
Nabídka ubytování v Pacově 

B - Hotel Pepino -  www.hotelpacov.cz , tel. +420 565 444 999, e-mail: hotelpacov@seznam.cz 

Ceny jsou pouze za ubytování bez snídaně, lze objednat 

1x dvoulůžkový pokoj č.202 -                          1080,- noc/1 osoba, 1550,- noc/2 osoby 

1x dvoulůžkový pokoj č.203 -                          1080,- noc/1 osoba, 1550,- noc/2 osoby 

1x dvoulůžkový pokoj č.204 -                          1080,- noc/1 osoba, 1550,- noc/2 osoby 

1x dvoulůžkový pokoj č.302 -                            890,- noc/1 osoba, 1550,- noc/2 osoby  

1x čtyřlůžkový pokoj   č.303 -                            980,- noc/1 osoba, 1550,- noc/2 osoby, 1865,- noc/3 osoby 

1x třílůžkový pokoj     č.305 -                             980,- noc/1 osoba, 1550,- noc/2 osoby, 1865,- noc/3 osoby 

1x dvojlůžkový pokoj pro novomanžele č.201- 3000,- smluvní na VR 

1x jednolůžkový pokoj č.301-                             780,- noc/1 osoba 

1x jednolůžkový pokoj č.306 menší -                 500,- noc/1 osoba 

 

Pizzerie na náměstí - www.pizzeriepacov.cz , tel. 565 444 900, email: cervenkova@pizzeriepacov.cz 
 

Apartmán nad Pecí -  450,- za osobu/1 noc, 400,- za osobu/2 a více nocí 

                                  1x dvoulůžkový pokoj 

                                  1x čtyřlůžkový pokoj  

Celý apartmán 6 osob/ 2100,- noc, oba pokoje, společná koupelna, WC, kuchyň 

A - Turistická ubytovna -  www.kctpacov.cz , tel. 723016648, - cena za noc 200 Kč/os. 

Společné sociální zařízení, společná kuchyňka 

V přízemí 

1x dvojlůžkový pokoj typu hotel č.1 -  

1x dvojlůžkový pokoj typu hotel č.2 -  

1x dvojlůžkový pokoj typu hotel č.3 - 

1x dvojlůžkový pokoj typu hotel č.4 - 

1x dvojlůžkový pokoj typu hotel č.5 -  

1x dvojlůžkový pokoj typu hotel č.6 -  

1x dvojlůžkový pokoj typu hotel č.7 -  

1x dvojlůžkový pokoj typu hotel č.8 - 

1x dvojlůžkový pokoj typu hotel č.9 -  

 

Nad kuchyní v patře  

1x pokoj pětilůžkový 

1x pokoj pětilůžkový 

1x pokoj třílůžkový 

http://www.hotelpacov.cz/
mailto:hotelpacov@seznam.cz
http://www.pizzeriepacov.cz/
http://www.kctpacov.cz/


 

Budova v areálu 

1x pokoj – 2x lůžko + 1x lůžko pro dva 

1x pokoj – 3x lůžko pro dva 

1x pokoj – 1 lůžko + 2x lůžko pro dva 

1x pokoj – 1 lůžko + 2x lůžko pro dva 

 

Chatky 

1x chatka – pokoj 3x lůžko pro dva 

       pokoj 1x lůžko pro dva 

1x chatka – pokoj 4x lůžko + 1x lůžko pro dva 

        pokoj 1x lůžko pro dva 

 

Apartmán  Žižkova 252     tel.+420 602 320 632 p. Lakomý, email: ubytovani@alsenta.cz 

 
Apartmán se 3 ložnicemi - Ložnice 1: 4 jednolůžkové postele  

                                           Ložnice 2: 1 jednolůžková postel  

                                           Ložnice 3: 3 jednolůžkové postele 
 
Apartmán má společnou koupelnu a WC, cena za noc 350,-/os. 

  
 

Apartmán Antonína Sovy 501  - p. Hrubeš, tel. 603 890 818 

 
Apartmán - Ložnice 1 – 3x jednolůžkové postele  

                                       Obývací pokoj: 1x rozkládací pohovka, sprcha, WC, kuchyň 

Apartmán - Ložnice 2 – 3x jednolůžkové postele  

                                       Obývací pokoj: 1x rozkládací pohovka, sprcha, WC, kuchyň 

Garsoniéra – 1x jednolůžková postel, možnost přistýlky, sprcha, WC 

Ceník ubytování:    Apartmán                  Počet osob                     1 noc                   2 a více nocí 

                                                                           1–2 osoby                      900 Kč                      800 Kč 

                                                                           3–4 osoby                   1 400 Kč                   1 200 Kč 

                                    Garsoniéra                1 osoba                           450 Kč                      350 Kč 

                                                                           2 osoby                           700 Kč                      600 Kč 
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