Vakantiewoning: J&#237;vka 2
Algemeen
Type woning:

Appartement / studio

Naam:

J&#237;vka 2

Plaats:

J&#237;vka

Streek:

Oost-Bohemen

Land:

Tsjechië

Aantal personen:

5 - 10

Slaapkamers:

2

Beschrijving & indeling
Wilt u het gevoel ervaren, dat u in een kasteel overnacht? Hoewel dit een voormalig schoolgebouw is, kunt u de
luxe en ruimte beleven zoals in een kasteel. Deze vrijstaande vakantiewoning, die onlangs zorgvuldig en
uitgebreid gerenoveerd is, staat in het dorpje J&#237;vka, in de uitlopers van het Reuzengebergte op een ruim
grondstuk. U heeft de keus uit 3 ruime appartementen met de mogelijkheid tot 4 extra bedden in 2 losse hotel
kamers. Twee appartementen zijn elk ideaal voor 10 personen, een appartement is geschikt voor 6 personen en
de kamers bieden elk een onderdak voor 2 personen. De totale capaciteit telt 30 personen. Voor
gemeenschappelijk gebruik vindt u hier een tafeltennis, biljart, een tafelvoetbal, een volledig uitgerust leslokaal
met een interactieve whiteboard "SMART", en in het hele huis kunt u ook gratis gebruik maken van een Wi-Fi
internetverbinding. In de tuin, die een oase van rust is, vindt u een gemeenschappelijke gazebo met zithoek en
open haard. Direct naast de gazebo is onze priv&#233; speeltuin met zitplaatsen voor de ouders. U kunt gebruik
maken van de hele tuin. In de omgeving van J&#237;vka vindt u nog echte natuur, mooie bossen en
waterstroompjes. Het Reuzengebergte is in de zomer een populaire vakantiebestemming, waar het leven nog
goedkoop is. Er zijn prachtige oude steden en dorpen. Wandel-, fiets- en zwemmogelijkheden zijn ruim
voorhanden. Het Reuzengebergte is uitstekend op toerisme ingesteld, maar zonder de grote drukte die u in vele
andere landen ziet. Trutnov met veel winkels is dichtbij. In Jivka treft u o.a. aan: een winkel, caf&#233; en
restaurants (drankje, maaltijd voor nog geen &#8364; 5). Een zwem- en vismeer is op loopafstand. Andere grote
plaatsen zijn N&#225;chod en Broumov. Uw hond is welkom! De auto kan op het eigen terrein geparkeerd
worden.
Dit comfortabele appartement is gelegen op de eerste verdieping, is geschikt voor 10 personen en beslaat een
totale oppervlakte van ca. 120 m2. De indeling van het appartement is als volgt: een ruime open keuken met een
bar, die de keuken (optisch) scheidt van de eetkamer, een eetkamer, 2 slaapkamers, gang, een badkamer en
WC. De open keuken is voorzien van alle gemak, met onder andere een vaatwasser, een keramische kookplaat,
elektrische oven, een koelkast, een vriezer, een waterkoker, een koffiezetapparaat, een magnetron en veel
bergruimte. Gezellig zitten kunt u bij/aan de bar uitgerust met de barkrukken, of in de eetkamer bestaande uit een
grote tafel, 10 stoelen en TV/SAT/DVD speler. In het appartement zijn 2 slaapkamers: de 1ste slaapkamer heeft
een tweepersoons bed, twee eenpersoons bedden, TV/SAT/DVD, nachtkasten, kledingkast, een tafel met stolen
en een minibar en de 2de slaapkamer heeft 3 stapelbeds TV/SAT/DVD, tafel met stoelen en een kledingkast. In
de gang vindt u een kapstok, schoenenrek en een kledingkast. De ruime badkamer is met een bad, een wastafel
en een handdoekradiator uitgerust. Een WC vindt u apart. Het appartement is centraal verwarmd en gasten
kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond.
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Vakantiewoning: J&#237;vka 2
Tussen het prachtige landschap van Jest&#345;eb&#237; gebergte en het beschermd natuurgebied Broumovsko
kunt u samen met uw familie of vrienden van zowel zomer en winter vakantie genieten. In de omgeving kunt u
een bezoek brengen aan het beroemde en zeer populaire rotsgebied Adrspassko-Teplick&#233; Sk&#225;ly, de
Broumov-vallei en de Broumov Muren, Jir&#225;skovy rotsen, de Nationale parken Stolovy Hory in Polen,
uitstapjes maken naar Broumov en nog veel meer. Het landschap is ideaal voor excursies, sportieve activiteiten
zoals wandelen en fietsen, of gewoon om te ontspannen. Fietsen, waarmee u de omgeving kunt verkennen, kunt
u bij de eigenaar zelf huren (graag in de reservering aangeven). Zwemmen is mogelijk in het stuwmeer en
watersportcentrum Rozko&#353;, in het verwarmde buitenbad van Trutnov of in het overdekte zwembad in het
Poolse Kudowa Zdroj. Op een afstand van 5,5 km is een tennisbaan. Idee&#235;n voor dagtrips: Police nad
Metuj&#237; &#8211; museum Merkur&#160; (12 km), &#268;erven&#253; Kostelec (15 km), de vesting
Dobro&#353;ov met infanterie- en artilleriehutten uit 1938 (28 km), Broumov met het Benedictijnenklooster (25
km), Ratibo&#345;ice met een kasteelcomplex en Babiccino-vallei (23 km), Trutnov (22 km), de vulkaan
&#352;onov (30 km), Uil bergen, Gluszyca &#8211; vrij toegankelijk ondergronds complex uit de Tweede
Wereldoorlog. Het belang van dit complex is niet precies bekend (45,5 km), Walim &#8211; ondergrondse fabriek
(55,5 km) en Srebrna Gora &#8211; de grootste bergvesting in Europa (59 km). Voor liefhebbers van cultuur en
geschiedenis is het imposante barokke kloostercomplex Kuks (42 km) heel interessant. Ook een dagje uit naar
Praag (170 km) is de moeite waard. Met de kinderen een dagje naar de dierentuin en safaripark in Dv&#367;r
Kr&#225;lov&#233; nad Labem. Nuttige informatie: restaurant 800 m, geldautomaat 12 km, supermarkt 12 km,
ziekenhuis 22 km.
Afstand tot openbaar zwembad: 20 km
Afstand tot watersport: 25 km
Afstand tot speeltuin: ter plaatse
Afstand tot attractiepark: 20 km
Afstand tot skimogelijkheden: 6 km
Afstand tot tennis: 7 km
Afstand tot golf: 30 km
Afstand tot paardrijden: 3 km
Afstand tot fietsverhuur: ter plaatse
Afstand tot wellness center: 20 km
Afstand tot winkels: 800 m
Afstand tot supermarkt: 12,5 km
Afstand tot restaurant: 800 m
Afstand tot luchtaven: 175 km
Afstand tot openbaar vervoer: 800 m

Prijzen & periodes
Waarborgsom: €125
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

83

Hoogseizoen

117

Informatie & boekingen
Voor meer informatie & boekingen kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon:
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