Agro ubytovna
Zemědělského družstva
Červené Janovice
Hlavní vizí nově otevřené Agro ubytovny Zemědělského
družstva Červené Janovice, nacházející se v obci Červené
Janovice, ležící v malebné krajině lesů a rybníků, 15 km jižně
od Kutné Hory v nadmořské výšce 466 m n.m., je...
ZAJIŠŤOVAT služby agroturistiky pro děti a dospělé, pěší
i cyklisty, houbaře a milovníky přírody.
NABÍZET nevšední a ojedinělé zážitky spojené s krásami
přírody a zemědělstvím, s členitou krajinou v rozlehlých
smíšených lesích Kutnohorska, Čáslavska, Ledečska,
Zbýšovska, Zbraslavicka, Zručska a Uhlířskojanovicka.
Chloubou je velké množství historických, přirozených rybníků
a vysoká úživnost zemědělských a lesních pozemků pro lesní
a polní zvěř.
NAVAZOVAT na čtvrt století trvající tradici, kde mezi hlavní
cíle patří...
• péče o prostředí, které nás obklopuje,
• celoročně přijímat turisty a mít pro ně k dispozici zábavné
atrakce, mezi které patří plnění úkolů zábavnou formou
vyplývajících z Turistického pracovního sešitu, půjčování
cyklistických kol pro děti i dospělé včetně vozíků za kola,
helmy, tenisové rakety, rakety na badminton, pálky na ping
pong, míče, stolní hry apod.; pořádání seminářů na téma
„Naše včeličky“, „Mladý myslivec“, „Rybaření“, „Houbaření“,
„Gastronomie včetně regionálních potravin“,
• rozšiřovat rodinu stálých spokojených turistů vracejících
se k nám jako domů.
Zavazujeme se tímto k plnění standardu Českého systému
kvality služeb.

Agro ubytovna Zemědělského družstva Červené Janovice má k dispozici 18 ubytovacích míst (s možností přistýlky) v 7 ložnicích
(1 - 4 lůžka) s malou předsíňkou a sociálním zařízením. Ložnice jsou umístěny v patře. Na patře je též k dispozici kuchyňka
s rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou. V každém pokoji je lednice. V přízemí je ordinace lékaře, jídelna, která slouží jako
společenská místnost s televizorem, bufetem, půjčovnou sportovních potřeb a stolních her. Součástí ubytovny je též malé sportoviště
s venkovním stolním tenisem. Naproti ubytovně se nachází fotbalové hřiště s houpačkami, se skluzavkou a hřiště na tenis. Součástí
ubytovny je parkoviště ZDARMA. Stravování je zajištěno z jídelny závodního stravování Zemědělského družstva Červené Janovice.

CENÍK:
Ceny za ubytování:
Děti do 3 let zdarma
Děti 3 – 15 let 200,-Kč/noc
Dospělí 250,- Kč/noc
Celý objekt 3 600,- Kč/noc

CENY STRAVNÉHO:
Snídaně pro dospělou osobu 50,- Kč, pro dítě 30,- Kč
Polopenze pro dospělou osobu 130,- Kč, pro dítě 90,- Kč
Plná penze pro dospělou osobou 200,- Kč, pro dítě 135,- Kč
Organizované skupiny dětí 100,- Kč/den
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Agro ubytovna Zemědělského družstva, Červené Janovice 213, 285 42 Červené Janovice
Odpovědný zástupce: Ing. Simona Procházková, tel.: 327 594 333
Vedoucí provozovny: pí. Monika Vavřinová, tel.: 326 550 643
rezervace a dotazy na tel.: 326 550 643 nebo na e-mailu: ubytovna@agropodlesi.cz
IČ: 00104329

www.agropodlesi.cz

