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Rekreační ubytování

Už jste někdy trávili dovolenou na nádraží? Využijte možnosti rekreačního ubytování v plně vybavených apartmánech v nově 
rekonstruovaných budovách nádraží Střížovice, Hůrky, Kunžak-Lomy, Albeř a Nová Bystřice v srdci nádherné přírody jižních Čech a 
České Kanady. Naše vlaky jezdí právě tak často, abyste je mohli využít při svých výletech a přitom jste nebyli rušeni ve vašem 
odpočinku. Navíc máte výhodu - vlak vám zastaví přímo u prahu.

Přehled lokalit Ceny za ubytování

Střížovice: 
Apt. A - čtyři + pět lůžek 
Apt. B - pět lůžek 
Podrobnější info >> 

Hůrky: 
Apt. A - pět lůžek 
Apt. B - pět lůžek 
Apt. C - pět lůžek 
Podrobnější info >> 

Albeř: 
Apartmán - čtyři lůžka 
Podrobnější info >> 

Nová Bystřice: 
Apt. A - čtyři lůžka 
Apt. B - čtyři lůžka 
Podrobnější info >> 

Kunžak-Lomy: 
Apt. A - pět lůžek 
Apt. B - čtyři lůžka 
Podrobnější info >> 

Sezóna (květen - září, prosinec)

Počet osob 
Střížovice, Hůrky, Kunžak-Lomy, 
Nová Bystřice

1 - 3 noci 4 a více nocí

1 až 3 osoby / apartmá 450,- Kč /os/noc 350,- Kč /os/noc

4 a více osob / apartmá 350,- Kč /os/noc 300,- Kč /os/noc

Pronájem celého objektu

Střížovice (14 lůžek) 4900,- Kč /noc 4200,- Kč /noc

Kunžak-Lomy (9 lůžek) 3100,- Kč /noc 2700,- Kč /noc

Hůrky (15 lůžek) 5200,- Kč /noc 4500,- Kč /noc

Albeř (4 lůžka) 1700,- Kč /noc 1400,- Kč /noc

Nová Bystřice (8 lůžek) 2800,- Kč /noc 2400,- Kč /noc

Mimo sezónu (říjen - listopad, leden - duben)

Počet osob 
Střížovice, Hůrky, Kunžak-Lomy, 
Nová Bystřice

1 - 3 noci 4 a více nocí

1 až 3 osoby / apartmá 300,- Kč /os/noc 250,- Kč /os/noc

4 a více osob / apartmá 250,- Kč /os/noc 150,- Kč /os/noc

Pronájem celého objektu

Střížovice (14 lůžek) 3500,- Kč /noc 2100,- Kč /noc

Kunžak-Lomy (9 lůžek) 2500,- Kč /noc 1350,- Kč /noc

Hůrky (15 lůžek) 3800,- Kč /noc 2250,- Kč /noc

Albeř (4 lůžka) 1100,- Kč /noc 800,- Kč /noc

Nová Bystřice (8 lůžek) 2100,- Kč /noc 1200,- Kč /noc

Prohlédněte si nabídku volných termínů >>

Další podmínky

Ceny platí od 1.1.2013. Cena ubytování v Hůrkách nezahrnuje rekreační poplatek stanovený vyhláškou č. 4/2003 vydanou Městem 
Nová Bystřice. 

Traťová jízdenka k ubytování

Ubytovaní v našich rekreačních železničních stanicích mají možnost zakoupit traťovou jízdenku na motorové vlaky na trať Jindřichův 
Hradec - Nová Bystřice. Jízdenka je platná po dobu pobytu. Podmínkou je ubytování od 4 nocí včetně. Cena je 5 Kč/ks. Jízdenku 
Vám předá správcová objektu před nástupem na ubytování. Případný zájem uveďte v objednávce. 

Slevy

Děti do tří let jsou ubytovány zdarma. Za přistýlku zaplatíte polovinu plné ceny. Za domácího mazlíčka (pes, kočka a jiné zvířectvo 
srovnatelné velikosti) zaplatíte 50,- Kč /kus/noc.

Platební podmínky

http://www.jhmd.cz/services08c.htm



Před nástupem uhradíte zálohu ve výši 50% předpokládané ceny za ubytování na základě vystavené zálohové faktury. Jako 
variabilní symbol se uvádí číslo faktury. Úhrada musí být provedena nejpozději do 14 dnů před zahájením předpokládaného pobytu. 
 
Doplatek sjednané ceny za ubytování uhradíte nejpozději při nástupu pobytu v hotovosti správci objektu, který vystaví příjmový 
pokladní doklad na zbývající částku . 

Objednávky pobytů

Písemnou objednávku zašlete pozemní poštou, e-mailem, nebo faxem na adresu společnosti. V případě zpětného potvrzení se 
objednávka považuje za závaznou. 
 
Pokud nebude do stanoveného termínu zaplacena záloha, objednávka bude stornována a případná rezervace zrušena. Tím není 
dotčeno účtování storno poplatků dle těchto podmínek. 

Zrušení objednávky

Objednávka ubytování je závazná v okamžiku jejího potvrzení ze strany JHMD. Zrušení objednávky zákazníkem je nutné provést 
písemně, pozemní poštou nebo faxem.  
 
V případě zrušení objednávky zákazníkem budou účtovány storno poplatky ve této výši: 
- do 14 dnů před nástupem pobytu - bez storno poplatku 
- do 7 dnů před nástupem pobytu - 25 % z ceny pobytu 
- méně než 7 dnů před nástupem pobytu - 50 % z ceny pobytu. 
Storno poplatek bude účtován i v případě, že ubytovaný nenastoupí ubytování bez udání důvodu.

Zrušení objednávky provozovatelem ubytovacího objektu 

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku z důvodu např. neplánovaných oprav nebo jiných závažných důvodů. 
Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o postupu (např. náhrada jiným druhem ubytování). 

Ubytovací podmínky

Obvyklý termín nástupu týdenních pobytů je sobota, od 15.00 hodin. Obvyklý termín ukončení týdenních pobytů je sobota, do 10.00 
hodin. Termín nástupu a ukončení pobytu je možné přizpůsobit po dohodě s provozovatelem objektu.  
 
Nájemce přebírá po dobu pobytu v prostorách JHMD plnou odpovědnost za stav prostor a inventáře s přihlédnutím k jeho obvyklému 
opotřebení, zavazuje se respektovat ubytovací řád a další nařízení, zejména pak pro pohyb v blízkosti kolejiště.  
 
Nájemce se zavazuje využívat pronajaté prostory pouze k individuální rekreaci, nikoli k podnikání nebo dosahování zisku.. 
 
Nájemce souhlasí se zpracováním a evidencí poskytnutých osobních údajů svých a ostatních ubytovaných osob ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje budou využívány pouze v souladu s tímto zákonem, nebudou poskytovány třetím 
osobám a slouží k zajištění příslušných evidencí, vyžadovaných jinými právními předpisy a pro marketingové účely pronajímatele v 
souladu s jeho podnikatelskou činností. 

Příjemný pobyt!

http://www.jhmd.cz/services08c.htm


