lipové
aleji, nedaleko sport.
areálu Jičín

80 restaurace,
vinný sklípek,
letní zahrádka

vlastní soc. zařízení, TV, SAT, wifi, nově vybavené, parkoviště,
letní terasa, domácí mazlíčci po dohodě, K, cyklisté vítáni

vlastní vchod, společná kuchyň, zahrada+krb, TV, pokoje
s balkonem, parkoviště, 50 metrů solná jeskyně,
K, domácí mazlíčci po předchozí dohodě

250,- os./noc
upřednostňovány jsou
pobyty delší než 2 noci
jaro - podzim

kuchyňský kout, koupelna, 2 válendy, dvoupatrové lůžko
společenské hry, venkovní posezení, wifi, bezbariérový přístup

Jičín ubytovny
Ubytování
Vladimír
Novotný
Ubytování
Vladimír
Novotný
Ubytovna

777 669 200
Nerudova 82, 506 01 Jičín

20 – 30 lůžek
3L a 2L pokoje

120,- os./noc

v centru Jičína

společné soc. zařízení a kuchyňka na patře, na pokoji lednice a
TV, wifi

777 669 200
J. Š. Kubína 448, 506 01 Jičín

20 – 30 lůžek
3L a 2L pokoje

120,- os./noc

603 410 066 - p. Drusan
M.Koněvova 350, 506 01 Jičín
radek@drusan.cz

8 pokojů
16 lůžek

100, os./noc -déle než
měsíc
jinak dle dohody
500 noc

naproti restauraci
Na Letné

v pokoji lednice, umyvadlo, na patře kuchyň a koupelna

Ubytovna
Spedro,
s. r. o.

739 767 354, 603 817 753
Hradecká 816, 506 01 Jičín

90 lůžek
2 – 3 lůžkové
pokoje

21 a více nocí 100 Kč
jinak dle dohody

areál ČSAD
průmyslová zóna

společné sociální zařízení a kuchyň, celoroční provoz, v blízkosti
Tesca, možnost připojení k internetu

Ubytovna

603 410 066 - p. Drusan
Balbínova 29, 506 01 Jičín

30 lůžek
4 lůžkové

od 100 Kč, dle dohody
apartmán 700,- pro 4os.

v centru Jičína

Ubytovna
Sport

737 270 329 – p. Vocásek
Revoluční 863, 506 01 Jičín - u hřiště házené
ubytovna@sport-jicin.cz
www.sport-jicin.cz

17 lůžek + 3
přistýlky
4-5 lůžkové

1noc 240,-/220,-(více nocí) sportovní areál
skupiny 210,- (min.10 os.)/
více nocí 190,-

Ubytovna TJ
Jičín

607 738 412
Revoluční 1062, 506 01 Jičín
tjjicin@seznam.cz,

35 lůžek
2-6 lůžkové
pokoje

Organ.sportovci: 200,1noc, 180,- více jak 2 noci
160,- skupiny
Ostatní: 220,- 200,- 180,-

u sportovního areálu

každý pokoj má vlastní kuchyň a koupelnu, pračka k dispozici,
apartmán – rohová vana, oddělená ložnice, kuch. linka, kožená
sedačka
vl. soc. zařízení, malá kuchyňka, pro skupiny zajistíme i
možnosti stravování.Součástí sportovního areálu, kam patří i tato
ubytovna, je mnoho vnitřních i venkovních sportovišť, Aqua
centrum a nabídka různých pohybových i relaxačních aktivit.
Wifi. Možnost zapůjčení TV na pokoj za poplatek.
spol. soc. zař., klubovna, jídelna, kuchyňka
4x 2lůžkový pokoj se samostatným sociálním zařízením,
kuchyňkou

Ubytovna

604 663 101,
Balbínova 44, 506 01 Jičín
pí Ondráčková

40 lůžek
2-3 lůžkové
pokoje

120,- až 200,podle délky pobytu

v centru Jičína

společné soc. zařízení a kuchyňka na patře, na pokoji lednice a
TV, wifi

společné soc. zařízení a kuchyň, TV, prádelna

Ubytování v okolí Jičína
Autocamp
Jinolice

603 586 376, 493 591 935
Jinolice, 506 01 Jičín
autocamp@jinolice.cz
www.jinolice.cz

140 L v
chatkách
500 stany
100 karavan

stan 60,karavan 80,chata 600,-/5 os.
děti do 3 let zdarma

v blízkosti Prachovské
skály
7 km od Jičína

8 x cca 30
míst

toalety, umývárny a sprchy s teplou vodou, kuchyňka
s vybavením, prodejna potravin, drogerie a tisku, půjčovna kol,
lodiček, šlapadel, volejbal, ping pong, ohniště, el.přípojka,
hřiště, Paintball

Autokemp
Pod lesem

608 830 487, 602 163 709
4, 507 06 Lužany
houbaxxl@hotmail.com
www.kemppodlesem.cz

Chata
Březka

602 108 481, 733 721 235
Chatová osada Březka
al.kinclova@seznam.cz
http://www.ceskehory.cz/ubytovani/chatabrezka-jinolice.html
720 625 454, 606 930 170, 493 533 509
Prachov 58, 506 01 Jičín
e-o-p@seznam.cz
www.e-o-p.cz
607 159 256
Březka 145, 506 01 Libuň
prachovskaosma@email.cz
sirokko3.wix.com/prachovskaosma
Od 10. 5. 493 591 929, do 10. 5. 608 976 637
Jinolice, 506 01 Jičín
jinol.kemp@seznam.cz
www.kempy-ceskyraj.cz
737 270 616, 244 910 782
Jinolice, 506 01 Jičín
631kre@seznam.cz
www.jinolice-hajenka.unas.cz
603 450 380, 736 441 706
Podůlší 18, 506 01 Jičín
zalsky@moa-jc.cz zalska@vos-sps-jicin.cz
www.kempzalsky.unas.cz
493 591 930
Libuň – Březka 152, 506 01 Jičín
eden.jinolice@tiscali.cz
www.eden-jinolice.cz

Chatová
dědinka – Eko
Oaza Prachov
Prachovská
osma

Chatový tábor
Jinolice

Jinolice Hájenka

AZ Kemp

Rekreační
areál Eden
Jinolice

Rekreační
chata Marcela

774 866 999, 605 838 701
Březka 160, Jičín 506 01
chatamarcela@gmail.cz

Rekreační
středisko
Chata
Nebákov

493 576 133, 721 863 103
507 45, Mladějov 38
nebakov@centrum.cz
www.chatanebakov.info

Rekreační
středisko
Pařez

727 800 961
Blata 61, 506 01 Jičín
dapemarsparez@seznam.cz
www.parez-rs.cz
728 751 251
Loveč 15, 507 45 Mladějov
zumladejov@zumladejov.cz
www.zumladejov.cz

Rekreační
středisko
Stavbař

600,- 700,- 800,- den/ceny
podle typu chatky
80,- až 100,- den/stan
60,- osoba/den

v lese klidné prostředí
1 km od Lužan

700,-/den mimo sezonu
800,-/den v sezoně

chatová osada Březka u
Jinolických rybníků

každá sekce pro 4 osoby má sprchový kout, kuchyň, TV,
kemp, obchod 300 metrů, parkování u chaty, nebo v
uzamykatelné garáži, travnaté sportoviště, pískoviště, zahradní
posezení, ohniště

6 chatek 3lůžková
6 pokojů
3-lůžková
12 chatek 4-7L

450,- chata/noc
+ 4. os. v chatce 100,-/noc
Provoz květen až září

sociální zařízení, sprchy, teplá-studená voda, parkování,
koupání, ohniště, gril, K, chatky vybaveny kuchyňkou, nádobím

25= chaty,3-4L
60= karavany
70= stany
květen-září
chatky +
hájenka = 4x5
lůžek

170,- až 190,-/os.
85,- až 100,-/karavan
50,- až 75,-/stan
Školy a děti slevy
sezona 700,- objekt/den
mimosezona 500,- obj./den

centrum Prachovských
skal u autobusové
zastávky v klidném
prostředí
Rekreační středisko
bývalého rekr.stř.Březka
2 km od Prachovských
skal
Jinolické rybníky

10-15 pro
karavany a
stany
2 chatky
275 = 80
chatky (4L)
55 hl. budova
(1-4L)
94 okály 2-6L
32 velké chaty
14 mobilní
domy
chata 4L
zahradní domek
2L

50,- karavan
50,- auto
50,- stan
100,-/ os./chatka
70,- stan, 30,- auto,80,karavan, 580,- chatka 4L,
1600,-velká chata,175,hl.budova, 155,- okál

10 x bungalov
1 x velká chata
2x chata s wc
po předchozí
domluvě
8 lůžek
2 samostatné
sekce

200,-/ os.
40,-/stan + 55,-/os., děti
slevy

3 km od Jičína směr
Turnov,
v klidném místě

všechny chatky vybaveny kuchyňkou (nádobí, mikrovlnka,
varná konvice, vařič, lednice), velká chata vlastní koupelna a
WC, hřiště, rybník, restaurace, občerstvení, pivnice, wifi, domácí
mazlíčci povoleni

90
možnost plné
penze či
polopenze

půjčovna sportovních potřeb, stolní tenis, volejbal, antukové
hřiště, parkoviště, telefon, jízdárna Pařez, kiosky, centrální
kuchyňka, společenská místnost s TV, nové bezbariérové WC,
sprchy s teplou vodou (v ceně), psi a kočky za poplatek, wifi
parkoviště, ložní prádlo, v hájence společná kuchyňka vč. nádobí
a společenská místnost s krbem, el. připojení v hájence i
chatkách, voda ve vlastní studni

vzdálena
300 m

rodinný kemp, wifi, teplá sprcha, bezbariérové toalety,
parkoviště, ohniště, přípojka el.proudu, K

Jinolice, 2km od Jičína

známé rekreační centrum 100
u Jinolických rybníků

chata 7 700,-/ týden
obchod 2 km v Libuni
zahradní domek 300,-/den
upřednostňujeme delší
pobyty, děti do6 let zdarma
14 budova (2295,- v chatkách s PP
u rybníka Nebák
6L)
335,- v budově s PP
18 chatek (62 l) 500,-(2l) apartmán
děti sleva
2 pokoje
s vlast.soc.zař.

300 =
200 chaty
150 budova
stanování
200 =
2, 3, 4 a 8
lůžkové chatky

90 pivnice

sprchy s teplou vodou a toalety společné, bazén, tenis, plážový
volejbal, minigolf, ping pong, písečná pláž, kryté ohniště,
nohejbalové hřiště, dětský koutek, možnost stravování, K, wifi,
obchod se základními potravinami, poplatek za psa 25,-

plně vybavená kuchyň, obývací pokoj, TV, SAT, krbová kamna,
koupelna s vanou, samostatné WC, ložnice v podkroví, venkovní
terasa s grilem, bazén, cena bez elektr. en.
100

půjčovna lodí, klidné místo v přírodě, hřiště na plážový volejbal,
v budově zákaz kouření, psi za poplatek, parkoviště

50 m vzdálený bazén, volejb. a fotbalové hřiště, beach kurt,
přírodní koupaliště, klubovna, parkoviště, K, domácí mazlíčci
vítáni, wifi, trampolína a skluzavka pro děti, kiosek se
zmrzlinou, možnost snídaně
společné soc. zařízení, venkovní bazén, hřiště dětské, na
odbíjenou a nohejbal, stolní tenis, jídelna, zvířata povolena,
parkování zdarma, K-samostatná místnost

od 150,- os./noc v hotelu,
motelu

v přírodě v blízkosti
Prachovských skal
obec Pařezská Lhota

120 +
50 rest.

120,- až 200,- os./noc

13 km od Jičína

90

Autocamp
Milovice

602 275 577
Milovice 46, Hořice 508 01
camp@miloviceuhoric.cz
www.camp-milovice.cz

190 lůžek
2-4L chatky
60 karavanů
40 stanů

175,- os./den
100,- karavan/den
60-100,- stan/den

Milovice cca 25 km

Autocamp
Sedmihorky

481 389 162, fax 481 389 160
Karlovice Sedmihorky 72, Turnov 511 01
camp@campsedmihorky.cz
www.campsedmihorky.cz

900 lůžek
70 karavany
stany

480,- 2L chatka
670,- 3L chatka
840,- 4L chatka
Mimo hl. sezonu slevy

15 km od Jičína,
Hruboskalsko

Penzion a
camping
Český ráj

776 303 889
Kněžnice 4, 506 01 Jičín
ladis.p@tiscali.cz
www.pensionkneznice.cz

Camp Řáholec

777 562 732, 777 562 733
Libáň u čerpací stanice, 507 23 Libáň
info@camp-raholec.cz
www.camp-raholec.cz

Autokemp
Dřevěnice

Od 10. 5. 734 622 650, do 10. 5. 608 976 637
Dřevěnice, 507 13 Železnice
jinol.kemp@seznam.cz
www.kempy-ceskyraj.cz

Ubytování
Bradlecká
Lhota

608 334 182
Nad koupalištěm, Bradlecká Lhota,
506 01 Jičín
farovi.jicin@seznam.cz

Apartmán
Koubovi

723 568 465 (deutsch, english)
Prachov 1, 506 01 Jičín
r.koubova@seznam.cz
www.jazykovecentrum.net/ubytovani
603 474 306
Pařezská Lhota 1, 506 01 Jičín
vikijumper@seznam.cz
www.chalupa-v-ceskem-raji.cz

od 300,-/os. penzion
200,-/lůžko chata
90,-/os. noc
90,-/os. karavan
auto zdarma
70,- el.příp./den
90,-/os. stan
do 15 let 70,- do 3 zdarma
chatka:200,- os/noc
24 lůžek
=6/4 lůž. chatek stan:50,- stan/noc, 40
os./noc
při delším pobytu cena
dohodou
32 chatek 2L
135,- až 145,- os./noc
16 ch. 2L+přist. přistýlka 100,- os./noc
60 míst stany
stan 45,- až -70,- /den
40 míst karav.
karavan 70,- až 90,- /den
provoz 1.5. - 15.9.
děti slevy
Dřevěná chata od 250,-/ os./ noc
4 L + možnost pobyt od 2 nocí
dětské
postýlky
3 pokoje
350,-/ os.
4 = 2/2
1100,-/4 os.
při pobytu delším než 3
noci možné slevy
3290,- den/2 apartmány
5
2590 mimosez.den/
7
apartmány
12 lůžek
1290,-/apartmán do
4os.mimosez.
250 – 300,- os./noc
12
3 pokoje
děti sleva

Apartmán
Pařezská
Lhota

Privát Berná

Apartmány
Podůlší

Privát
Kašparovi

605 709 169
Holín 124, 506 01 Jičín
privat.berna@seznam.cz
www.privat-berna.blog.cz
608 219 289, 777 219 288 Tomáš Kesselgruber
Podůlší 87, 506 01 Jičín
info@betyna.cz
www.apartmany-ceskyraj.cz
777 991 618
Holín 137, 506 01 Jičín
leon.kaspar@seznam.cz

penzion
30 L
camp
30 míst pro
stany a
karavany
5 chatek 23 L

600,- až 1200,2 apartmány
apartmán/noc
1/3 lůžk.
1/5 lůžk.
přistýlka možná
300,- os/noc
4 lůžka

6 km od Jičína

12 km od Sobotky

v blízkosti
spol. soc., prádelna (aut.pračka), parkoviště, půjčovna kol, K,
motorest 100 dětské hřiště, tenis, kuželna, fotbalové-nohejbalové-volejbalové
restaurace 100 hřiště, mini golf, krb, zastřešené venkovní posezení, koupaliště,
bezbarierový přístup, možnost psů, rehabilitace, kosmetika,
kadeřnictví, pedikúra, přebalovací pult a cest. postýlka, wifi,
relaxační a sportovní centrum
70
kuchyňky, jídelna, malá prádelna, stolní tenis, půjčovna
sportovních potřeb, ohniště, půjčovna kol a elektrokol (záloha
1500,- až 3000,-) a lodí, K, minigolf, spol. soc. zařízení,
lukostřelba, ekovýchova, rybaření, interaktivní programy pro
děti, skákací boty, dom. mazlíčci vítáni, wifi, v chatkách
ledničky
50 restaurace bazén, plážový volejbal, malá kopaná, ruské kuželky, ping-pong,
30 bar
dětské hřiště, K, půjčovna kol, sauna, parkování v zamykané
50 terasa
zahradě, venkovní terasa, wifi, svatby, školení (TV, flipchart.),
domácí mazlíčci povoleni, mimosezónní slevy

150m Radnice lednička v chatce, posezení na zastřešené terase, uzamykatelná
4 km Dětenice garáž pro kola a motorky, parkoviště pro auto u chatky,
občerstvení, ohniště, sprchové kouty, možnost celodenního
stravování v blízké restauraci, wifi

7 km od Jičína, směr
Nová Paka

7 km od Jičína

parkoviště, restaurace + kiosek s letní terasou, kuchyňka s el.
vařiči a ledničkou, prádelna, ohniště na vyhrazených místech,
společná sociální zařízení (nové), půjčovna sport.potřeb,
volejbalové hřiště, ping pong, dětské prolézačky, rybník

Restaurace v
blízkosti

Plně vybavená kuchyň, TV, rádio, menší psí plemena
akceptována za poplatek, nekuřácké prostory, v blízkosti vodní
nádrž

Prachov, samostatná
jednotka v RD

plně vybavená kuchyně (lednice, sporák, trouba), TV, soc.
zařízení, parkování v objektu

1 km Prachovské skály
2 km Jinolické rybníky

veškeré vybavení (SAT, vybavená kuchyňka, vlastní soc.
zařízení), velká zahrada s krytým vyhřívaným bazénem,
parkování u objektu, mazlíčci povoleni, K, sauna, posilovna,
stolní tenis, stolní fotbal, kuželky, zahradní houpačka,
basketbalový koš, tenisové kurty, venkovní herna
k dispozici zahrada, venkovní sezení, možnost opékání,
pískoviště, houpačky, pingpongový stůl,
parkování na zahradě, 2 pokoje s balkonem

v překrásném prostředí
v malé obci Podůlší
nedaleko města Jičína i
Prachovských skal
v klidném prostředí
v blízkosti Prachovských
skal

v každém pokoji 2 samost. postele + rozkládací gauč, sociální
zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV, sauna v suterénu domu,
bazén, vl. parkování, internet, psi za poplatek 480,-/týden, K
vybavená kuchyň (lednice, sporák, mikrovlnka), TV, wifi,
samostatný vchod, možnost využití trampolíny, venkovní
posezení, K

Chata Homole

737 270 329
Ostružno 57, 506 01 Jičín
homole@sport-jicin.cz
www.sport-jicin.cz

42 = 3-6L
provoz od
duben do října
50 stan

Pension
Bílý dům
Libuň
+ restaurace
Penzion
Agroturistika
Erbanová

493 591 336, 603 542 663
Libuň 210, 507 15 Libuň
pension@bilydum.eu
www.bilydum.eu
776 636 740
Alena Erbanová
Pařezská Lhota 17, 506 01 Jičín
www.kone-ceskyraj.estranky.cz
zlaticko.parez@seznam.cz
493 539 731, 777 002 126
Brada 7, 506 01 Jičín
info@penzion-brada.cz
www.penzion-brada.cz, www.drusan.cz
604 646 519, 602 685 328
Bradlecká Lhota, 506 01 Jičín
bradlecmlyn@seznam.cz
www.bradleckymlyn.cz
737 621 858
Blata 71, 506 01 Jičín
zuzana.blata@post.cz
www.pensionhorka.cz

55 =
2-4lůžk
vl. soc.zař.

Penzion Brada
Restaurant

Penzion
Bradlecký
Mlýn
Pension Horka

28 = 1/2, 2/3,
5/4

60 lůžek
2-4lůžk. pokoje

4 pokoje
2L a 3L
11 lůžek + 2
přistýlky
24 6/4 L +
přistýlka

skupiny dosp.290,-/děti
260,- stan, plná penze
skupiny 380,-/ 320,- plná
penze
jednotl.480,-/450,-,
polopenze
425,- os./noc se sníd.

250,-/noc 200,-/ dítě
250,-/vyjížďka na koni
600,-/hod/jízda kočárem
Listopad-duben zavřeno
možnost slevy na více nocí
500 - 600,- 1/1
700 - 900,- 1/2
150,- přistýlka
děti a skupiny sleva
300,-/os.
350,-/os.se snídaní

samota u lesa,
7 km od Jičína

40 pro
ubytované

sauna, bazén (12x6m), hřiště, K, půjčovna kol, wifi, samohybná
tříkolka Trike

v klidném místě s
výhledem na Trosky,
9 km od Jičína

45 restaurace
30 terasa
70 spol. sál
35 salonek

biliard, stolní fotbal, stolní tenis, fotbalové hřiště, rybník, zvířata
povolena po dohodě, větší skupiny a šk. výlety za zvýhodněné
ceny, K, parkování před objektem i pro autobusy, nekuřácký
salónek, gril
vybavená kuchyň, 3 x soc. zařízení společné na patře, chov koní
a psů, společenská místnost, parkování na dvoře, jízda na koni a
v kočáře, K, bez domácích mazlíčků

Prachovské skály
4 km od Jičína, vhodné
pro děti

60 jídelna
10 bar
24 terasa

na okraji Českého ráje, 7
km od Jičína

40

některé pokoje vlastní soc. zařízení, jinak společné, možno
objednat stravování, půjčovna kol, stolní tenis, plážový volejbal,
K, možnost hřiště s umělým povrchem, společná kuchyňka
(mikrovlnka, lednička, sporák, konvice), wifi
každý pokoj má vlastní soc. zařízení, stylová restaurace,
soukromé parkoviště, terasa, letní zahrádka, dětské hřiště, wifi,
TV, gril, K, nekuřácký objekt

v zemědělské usedlosti
1 km Prachov. skály

700,- až 950,- /2L pokoj
180,- přistýlka
5500,- celý dům

na okraji Prachovských
skal, 8 km od Jičína

soc. zařízení a TV+SAT na pokoji, plně vybavená kuchyně
s TV+SAT, trampolína, úschovna kol, nadzemní bazén v letních
měsících, venkovní gril s posezením, parkování u objektu, wifi,
domácí mazlíčci povoleni, K

Pension a
restaurace
U Patřínů

723 533 984, 491 202 090
Konecchlumí 15, 507 05 Konecchlumí
tomas.ostromer@seznam.cz
www.upatrinu.cz

7 pokojů
23 lůžek

370,- až 430,-/osoba,
více nocí
možnost ceny
dohodou

11 km od
Jičína směr
Hořice v
Podkrkonoší

Pension
Piccolo

602 173 050
Podůlší 59, Jičín 50601
piccolo@wo.cz
www.pensionpiccolo.wz.cz
603 205 353 p. Mertlík
Prachov 48, 506 01 Jičín
mertlikj@volny.cz
www.penzionprachov.cz

15 = 1/2, 2/3,
2/4

350,- os./noc
při týdenním pobytu 300,-

u lesa , 3 km od Jičína

19 lůžek
4 apartmány

Prachovské skály, vstup
do skal 200 metrů od
domu, 5 km od Jičína

velká zahrada, ohniště, gril, uzamykatelné parkoviště, velké
hřiště (tenis, volejbal aj.), každý apartmán vlastní soc.zařízení,
společenská místnost, krb, kompletně vybavená kuchyň,
vyhřívaná podlaha, K, menší dom.mazlíčci povoleni

1 apart 2L
+ 2 přistýlky
14 =1/7, 1/4,
1/3

sezona – 350,- pevné
lůžko, 250,- přistýlka
500,-/1 os.
mimosezona – 300,- pevné
lůžko, 250,- přistýlka
500,-/1 os.
300,- až 350,- os./noc
150,- až 175,- děti
250,- os./noc, při delším
pobytu 220,-

5 km od Jičína

vlastní stravování, kuchyň. kout, TV+SAT, soc. zařízení

v obci Holín

každý pokoj soc.zař. kuchyň, parkování, společenská místnost,
K, možnost rybolovu na soukromém rybníku, bez domácích
mazlíčků, gril, zahrada, dětské hřiště poblíž objektu

4-5 osob

7500,-/týden

na okraji obce směr
Samšina

s příslušenstvím, zařízenou kuchyňkou, terasou, venkovním
posezením a ohništěm, možnost stanování, parkování u objektu,
vlastní strava, bazének pro děti, domácí mazlíčci za poplatek
50,K, terasa, altán, gril, pračka, půjčovna kol, tur. mapy a náměty
na výlety, kryté parkování, bez domácích mazlíčků, stolní
fotbálek, šachový stolek

Pension
Prachov 48

Prachov 55
Privat
Lemberk

Rekreační
chata
Mladějov
Roubená
chalupa
Pod skalami

723 220 089
Prachov 55, 506 01 Jičín
732 619 398, 739 617 636
Holín 21, 506 01 Jičín
PetrLemberk1@seznam.cz
www.rybarsketabory.cz
603 542 663
Mladějov 24, 507 45 Mladějov
pension@bilydum.eu
www.bilydum.eu
604 351 010
Horní Lochov 10
lochov@email.cz
www.roubenachalupa.wbs.cz

12 = 8+4 přist. cena za týden od 8000,- až
nebo apartmán 16000,- dle počtu osob
přistýlka 200,-až 250,- noc
1/4 + 2přist.

3 km od Jičína,
Prachovské skály

40 kuř.rest.
36 nekuř.rest.
20 salonek
45 sál
20 zahrádka
25

Pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV, wifi, přístup na
internet, v restauraci zdarma, stolní tenis, venkovní posezení,
uzamčené parkoviště s kamerovým systémem, v těsné blízkosti
penzionu koupaliště, dětské hřiště, hřiště na míčové hry, K, u nás
vyhlášená domácí kuchyně a zmrzlina
krytý bazén, sauna, vířivá masážní vana, možnost zapůjčení TV,
internet, parkování u objektu, domácí mazlíčci po dohodě,
možnost snídaní, toalety společné, sprchy na každém pokoji

Nová
roubenka pod
křížem

774 676 006, 777 006 006
Brada 3, 506 01 Jičín
1.roubenka.brada@seznam.cz

12 = 3/2, 1/6 +
přistýlky a
dětské postý

od 190,- os./noc, při
delším pobytu sleva
dle domluvy

Sportovní
ubytovna
Prachov 27

739 566 943
Prachov 27, 506 01 Jičín
jsmejcova@atlas.cz
www.prachov27.cz
732 858 380, 732 927 926
Prachov 37, 506 01 Jičín
mpcr@seznam.cz
www.mpcr.cz
493 524 641, fax: 493 535 480
Prachov, 506 01 Jičín
rampas.prachov@seznam.cz
www.prachov.cz
732 509 929, 605 868 304
Ohaveč 12, 506 01 Jičín
privat.hanus@seznam.cz
ubytovani-ceskyraj.blog.cz

16 + 10
2 dvoulůžkové
3 čtyřlůžkové

cena od 100,- os./noc
+ poplatek za spotř. el.

29 = 9 pokojů

180,- os./noc

v Prachovských skalách

30 restaurace
30 zahrádka

40 =
2-12lůžk.pok.
+ apartmán 4L

540,- (1/2) 810,- (1/3)
1080,- (1/4)
1500,- apartmán
270,- os.(5-12lůžk.)
300,- os./noc
Děti do 12 let sleva

centrum Prachovských
skal

60

Turistické
centrum
Český ráj
Turistická
chata
Prachov
Ubytování u
Hanušů

Ubytování
v Českém ráji

Aparmány
Český ráj

777 559 291, 224 915 150, 776 640 640
Pařezská Lhota 3, 50601 Jičín
info@apart-vysehrad.cz,
info@pensionceskyraj.cz
www.pensionceskyraj.cz
724 605 507
Košov – Hrádka 36, 512 51 Lomnice nad
Popelkou
info@apartmanyceskyraj.cz
www.apartmanyceskyraj.cz

Apartmány –
Chalupa Na
Paloučku

724 078 973
Lhota 34, 513 01 Semily
pavla.bicikova@seznam.cz,
www.kozakov.info

Apartmán
U Varhanů

602 276 027
Bačalky 41, 507 23 Libáň
alena.varhanova@seznam.cz
www.varhanovi-ubytovani.wz.cz
607 980 057, 602 290 814 , 481 324 281
Turnov 511 01, Pelešany 101
chalupa.valdstejn@centrum.cz
www.ubytovani-ceskyraj.com
721 756 041
Podkost 1, 507 45 Mladějov, paní Karešová
kost@kinsky-dal-borgo.cz
www.kinskycastles.com
607 135 236
Jiráskova 214, Rovensko pod Troskami 512 63
www.rovensko.cz/venda

Apartmán
Pod lesem

Apartmán
U Kosti

Apartmán
U Vendy

4 pokoje
11 lůžek + 3
přistýlky
1 dvoulůžk.
3 třílůžkový
3 apartmány
13 = 2/2+přist. od 860,- 2 os./ noc
1/3+přist. při delším pobytu možnost
1/4+ přist. slev (5 nocí)

2 apartmány=
4L
3 přistýlky

2 apartmány
po 4 lůžkách,
v každém
apartmánu
možnost 2
přistýlek
Apartmán pro
max 5 osob

600,- až 650,-/lůžko
650,- až 1100,- apartmán
Přistýlka od 400,-/lůžko
Děti slevy, dětská postýlka
možná
Ceny za 2 noci a více
hl. sezona od 340 Kč, děti
od 170 Kč, mimosezona od
280 Kč, děti od 160 Kč,
ubytování na 1 noc 500 Kč

2 km od Jičína

restaurace
50 m

2 koupelny, 2 WC, TV + SAT, parkoviště, přenosný gril, dětský
koutek, ohniště, koupání 1 km

společné sociální zařízení, pokoje s umyvadlem, zvířata
akceptována, wifi, zahrada, terasa s ohništěm, taneční parket,
klubovna, tělocvična, stolní tenis, úschovna sportovních potřeb,
parkoviště, masáže
soc. zařízení společné na chodbě, možnost objednání polopenzí
či plných penzí, letní zahrádka, programy pro školní výlety,
ohniště, v objektu možnost návštěvy Muzea Přírody – Český ráj,
mazlíčci zdarma, auto za poplatek 20 Kč, K
na pokoji umyvadlo s T+S vodou, soc.zařízení společné na
chodbě, apartmán má vl. soc. zař. a vybavenou kuchyňku,
zahradní restaurace, psi za poplatek, možnost stravování, K

rodinný domek 3 km od
Jičína, směr Sobotka

každý apartmán má vl. kuchyňku, soc. zařízení a venkovní
posezení, vlastní parkoviště, opékání, grilování, K, bez domácích
mazlíčků, wifi, jízdárna

8 km od Jičína

vl.soc.zař., televizní přípojka na pokoji, ohniště, grilování,
zabezpečené parkoviště, wifi, domácí mazlíček možný pouze na
pokoji č. 4, K, dětské pískoviště, houpačka, domeček, možnost
ubytování také v Praze

Ubytování se nachází
2,5 km od centra
Lomnice nad Popelkou

Plně vybavený kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení, trezor,
TV s digitálním vysíláním, wifi, minibar, protialergické matrace,
terasa, dětské pískoviště, na požádání dětské vybavení (vanička,
židlička,…), možnost půjčení horského kola za poplatek, psi za
poplatek, parkování na oploceném pozemku

Kozákov, mimo vesnici
u lesa

Velká zahrada, venkovní posezení, gril, dětský domeček
s houpačkami a lanovou dráhou, herna s pingpongovým stolem,
možnost zapůjčení Nordic Walking holí, K

1000,- apartmán/noc při 4
osobách
600,- apartmán/noc při 2
osobách
300 - 350,-/osoba

malá obec asi 25 km od
Jičína, v docházkové
vzdálenosti od střed.
krčmy v Dětenicích
15 km od Jičína
Hruboskalsko

4L = apartmán

2000,- apart./noc

18 km od Jičína

apartmán je vybaven kuchyní, vl. soc. zařízení, TV+SAT,
lovecká střelnice, venkovní divadelní scény, zahrada, možnost
občerstvení, parkování u apartmánu

8= lůžek

250,-/os./noc
200,- děti

17 km od Jičína

v 1.patře rodinného domku, zvláštní vchod, 2 ložnice, plně
vybavená luchyň, TV, balkon, zahrada, pergola,pískoviště,
houpačka pro děti, gril, parkování u objektu, K, bez domácích
mazlíčků, wifi

4 osoby
apartmán

v obci 500m

vl. soc. zařízení, plně vybavená kuchyň, sauna, bez domácích
mazlíčků, otevřené ohniště, gril, parkování v areálu zdarma, K

plně vybavená kuchyň, koupelna s WC, TV, terasa, venkovní
bazén, gril, stolní tenis, ohniště, kroket, K + půjčovna kol,
parkování u objektu

Apartmánové
rezidence a
pokoje Semín
pod Troskami

607 875 870
Libuň 67, 507 15 Libuň
jaroslav.kucirek@seznam.cz
www.libun-libun.az-pension.eu
725 089 877
Zámecká ul. 68, Železnice 507 13
ceskachalupa.ruzenka@email.cz
www.ceskachalupa.cz
724 140 000
Semín 18, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Tr.
trosky@trosky.eu
www.trosky.eu

Ekofarma
Rytířova
Lhota Jemelíkovi
Centrum bez
bariér

Apartmány
Libuň

Apartmán
Růženka

Chaloupka
Ráj

Chalupa
Nekvasilovi

Chalupa pod
hradem
Valdštejn
Chalupa pod
Sychrovem

18=2/4,
2 apartmány

od 250,- os./noc
cena závislá na počtu osob

3 km Jinolické rybníky,
Prachovské skály a hrad
Trosky

2 - 6 osob

350,- os./noc
na děti sleva po dohodě

4 km od Jičína

v obci

84 lůžek=
11 apartmánů
8 pokojů –
2L,3L

pokoje od 500,-/os./noc
apartmán od 500,-/os./noc

Troskovice-Semín (3 km
od zříceniny hradu
Trosky)

96

774 661 133
Rytířova Lhota 3, 506 01 Jičín
ekofarma.rytirovalhota@gmail.com
www.ekofarma-rytirovalhota.wz.cz

15 + 2
přistýlky
2 – 4 lůžkové
pokoje

5 km od Sobotky

možnost
snídaně
nebo
polopenze

603 434 833
Opolského 148, 509 01 Nová Paka
jitka.fucikova@zbb.cz
www.zbb.cz
607 980 057, fax 481 324 281
Vyskeř 97
chalupa.valdstejn@centrum.cz
www.ceskehory.cz/chaloupka-raj
724 359 868, 608 333 538
Střeleč 4, 506 01 Jičín
jar.nekvasilova@tiscali.cz

15 = 2/1, 1/3,
5/2

mimosezona:
300 ,-/osoba
150,-/dítě do 15ti let
hl. sezona:
350,-/os., 180,-/dítě
od 300,-

Nová Paka

5 bezbariérové koupelny, 5 WC, TV+SAT, parkoviště před
budovou, 2 vybavené kuchyňky, možnost masáže, půjčovna
kompenzačních pomůcek, K, wifi

12 = chalupa
tj. 2 apartmány
1/4, 1/8

od 250,-/osoba

nedaleko zámku Hrubá
Skála

15 =
1/pětilůžkový
2/čtyřlůžkové
1/dvoulůžkový
18 lůžek = 5
pokojů

19 900,- celá chalupa/týden Střeleč (u Mladějova)
12 km od Jičína

chalupa po rekonstrukci, každý apartmán má vlastní plně
vybavenou kuchyň, gril, půjčovna sportovních potřeb, vlastní
soc.zařízení, hřiště, společná světnice s krbovými kamny, 3
ložnice, parkování u objektu, nekuřácké, K
2x soc. zařízení, spol. plně vybavená kuchyň, TV, wifi, gril,
ohniště, uzavřené parkoviště, nekuřácké prostředí, domácí
mazlíčci akceptováni, K, zahrada, pískoviště pro děti, hřiště,
terasa, společenská místnost, bazén, trampolína
TV/SAT, velká plně vybavená kuchyň, 3x koupelna, 3x WC,
terasa + velká zahrada, stolní tenis, houpačka, K + půjčovna kol
v objektu, půjčovna sport. náčiní, hřiště, společenská místnost s
kachlovými kamny, ohniště
plně vybavená kuchyně, mikrovl.trouba, 2 x sprchový kout, 2 x
WC, krbová kamna, TV, wifi, radio, stolní tenis, elektronické
šipky, velká zahrada, garáž, parkování přímo u objektu,
posilovací stroje, K, dětský koutek
2 ložnice, obývací pokoj, kuchyňský kout, koupelna + WC,
parkování na dvoře, K, cykloturistika, golf, jezdectví, grilování a
venkovní posezení, koupaliště 500 m, 300 m krytá horolezecká
stěna
4 nové chaty, velká zahrada, krytý vyhřívaný bazén, pergola,
gril, ohniště i se dřívím, dětská skluzavka, houpačky +
pískoviště, parkoviště na oploceném pozemku, K, soc. zařízení v
každé chatě, vybavená kuchyňka, domácí mazlíčci po domluvě,
wifi
vl. soc. zařízení i pro handicapované, vybavená kuchyňka,
venkovní posezení, ohniště, parkování u objektu, domácí
mazlíčci po domluvě, zahrada, K, wifi

607 980 057, fax 481 324 281
Pelešany 132, Turnov
chalupa.valdstejn@centrum.cz
www.ubytovani-ceskyraj.com
604 179 358
Radimovice 48, 463 44 Sychrov
ubyttko@seznam.cz

od 300,-/osoba

15 km od Jičína
Hruboskalsko

6 lůžek

250,-/osoba

17 km od Jičína

Privat
Havlík

732 294 306
Úžlabina 268, 507 43 Sobotka
prvivat.havlik@seznam.cz

5 lůžek

7500,- objekt/týden
300,- os./noc

11 km od Jičína

Luděk Ševců
- chaty

604 278 198
Nemyčeves 151, Slatiny
alenasevcu@seznam.cz
www.chata-rajcesky.unas.cz

4/4 chaty

1070,- noc/chata

7 km od Jičína

chalupa
9 lůžek 1/4l,
1/5l
chata
4 lůžek
6 lůžek

od 150,- os./noc

obec Tužín,
10 km od Jičína

7200,-/objekt/týden

500 m od centra obce
Mladějov

608 608 262, 491 110 690
Chata a
Radim 33, 507 12
Chalupa
Jaromír Šimek info@ubytovani-simek.cz
www.ubytovani-simek.cz
Chata Zejda
Mladějov

737 812 375
Josef Zejda, Dvorce 18, 506 01 Jičín
Josef.Zejda@atlas.cz
www.chata-ceskyraj.unas.cz

vlastní sociální zařízení, TV, vybavená kuchyň na pokoji,
venkovní posezení s krbem, uzavřené parkoviště, K, míčové hry,
petanque, wifi, bazén
TV/SAT, zimní zahrada, zahradní gril, kuchyňský kout, který
obsahuje lednici, sporák, mikrovlnku, várnou konvici a ostatní
kuchyňské zařízení včetně nádobí na vaření a k stolování, K,
garáž, wifi
parkování na uzamčeném parkovišti, zatravněná plocha pro
rekreační sportovní vyžití, společenská místnost, snídaně, obědy,
večeře, K, golf - driving, wifi, domácí mazlíčci po domluvě,
dětský koutek, dětské hřiště
vlastní soc. zař., vybavené kuchyňky, herna, dětské hřiště,
spol.místnost s krbem a TV, venkovní posezení s grilem,
možnost nákupu bioproduktů z farmy, rekondiční masáže,
parkoviště u objektu, K

z centra obce vychází několik turistických tras
všemi směry, sociální zařízení, plně vybavená kuchyň, pergola,
ohniště, bez domácích mazlíčků, K

Kemp Lužany

728 751 251
Lužany 44, 507 06 Lužany u Jičína
kemp@luzany.cz
www.autokempluzany.com

24 =
4lůžk.chatky
150 stanů
60 karavanů

80,- až 100,- v chatě
40,- až 55,- stan
35,- auto

směr Nová Paka

120

společná kuchyňka a sociální zařízení, terasa, tenisový kurt,
stolní tenis, půjčovna kol a loděk, nohejbal, plážový volejbal,
možnost stravování v Restauraci Koliba – letní terasa s obsluhou
60 míst + 60 uvnitř restaurace, 604 131 981

Koupaliště a
Kemp Pecka

493 799 499, 724 274 976
Pecka 60, 507 82 Pecka
kemppecka@seznam.cz
www.kemppecka.cz

148 lůžek
chaty
30 karavany
3 stany k
zapůjčení
70 = 45L
hl.budova
35L chatky
stany

150-175,- chatka os./noc
75,- karavan
40-60,- stan

23 km od Jičína za N.
Pakou

100

bazén, brouzdaliště, plážový volejbal, tenisové kurty, vybavená
kuchyňka, spol. místnost s TV a video, bezbariérový přístup,
možnost stravování, horolezecká stěna, trampolína, půjčovna kol
a lehátek, K, wifi

170,- os./noc chatka
170,- os./noc hl.budova
60,- /stan + 60,- os./noc,
40,-děti, ZTP/noc
provoz květen – září
od 200,-/os. dle délky
pobytu a termínu
provoz červen - srpen

pod zámkem Humprecht

Kemp Sobotka 723 833 768
507 43 Sobotka
sobotkakemp@centrum.cz
www.sobotkakemp.estranky.cz
Letovisko
Sklář

Apartmány
U Zlaté brány

Penzion
Vlastík
Motel Charlie

Penzion
Babylon

495 000 396, 777 736 349
Ostružno u Jičína, 506 01 Jičín
rezervace-ostruzno@bktour.cz,
www.sklar-ostruzno.cz
732 152 846
Libuň 86, 507 15 Libuň u vlakového nádraží
zlata.brana@seznam.cz
www.uzlatebrany.cz
737 409 808
Podhradí – Hlásná Lhota 32, 506 01 Jičín
vysuckovaeva@seznam.cz
493 597 571, 608 225 419
Kovač 16, 506 01 Kovač
motel.charlie@seznam.cz
www.motelcharlie.cz
603 284 741
Poděbradova 670, 512 51 Lom.n/Pop.
babylonlomnice@seznam.cz
www.ubytovani-lomnice.cz

Penzion
DO&NI

728 718 800, 602 404 591
Libošovice 120, okr. Jičín
recepce@penzion-doni.cz
www.penzion-doni.cz

Penzion
Hájovna

607 954 664
Bukovina 6, Hrubá Skála, Turnov 511 01
hajovna-antik@volny.cz
www.volny.cz/pension-antik
731 034 965
Libošovice 30, Jičín 506 01
hotelceskyraj@seznam.cz
www.hotel-ceskyraj.cz
724 002 393, 731 485 819
Hrubá Skála Doubravice 83, 511 01Turnov
pension@pensionharmonie.cz
www.pensionharmonie.cz

Hotel
Český ráj

Pension
Harmonie

Pension Jana

603 497 418
Hrubá skála 7, 511 01 Turnov
jana.pension@tiscali.cz
www.pension-jana.cz

289 lůžek
2-7lůžkové
chatky
8L = 4
apartmány
+ 2 přistýlky

950,-/ 2L apartmán
300,-/ přistýlka, dítě

17
5 pokojů

250,- os./noc
do 6let 100,-

50 lůžek =
12 penzion
38 chatky
(2-4lůžkové)
12 =
2 lůžkové
pokoje,
možnost
přistýlky
13 pokojů
45 lůžek +
přistýlky

750,- 2Lpokoj/noc
350,- přistýlka
750,- 2L chatka/noc
350,-/lůžko v 3 L, 4L chatě
400,- 1 os. na pokoji/noc
+ 100,- za každou další
osobu na pokoji za noc
+ 50,- snídaně

14 = 5/2 + 2
přistýlky

apartmán od 1250,-/noc
pokoj se snídaní 1350,-/noc
děti do 5-ti let zdarma bez
nároku na lůžko
domácí mazlíček 150,- noc
350 - 400,- os./noc se
snídaní
přistýlka 300,-

7 km od Jičína

120

8 km od Jičína

50

12 km
směr na Hořice

v centru města Lomnice
nad Popelkou

60 restaurace
30 salonek

2 km od hradu Kost, cca
15 km od Jičína

50 osob +
zastřešená
letní terasa

18 km od Jičína v Hrubé
Skále

23 =
2L, 3L, 4L
pokoje

od 250,- os./noc

3 km od Sobotky

18 = 7/2 +
1 apartmán 1/4
podkrovní
pokoj

700,- až 900,- pokoj/noc
1200,- až 1600,- apart./noc
1000,- podkrov. pokoj/noc
250,- přistýlka
ceny včetně snídaně
360,- os./noc penzion
360,- os./noc depandant
400,- os./noc apart.
s vlastní kuchyňkou

17 km od Jičína v obci
Hrubá Skála

51 =
25 penzion
26 depandant

pivnice/
vinárna
pro 25 osob
100

v sousedství zámku
Hrubá Skála

koupaliště, hřiště, letní sezení, parkoviště v areálu, dětské hřiště,
společná vybavená kuchyňka, společ. soc. zař., ohniště,
volejbalové hřiště, wifi, restaurace s hotovými jídly – možnost
plné penze, polopenze, elektr. přípojky, domácí mazlíčci do 10
kg, K
společné sprchy a WC, antukové hřiště, ping pong, koupaliště,
klubovna, možnost penze

Apartmány jsou vybaveny manželskou postelí, lednicí, televizí a
prostornou koupelnou s vířivou vanou. Půjčovna kol a skůtru,
parking, wifi, restaurace, letní terasy, dětský venkovní koutek,
trampolína, biliard, klidné posezení, krásný výhled do okolí.
vlastní sociální zařízení a vybavená kuchyňka, k dispozici
pivnice/vinárna s pípou, venkovní terasa, internet
4 bezbariérové pokoje, pokoje i chatky s vl. soc. zařízením,
TV+DVD a wifi, krytý bazén, parkování, K, rybaření,
kadeřnictví, víkendové zábavy, venkovní posezení, možnost
stravování, dětské hřiště, dětský koutek
TV, vl. soc. zařízení na pokoji, terasa, K, internet, parkování u
objektu, domácí mazlíčci povolení, restaurace – oddělené
kuřácké a nekuřácké.

wifi, SAT, TV, parkoviště, dětské hřiště (trampolína,
brouzdaliště, houpačka), půjčovna kol, infrasauna, vířivá vana,
úschovna kol, pergola s krbem

spol. místnost s TV, parkoviště, možnost cykloturistiky, zahradní
gril, psi ne, K

40 restaurace
100 sál
zahradní
restaurace
22 restaurace

u některých pokojů vlastní sociální zařízení, ostatní společné,
ohniště, gril, wifi, parkování ve dvoře, možnost konání
společenských akcí, cyklostezka vede okolo objektu

snídaně

všechny pokoje vl. soc. zařízení, grilování, ping pong, půjčovna
kol, možnost snídaně (100,-), 2x klubovna s TV a SAT, psi za
poplatek, dětské hřiště-houpačka, skluzavka a kryté pískoviště,
venkovní posezení, K, uzamčené parkoviště, možnost vaření
včetně nádobí a ledniček, wifi zdarma

pokoje s vl. soc. zařízením, možnost přistýlky, koupaliště,
rybník v Sedmihorkách - 2 km, venkovní posezení, K, parkování
u objektu, tenis 100 m, wifi

Penzion
Kovárna
+ restaurace
Pension
Kuželka

Pension M+M
Čepičkovi
Penzion Mája

Pension Pavel

Penzion
Mikulovská
Vinárna
Penzion
Novopacké
sklepy
Penzion
Prezident

Penzion
Radván

Penzion
Sarmo

Penzion
Trosky

Penzion
Žernov

Penzion
„U Marušky“
+ pizzeria

Penzion Na
Výšince +
restaurace

725 759 717, 493 525 044
Bukvice 33, 506 01 Jičín
penzion@restaurace-kovarna.cz
www.restaurace-kovarna.cz
493 597 709, 607 582 462
Dřevěnice 17, 507 13 Železnice
pensionkuzelka@centrum.cz
www.pension-kuzelka.com
774 549 222
Březenská 637, 507 43 Sobotka
martincepicka@seznam.cz
493 723 594, 493 721 174
Vrchovina 1, 509 01 Nová Paka
info@ubytovani-maja.cz
www.ubytovani-maja.cz
777 862 324
Pecka 294, 507 82 Pecka
upavlu@gmail.com
www.chalupaceskyraj.cz

22 lůžek
= 5 apartmánů

450,- os./noc
300,- dítě 2-12
od 1300,- apartmán/noc

16 lůžek =
2/4l
4/2l

300,- os./noc
150,- děti
se snídaní

11 = 2/2, 1/3,
1/4

200,- až 250,- os./noc

12 lůžek
2/4l
2/2l

493 523 359, 731 419 177
Náměstí svobody 30, 507 13 Železnice
vinarna@mikulovska.cz
www.mikulovska.cz
493 722 872, 608 555 091
Ul. Stanislava Suchardy 76, 509 01 Nová Paka
sklepy@npsklepy.cz
www.npsklepy.cz
602 464 183
Soběraz 69, 507 13 Železnice
atka_havlova@seznam.cz
www.penzionprezident.unas.cz
737 478 991
Radvánovice 40, 511 01 Turnov
radvan.penzion@volny.cz
www.penzionradvan.sweb.cz
776 165 356
T.G.Masaryka 286, 507 81 Lázně Bělohrad
sarmo@sarmo.cz
www.sarmo.cz
720 334 890, 481 381 378
Troskovice 10, 512 63 Rovensko p/Tr.
penzion@trosky.cz
www.trosky.cz/penzion
604 438 063
Žernov 28, 512 63 Rovensko p/Troskami
info@penzion-zernov.cz
www.penzion-zernov.cz
603 461 551
Radvánovice 53, 511 01 Turnov
umarusky@atlas.cz
www.umarusky.cz
603 461 551
Výšinka 459, 511 01 Turnov
info@navysince.cz
www.navysince.cz

40

soukromá terasa, celodenní stravování, parkoviště, stolní tennis,
venkovní plavecký bazén, půjčovna kol a sport. potřeb, K,
badminton, stolní fotbal, dětské hřiště, pokoje s vl.soc. zařízením

možnost
polopenzí

TV, vlastní soc.zařízení, bazén, K, venkovní posezení, wifi

městečko Sobotka
15 km od Jičína

20 bar

cyklistika, koupání, tv, kuchyňka, možnost polopenzí, K,
venkovní posezení, parkování u objektu

900,- 1/2 za noc
do 12-ti let 250,-/noc
druhé dítě do 12-ti zdarma

na okraji města
Nová Paka

40 restaurace
25 salonek

obývací pokoj, kuch.kout, koupelna, WC, TV, SAT, wifi
zdarma, minibar, garáž, parkoviště, tenis, fotbal, velká zahrada,
gril

16
+ 5 přistýlek

290,- os./noc
při pobytu nad 2 dny
1500 – 3700 objekt/noc
dle obsazenosti

rozhraní Českého ráje a
Krkonoš

3 x restaurace
200 metrů od
objektu

apartmán
pro 4 osoby

4 osoby: 1000 Kč
3 osoby: 800 Kč
2 osoby: 800 Kč
1 osoba: 400 Kč
750,- 1/1
850,- 1/2
250,- přistýlka
od 1200,-/apartmán
500,- os./noc
děti do 10 let 250,-

obec Železnice
5 km od Jičína

58 restaurace
22 salonek
12 zahrádka

3x koupelna, 3x WC, 2x plně vybavená kuchyň, TV/SAT,
masáže, kadeřnictví, kosmetika, modeláž nehtů, zahrada, garáž
pro 3 auta, parkoviště, K, domácí mazlíčci vítáni, ubytování v
samostatném objektu bez přítomnosti majitele, bazén,
volejbalové hřiště, stolní tenis
TV, SAT, ložnice pro 4 os., pokoj s vybaveným kuchyňským
koutem, koupelna s toaletou a sprch.koutem, parkoviště, K, wifi

v centru Nové Paky

80 restaurace
50 sál

pokoje-TV, SAT, DVD, lednice, sprcha a WC, domek je
vybaven lednicí, venkovní posezení, parkoviště, K, půjčovna kol
a lyžařského vybavení, možnost stravování, wifi

4 km od Jičína směr
Lomnice n/Pop.

snídaně po
dohodě

14 = 2/2, 1/4,
apartmán
pro 4 - 6 osob

300,- os./noc sezona
250,- os./noc mimo sezonu

19 km od Jičína směr
Turnov

vl. soc. zařízení, TV, SAT, společenská místnost s barem,
společná kuchyň, ping pong, kulečník, šipky, pergola, venkovní
vyhřívaný bazén, gril, půjčovna kol a sport. potřeb, K,
parkoviště, venkovní masážní vana
spol.místnost s TV, zařízená kuchyňka, terasa, parkoviště, K,
venkovní posezení s grilem, wifi

20 = 2/4, 1/2,
1/3, 1/4, 1/5

Od 250,- os./noc

v centru města
Lázně Bělohrad

pokoje jsou vybaveny kuch. linkou s možností vaření,
sprchovým koutem a WC, TV, SAT, wifi, venkovní posezení,
parkování na uzavřeném pozemku, K

11 =2/2, 1/3,
1/4

500,- os./noc
200,- dítě do 10 let

10 km od Jičína, jižní
úpatí hradu Trosky

pokoje jsou vybaveny - sejf na cennosti, lednička, vl. soc.
zařízení, snídaně, nápoje, občerstvení, parkoviště, K, bez
domácích mazlíčků, wifi

42 + 3
přistýlky

400,- os./noc při
vícedenním pobytu

19 km směr Turnov

50 restaurace

tenisový kurt, bazény, parkoviště, venkovní posezení, půjčovna
kol, K, dětský koutek, wifi, možnost večeří

50
2-4 lůžk.pokoje
2 vícepokojové
apartmány

900,-/ pokoj (1/2)
1290,-/ pokoj(1/3)
1400,-/ pokoj (1/4)
Včetně rautové snídaně

V obci Radvánovice,
5 km před Turnovem
směr od Jičína

pizzeria
70

pokoje s vl. soc. zařízením a TV, posezení na letní terase
s výhledem na hrad Trosky a Hrubou Skálu, tenis, půjčovna kol,
jízda na koni, parkoviště, K

1 – 5 lůžkové
pokoje

450,-/pokoj(1/1)
900,-/pokoj (1/2)
1300,- /pokoj(1/3)
1400,-/pokoj (1/4)
Včetně rautové snídaně

15 malý a
50 velký
salonek
venkovní
sezení

Pokoje s vlast.soc.zař., TV, wifi, biliár, víceúčelové sportovně –
relaxační centrum 150 m od ubytování

11L= penzion
12L = pokoje
2-3lůžk.
4 apartmány
19 = 3/2, 2/3,
1/5 s soc.zař.
1/2 apartmán

v obci Bukvice
6 km směrem Libáň

700,-/ pokoj (1/1)
1100,-/pokoj (1/2)
1700,-/pokoj (1/3)
300,- přistýlka
slevy v mimosezoně
500,- os./noc se snídaní
450,- bez snídaně
možnost slev při
vícedenním pobytu
1500,- celý byt

Železnice, 5 km od
Jičína

28 lůžek

330,- os./noc se snídaní
170,- děti do 12-ti
70,- miminka

15 km od Jičína za
Lomnicí n/Pop.

50 lůžek
8/3, 1/5, 2/4

295,-/ noc bez stravy
375,-/ noc se snídaní
475,-/ noc s polopenzí
Děti do 3 zdarma, nad 21
lidí slevy
250,180,- děti

Penzion Filip

774 799 973, 493 592 595
Železnice 507 13
tobolinfo@hotelfilip.cz
www.hotelfilip.cz

27+ 7 přist.
1-2lůžk. pokoje
4lůžk. apartm.

Penzion
VERA

493 796 262, 607 100 885
Stav 33, 50 01 Nová Paka
penzion.vera@seznam.cz,
skopec.jasko@seznam.cz
www.pension-vera.webdone.cz,
www.pension-vera.de
481 672 306, 775 276 885
Tuhaň 12, 512 51 Lom. n/Pop.
penzion@sudkovi.cz
www.sudkovi.cz
702 808 178
Chlum 20, 512 51 Lomnice nad Popelkou
penzion.rozhledna-tabor@seznam.cz
www.penzion-rozhledna-tabor.websnadno.cz

10-14 = 5
pokojů
7=
prázdninový
byt

Pension
Sudkovi

Penzion –
rozhledna –
Tábor

Privát
Diblíčková
Privát
Hrubá Skála
Privát Olga

Privát Vaněk
Rekreační
dům VOJICE
Školící a
rekreační
středisko
Trosky
Rekreační
středisko
Palda

483 392 404, 732 978 784
Růžová 56, 512 63 Rovensko p/Troskami
jitka.diblik@seznam.cz
603 864 862
Hrubá Skála 19, 511 01 Turnov
www.ceskyraj.info/jarmila
605 105 853
Husova 223, 507 13 Železnice
privatolga@seznam.cz, www.privatolga.com
604 362 354
Ploužnice 28, 512 51 Lom. n/Pop.
603 542 663
Vojice 62, 508 01 Hořice
pension@bilydum.eu,www.bilydum.eu
724 140 000
Semín 18, Troskovice, 512 63 Rovensko pod
Troskami
trosky@trosky.eu
www.trosky.eu
725 432 322
Liščí Kotce 10, 512 63 Rovensko pod Troskami
recepce@ubytovanipalda.cz
www.ubytovanipalda.cz

Statek
Ostružno

734 622 754
Ostružno8, 506 01 Jičín
statek.ostruzno@gmail.com

Tábořiště
Svitačka

723 473 642
Tábořiště Svitačka, 512 63 Rov. p/Tros.
taboristesvitacka@centrum.cz
www.aa.cz/ceskyrajcampsvitacka
602 962 931
Dětenice 158, 507 24 Dětenice
info@czech-paradise.cz www.czech-paradise.cz

Ubytování
v Dětenicích

7 = 1/3, 1/4

9 = 1/2, 1/3, 1/4 480,- (1/2)
680,- (1/3)
830,- (1/4)
300,- os./den
12 = 1/4, 1/3,
1/2 + přistýlky 200,- dítě do 12 let
5

950,- celý dům/den

8

1650,- objekt/den

74

od 500,- os./noc
od 400,- děti 4-15 let
Děti do dovršení 3 let
zdarma
pokoje 560,- se snídaní
2200,- apartmán/noc pro
6 os.
270,- os./noc budova
120,- os./noc chatka
50-65,- stan
130-200,- karavan (bez/s
el.energie)
2990,- objekt/noc
+ spotřeba el.en.
min. 3 noci

48 = 8 apartm
120 = 30
chatky
20 = zděná
budova
50 míst stany
6 karavany
17 L + 2
přistýlky
možnost
stanování
140
Indiánská týpý
karavany
duben - září
4/2 nebo
18 osob
celkem

40,- os.
50,- stan
50,-karavan
260,- pronajatý karav./noc
350 - 400 ,- os./noc

směr Nová Paka

pokoje s vl. soc. zařízením, SAT TV, uzavřené parkoviště, wifi,
venkovní bazén, možnost grilování, dětský koutek, K+ půjčovna
kol, možnost stravování

snídaně

restaurace v
místě

19 km z Jičína

restaurace
v místě

pokoje s vl. soc. zařízením, byt má vlastní kuchyňku, stol. tenis,
dětský koutek, posilovna, parkoviště, domácí mazlíčci vítáni, K,
posezení u krbu, prosluněná terasa, nafukovací bazén, wifi

speciálně pro větší skupiny, VHODNÉ PRO DĚTI, vybavení pro
miminka, kulečník, fotbalové brány, venkovní posezení
preferujeme rodiny či partu kamarádů, dětský koutek,
parkoviště, K, možné pronajmout celý objekt,
pokoje s vlastním soc.. zařízení, bezbariérové, kulečník, dětský
kulečník, dětský koutek, sauna, bazén venku, možnost grilování,
wifi, TV, K, domácí mazlíčci povoleni, parkoviště, lyžařský
vlek, venkovní ohniště
vl. soc. zařízení, kuchyňka, terasa, TV, zahrada + posezení.,
garáž, dětský bazén, gril, wifi

17 km od Jičína

pokoje mají kuchyňku, chladnička, nově zrekonstruované spol.
soc.zař, parkoviště, ohniště, K

7 km od Jičína směr
Lomnice n/Pop.

kuchyňka/nádobí, sprcha, WC, TV, rychlovarná konvice, lednice
a mikrovlnka na pokoji, bazén, zahradní gril, parkoviště, stolní
tenis, K, elektrické šipky, pergola
v okolí turistické trasy, cyklotrasy, lyžařský vlek, K, parkoviště

rodinný dům 2 km od
Lomnice n. Pop.
dům leží v klidné části
obce kousek od lesa

u domu
hostinec

Troskovice-Semín (3 km
od zříceniny hradu
Trosky)

96

17 km od Jičína
6 km od hradu Trosky

kantýna

4 km od Jičína

v těsné blízkosti hradu
Trosky

300 m

Dětenice

5 min.

zahrada, bazén, venkovní gril na terase, koupelna, WC,
vybavená kuchyně, parkování,
koupaliště, plážový volejbal, 0,5 km restaurace
Apartmány: vl. koupelna včetně aut. pračky, vybavená kuchyň a
obývací pokoj, TV+SAT, wifi, parkování na uzamykatelném
parkovišti, K+půjčovna kol a sport.vybavení, dětské hřiště,
možnost stravování, myčka nádobí, domácí mazlíčci po dohodě
Pokoje: vlastní soc. zařízení
areál je určen pro rodiny s dětmi, terasa, stolní tennis, míčové
hry, jízda na koni – Hnanice, minigolf, parkoviště, dětský
koutek, hřiště, možnost stravování – snídaně, polo, plná penze

Wifi, parkování v uzavřeném prostoru na pozemku objektu,
nekuřácký prostory, možnost grilování, pergola, pískoviště,
houpačky a nadzemní bazén pro děti, K, vhodné pro
teambuildingové akce, svatební párty, pobyty seniorů
klidné romantické místo, tee-pee, ukázka spřádání vlny, zvířecí
koutek, ohniště, parkování u stanu, elektrická přípojka

grill, venkovní posezení, parkoviště, K, domací mazlíčci
povoleni, vybavená kuchyň, TV, zahrada

Ubytování
v Dětenicích

493 596 116, 736 448 368
Dětenice 86, 507 24 Dětenice
www.detenice86.estranky.cz

Ubytování
Libáň

493 598 605, 728 988 524
Českých bratří 356, 507 23 Libáň

Ubytovna
Hrubá Skála

737 758 667
Hrubá Skála 47, 511 01 Turnov
privat.grohova@tiscali.cz
www.ubytovanihrubaskala.cz
737 972 758
Karlovice 35, 511 01 Svatoňovice

Ubytování
Svatoňovice
Vila Bobes

607 122 473, 602 411 131
Podkost 48, 506 01 Jičín
zuzana.adamcova@seznam.cz
www.vilabobes.cz

25 osob
2 domky
11l + 7l
7l v podkroví
pro 2 os.+ 2
přistýlky(dítě)

300,- os./noc

230,- os./víkend, 70,- dítě
4 km od Dětenic
35,- povlečení 2500,- týden 1 km Staré Hrady

dvoupokojový zařízený byt s kuchyňskou linkou a s přísluš.
v rodinném domku v Libáni, K, zahrada při delším pobytu
dohodou, při pobytech kratších než 7 dní vlastní povlečení

10 = 3 pokoje

370,- os./noc
200,- děti 3-12 let
100,- děti do 3 let

10 km od Turnova
15 km od Jičína

1 pokoj – 4 L

300,-os./noc
Děti do 3 let 100,-/noc
Děti 3 – 12 let 200,-/noc
apartmán/noc
400,- až 1200,Záleží na počtu osob a
délce pobytu

7 km od Turnova
21 km od Jičína

pokoje s vl. soc. zařízením, 2 pokoje s vybavenou kuchyňkou,
ubytování v soukromí, možnost snídaní v pensionu, K, venkovní
posezení s ohništěm a grilem, wifi, houpačky, pískoviště, dětská
postýlka, dětský bazének, parkování na oploceném pozemku
Vybavená kuchyň, lednice, wifi, televize, možnost venkovního
posezení, v blízkosti zábavný areál pro děti

7 + přistýlky =
2 apartmány
1/2+3přistýlky,
1/5

Dětenice

malebná vesnička u
hradu Kost

5 min.

restaurace v
blízkosti

venkovní sezení a gril, velká zahrada, bazén, domácí mazlíčci po
dohodě

každý z apartmánů má vlastní kuchyňku a vlastní sociální
zařízení se sprchou, parkování u objektu, K, zahrada, travnaté
hřiště, venkovní posezení, ohniště, výhled na hrad Kost, wifi,TV

Hotely v okolí Jičína
Název hotelu

Telefon, adresa
493 767 100
Lázeňská 531
507 81 Lázně Bělohrad
info@treeoflife.cz
www.treeoflife.cz
493 767 111, 493 767 443
LÁZNĚ
Lázeňská 165
BĚLOHRAD
507 81 Lázně Bělohrad
a.s.
lazne@belohrad.cz
***
www.belohrad.cz,
www.treeoflife.cz
493 571 127, 731 907 972
HELIKAR
Podkost 19, 507 45 Mladějov
***
recepce@hotelhelikar-kost.com
dittrich38@seznam.cz
www.hotelhelikar-kost.com
HRUBÁ SKÁLA 481 659 111
Hrubá Skála, 511 01 Turnov
***
sales@hrubaskala.cz
www.hotelklik.cz
724 737 878
HOTEL ORT
Nepřívěc 18, 507 44 Libošovice
***
hotelort@seznam.cz
www.hotelort.cz
493 799 005, 732 513 506
ROUBAL
Pecka u N. Paky 7, 507 82
***
info@hotelroubal.cz
www.hotelroubal.cz
493 504 210
RUSTIKAL
Dětenice 47, 507 24 Dětenice
***
hotel@detenice.cz
www.hotelrustikal.cz
STROM
ŽIVOTA
****

Kapacita
Standardní a
bezbariérové pok.
apartmány

Orientační cena
1900,- (1/2)/os./noc
Včetně snídaně a vstupu do
bazénu

Restaurace
restaur. Romantica
100 konf. sál
18 salonek

Doplňkové služby
lázeňský resort, bazén, masáže, koupele,fitness, zábaly, půjčovna kol, atd.

87 hotel Grand
107 h. Anna
Marie
65 hotel Janeček
8 Vila Karluška
14 Vila Stefanie
32 =
2-5L pokoje

leden – březen 950 –
1250,duben – květen, říjen –
20.12. 1000 – 1300,červen – září, 21.12. – 1.1.
1050 – 1350,400 – 450,- os./noc v
hotelu se snídaní
Děti do 10 let za 50%

kavárna 40+ 50
10 salónek
290 lázeňská jídelna
pro lázeňské
pacienty a
samoplátce
30 restaurace
70 sál
25 salonek
60 venk. terasa

lázeňské místo, léčba pohybového ústrojí, procedury: krytý vyhřívaný bazén,
vodoléčba, elektroléčba, slatinné koupele, masáže, sauna, kadeřnictví, kosmetika,
pedikúra, tenis, horská kola, hippoterapie, wellness, bezbar. přístup

57 pokojů
=2L,3L, 4L

1890,- až 2380,- 2/2
1/1 1470 - 1750
220,- hostel

160 Valdštejnský
zajistíme masáže, vířivé koupele, sauna, půjčovna horských kol (5 ks), placené
kongresový sál
parkoviště, internet, K, lanové centrum
50 zámecká vinárna

75 + 25přist.
2-4 lůžk.pokoje
3 apart.- 1/3, 2/4

495-995,-/os. se snídaní
600-750,- apartmán se sn.
250-300,- přistýlka se sn.

konferenční místnost (včetně audiovizuální techniky) 60 osob, sauna, vodní masáže,
terasa, stolní tenis, golf – driving range, půjčovna kol, K, parkoviště u objektu,
internet zdarma

45= 11/2,
1/3,1/4,1/5 +přist.
2 apartmány pro
2 – 4 osoby
46 lůžek
19 pokojů
2-4 lůžk.pokoje

490-590,- 1/1
990-1180,- 1/2
od 1290-1590,- apartmán
možnost přistýlky
zimní cena od 600 Kč
letní cena od 1 290 Kč

85 restaurace
40 terasa
20-30 salonek
80 učebna
80 restaurace
10 salonek

40 pizzerie

vl. soc. zařízení, TV-SAT, rádio, telefon, přípojka na internet, v blízkosti zámek a
pivovar se středověkou restaurací a programem, K, parkoviště, vybavení pro školení,
konferenční služby, zvířata akceptována, možnost stravování, programy pro rodiny s
dětmi

možnost výběru pokoje se soc. zařízením na pokoji nebo na chodbě, turistika,
cyklistika, pivnice, K, terasa, parkoviště, TV, možnost zařídit vyjížďku na koni, po
dohodě půjčovna kol

wifi, karambol, šipky, st.fotbal, ping-pong, půjčovna kol, venkovní posezení, gril,
dětský koutek, parkoviště, K, možnost zajištění volnočasových aktivit, koupaliště

ŠTEKL
***

481 389 684, 777 737 189
Hrubá Skála, 511 01 Turnov
info@hotel-stekl.cz
www.hotel-stekl.cz

493 721 972, 603 318 304
Štikov 117
509 01 Nová Paka
hotelstikov@hotelstikov.org
www.hotelstikov.org
STŘEDOVÉKÝ 493 599 161, 602 728 422
Dětenice 1, 507 24 Dětenice
HOTEL
www.stredovekyhotel.cz
ŠTIKOV
***

TROSKY
***

481 382 290, 602 308 995
Troskovice 31
512 63 Rovensko pod Troskami
info@hoteltrosky.cz
www.hoteltrosky.cz

58= 4 apart.,
21/2, 1/3, 2/4,

57 = 18/2, 18/1,
1/3
+ přistýlky
max. 36
41 pokojů
83 lůžek

39 =
7/2 pokojů
4 apartmány
5-7lůžkové
Duben-říjen

890,- (1/1)
990-1490,- (1/2)
1500,- (1/3)
1700,- (1/4)
2150,- apartmá
400,- (1/1)
780,- (1/2)
960,- (1/3)
185,- přistýlka

70 restaurace
40 zahrádka
18 salónek

vlastní soc. zařízení, TV/SAT, na některých pokojích lednička, wifi, zajišťujeme:
jízdu na koni, pronájem horských kol, vyhlídkové lety, parkoviště, K, ubytování
včetně snídaně

70 – 100 restaurace vinárna, sauna, solárium, rekondiční centrum, rehabilitace,
3 salonky (20,40,80) v přírodě na začátku rezervace Sýkornický les, u areálu Štikovská rokle – autokros,
parkoviště, dětský koutek, venkovní hřiště, kryté ohniště, K, wifi, možnost penze,
polopenze

zimní cena od 1 300 Kč
letní cena od 1 700 Kč

vl. soc. zařízení, internet, wifi, možnost stravování, konferenční služby, vybavení pro
školení, programy pro rodiny s dětmi, bezbariérový přístup, K, zvířata akceptována,
parkoviště (i pro autobusy)

od 400- až 560,- os./noc
42 salónek
včetně snídaně
restaurace 70 míst
děti 3 -12 let 250,- až 300,- + rezerva 16 míst

na pokoji vl. soc. zařízení, TV, přípojka k internetu, terasa, domácí mazlíčci vítáni,
parkování před hotelem, solná sauna, fitko, masážní vana, dětský koutek, školy
v přírodě, zprostředkujeme zapůjčení jízdních kol, výuku jízdy na koni, trampolína,
dětský bagr, domácí česká kuchyně

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JIČÍN
KONTAKT:
Městské informační centrum
Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
Tel.: 493 534 390
Email: mic@jicin.org
Web: www.kzmj.cz, www.jicin.org
Další informace o Jičíně a nejbližším okolí: www.cesky-raj.info, www.kralovehradeckyregion.cz

NÁPLŇ ČINNOSTI:
- provoz Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře,
- úschova zavazadel 20,- Kč/ den,
- možnost zakoupení vstupenek přes TicketArt, Ticketportál a Ticketstream,
- kopírování, scanování, zpoplatněný veřejný internet,
- předprodej lístků pro Biograf Český ráj a Masarykovo divadlo v Jičíně,
- turistické informace o celé oblasti Českého ráje, informace z oblasti kultury a sportu,
- informace o autobusových a vlakových spojích,
- informace o firmách, úřadech a službách ve městě,
- informace o ubytování v hotelech, penzionech, privátech a kempech,
- tipy na výlet,
- prodej map, turistických průvodců a upomínkových předmětů,
- prodej dárkových předmětů s motivem Rumcajse, Manky a Cipíska.

VŠECHNY UVEDENÉ CENY I KAPACITY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!

NEZODPOVÍDÁME ZA AKTUÁLNOST ÚDAJŮ.

