
Chalupa  v  P ě č í n ě  č.155 
  Rekonstruovaná chalupa pro 17 osob se nachází v obci Pěčín, 4km od Rokytnice v Orlických h., kde je 

pěkné přírodní prostředí, čistý a zdravý vzduch. Chalupa je v klidném místě CHKO, příjezdová cesta u ní 

končí a pokračují jen pole a louky. Pronajímá se celoročně a lze před ní parkovat i v zimě. 

    Vybavení chalupy. 5 ložnic, kuchyň, společenská místnost, 3x koupelna s WC. V přízemí se nacházejí 

vstupní chodby (3 ledničky s mrazáky), plně vybavená kuchyň (nádobí, sporák s pečící troubou, varná 

konvice, mikrovlnná trouba, TV+SAT, wi-fi), koupelna s vanou a s WC, spol. místnost (krbová kamna, 

posezení pro min. 17 osob), 2 ložnice (2 l., 2 l.), jedna ložnice je obývací (krbová kamna, stůl, klavír).  

 V podkroví jsou 3 ložnice (2x2 l.,2x2 l., 5 l.), dvě koupelny vždy s WC (jedna koupelna se sprchovým 

koutem a druhá s vanou). Do podkroví jsou strmější schody. Vytápění ústředním topením do radiátorů 

elektrokotlem a krbovými kamny na tuhá paliva (společenská místnost a obývací ložnice). K disposici je 

venkovní zděný krb, ohniště, zahradní nábytek, dětské houpačky, pískoviště. Lůžkoviny včetně povlečení 

jsou na místě, zákazník si je sám povlékne a po skončení pobytu opět svlékne. Po ukončení pobytu si 

zákazník uklidí a předá objekt ve stejném stavu, v jakém je převzal, nebo si může připlatit za úklid. Je třeba 

si vzít osobní toaletní potřeby (ručník, mýdlo, domácí obuv). Na chalupě je vždy pouze jedna skupina (2-

17 osob), dovolenou trávíte na chalupě sami, se svojí rodinou či přáteli v klidu a pohodě. 

Možnosti v okolí. Víceúčelové hřiště v Pěčíně 0,5 km(tenis, volejbal, fotbal atp.) Koupání: Koupaliště s 

tobogánem v Žamberku (9 km), koupaliště Vamberk (15 km),plavecká hala Rychnov nad K. (14 km) 

vodní nádrž Pastviny (17 km). Lyžování: Lyžařské středisko Rokytnice v O.h. (3 km), Říčky (9 km) 

Zámky: Častolovice, Doudleby, Rychnov n. K.., Opočno, hrad Potštejn, Litice, hraniční pevnosti -Hanička, 

Orlické hory - turistika a cykloturistika. Golfové hřiště Nebeská Rybná (8 km). 

 

Ceník 2017 
Hlavní sezona   16 900 Kč / chalupa / týden (14.1.-19.3.2017,23.6.-2.9.2017) 

Mimosezona     11 500 Kč / chalupa / týden 

                            1 990 Kč / chalupa / noc (mimo víkend) 

Víkend (pá-ne)    4 490 Kč / chalupa jen mimo sezonu 

 

Při menším počtu cena dohodou 150 – 200 Kč / osoba /noc, podle počtu osob a délce pobytu. Ubytujeme i 

2 osoby. Předem domluvit! 

 

Další platby: 

Elektrická energie a palivové dřevo dle skutečné spotřeby.  

Pes 50 Kč / noc. 

Rekreační poplatek 6 Kč / osoba /den. 

Závěrečný úklid 300 Kč. 

 
Způsob platby: Zaplacení 20-50% zálohy je podmínkou pro závaznou rezervaci termínu. Doplatek celkové ceny zaplatí 

zákazník nejpozději v den nástupu ubytování. . 

Stornovací poplatky: Pokud zákazník zruší svůj pobyt 35 a méně dní před nástupem, záloha propadá, resp. může si sehnat za 

sebe jiného zájemce. Při zrušení pobytu 36 a více dní před nástupem, bude záloha vrácena po odečtení 500Kč. Pokud  

zákazník z vlastní vůle ukončí pobyt dříve, nemá nárok na vrácení peněz. Důvodem  nejsou ani závažné rodinné události 

(nemoc, úraz apod.).Ubytovatel má právo v případech, které nemůže ovlivnit (živelné pohromy) nebo jiných nepředvídaných 

okolnostech zrušit smlouvu. V tomto případě vrátí ubytovatel  100% zaplacených záloh v  nejkratším možném termínu, 

nejpozději však do 21dnů. 

   

  Pokud se Vám u nás líbilo, doporučte pobyt svým známým. Těšíme se na Vaši  návštěvu. 

Hana Věchtová,  17.listopadu 912,  517 54   VAMBERK 

e-mail vechetz@post.cz  ; URL: .chalupa155.sweb.cz/   

   

  tel: 494 541 786,    604 474 779          2.ver. 3.1.2017 

http://www.sweb.cz/chalupa155

