PENZION A KAVÁRNA U DUBU
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 773 134 987
email: PenzionDub@seznam.cz
www.penzion-udubu.cz

Penzion nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování
v centru města v příjemných a účelně zařízených
pokojích s vlastním sociálním zařízením , lednicí,
TV se satelitním příjmem. V každém pokoji je
možnost regulovat teplotu tak, jak to zákazníkovi
vyhovuje.
Služby:
Parkování zajištěno přímo u penzionu nebo na
centrálním parkovišti (cca 200m) zdarma. V
přízemí penzionu se nachází nekuřácká kavárna s
TV , denním tiskem a připojením na internet za
poplatek a dětským koutkem.
.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj 400 CZK/noc
Dvojlůžkový pokoj (1 os.) 770 CZK/noc
Dvojlůžkový pokoj (2 os.) 1200 CZK/noc
Třílůžkový pokoj (2 os.) 1200 CZK/noc
Třílůžkový pokoj (3 os.) 1400 CZK/noc
Poplatek za zvíře 120 CZK/noc

PENZION U ZVONU

Štefánikova 4, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 603 464 806
email: bystron@penzionuzvonu.cz
www.penzionuzvonu.cz
Rodinný penzion se nachází v klidné části
historického centra Nového Jičína . Všechny
pokoje jsou vybaveny vlastním WC, koupelnou,
televizí, telefonem a bezplatným internetem.
Služby:
Vlastní parkoviště, restaurace. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj 1190 CZK/noc
Dvojlůžkový pokoj (1 os.) 1490 CZK/noc
Dvojlůžkový pokoj (2 os.) 1680 CZK/noc
Apartmán 1980 CZK/noc
Cena je včetně snídaně a parkovného.

PENZION U HOLUBŮ
Kostelní 36, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 708 131, 777 973 863
email: penzionuholubu@seznam.cz
www.penzionuholubu.infomorava.cz
Penzion je umístěn v centru města. Na každém pokoji je
TV. Vícelůžkové pokoje mají vlastní WC a koupelnu.
Jeden z pokojů je navíc vybaven pro dlouhodobé pobyty
kuchyňskou linkou, lednicí a plynovým sporákem. Pro
skupiny nabízíme ubytování pro max. 6 osob v
třípokojovém bytě v centru města, 5 minut chůze od
náměstí.

Služby:
V přízemí penzionu se nachází stylová a nekuřácká restaurace kavárna.

Ceník:
1 osoba 470 CZK/noc
1 osoba 790 CZK/noc ( včetně koupelny a WC na pokoji)
2 osoby 1290 CZK/noc
3 osoby 1690 CZK/noc

PENZION LAMBERK
Valašská 10, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 605 852 740, 731 287 062
email: info@penzion-lamberk.cz
www.penzion-lamberk.cz

Ubytovny
UBYTOVNA GOL
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 737 901 369
email: info@ubytovnagol.cz
www.ubytovnagol.cz

Objekt je v blízkosti fotbalového hřiště s umělým
povrchem a tenisových kurtů,blízko centra. Ideální pro
pořádání soustředění sportovních kolektivů, autobus.
zájezdy, turistiku i cykloturistiku. Nabízí pokoje se
společným soc. zařízením, apartmány s vlastním soc.
zařízením, TV a možností přistýlky.
Služby:
V objektu se nachází recepce s malým občerstvením a
možností poskytnutí snídaně.
Ceník:
Tří až šestilůžkové pokoje 230 CZK/noc
Dvoulůžkové apartmány 300 CZK/noc

TURISTICKÁ UBYTOVNA NA LESNÍ

Turistické Informační centrum
Nový Jičín

UBYTOVÁNÍ

Lesní 53, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 602 748 104
email: info@turistickaubytovna.cz
www.turistickaubytovna.eu

Nově adaptovaná turistická ubytovna se nachází asi 15
min. chůze od centra. Nabízí ubytování s celkovou
kapacitou 46 lůžek. Každý pokoj vybaven hygienickým
Penzion Lamberk je situován asi 10 min. od centra
zařízením. V obou podlažích umístěna kuchyňka s
města. Všechny pokoje jsou vybaveny TV. sprchou,
jídelnou, vybavena veškerým potřeb. nádobím. K dispozici
WC, satelitem, telefonem. Součástí apartmánu je balkón.
je i malá knihovna.
Služby:
Služby:
Před budovou ubytovny vlastní parkoviště. Možnost
V přízemí je restaurace, v letních měsících posezení na úschovy jízdních kol a zapůjčit ruské kuželky, petanque.
terase s obsluhou, letní grilování. Parkování u penzionu.
Kromě možnosti sledování TV v jídelně je možnost
Možnost uspořádání rodinných oslav, rautů, svateb atd.
zapůjčení TV přístrojů na jednotlivých pokojích za
Ceník:
poplatek. Zdarma připojení k internetu.
1 osoba 650 CZK/noc
Ceník:
2 osoby 1100 CZK/noc
1 až 30 noclehů 390 CZK/noc
Snídaně v ceně. Při delším pobytu možná cena dohodou.
Nad 30 noclehů 270 CZK/noc
Přistýlka 350 CZK/noc
zapůjčení Ruských kuželek zdarma (vratná záloha 100
CZK)
zapůjčení sady Petanque zdarma (vratná záloha 100
CZK)

Masarykovo Nám. 45/29
Tel. 556 711 888, 735 704 070
E-mail: icentrum@novyjicin.cz
www.icnj.cz

Hotely
WELNESS HOTEL ABÁCIE
B. Martinů 1, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 770 711
email: recepce@hotelabacie.cz
www.hotelabacie.cz

Disponujeme technikou i prostorem pro pořádání
rodinných oslav stejně jako pracovních meetingů,
konferencí, kongresů či relaxačních víkendů. Hotel
nabízí komfortní pokoje Standard, Apartmánové byty
s kuchyní a Prémiové pokoje s terasou.
Vybavení hotelu: konferenční sál, restaurace, sportbar a
zázemí sportcentra (s kurty pro tenis, badminton,
squash, tělocvičnou, fitness sálem, 2 posilovnami) a
wellnesscentrum.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj od 1 800 Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj od 2 400 Kč/noc
Třílůžkový pokoj od 2 900 Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj, varianta Prémium od 3 000
Kč/noc
Apartmánové byty s kuchyní pouze dvoulůžkový
pokoj 1 800 Kč/noc
Ceny zahrnují snídani, parking, Wi-Fi a volný vstup
do fitness

HOTEL PRAHA
Lidická 6, 741 01 Nový Jičín
tel.: 734 567 697
recepce@hotelpraha-nj.cz
info@hotelpraha-nj.cz
https://www.hotelpraha-nj.cz/

Hotel Praha se nachází v centru města, naproti
Žerotínskému zámku. Hoteloví hosté mohou využít
konferenčních služeb ve třech samostatných
saloncích. Vkusný interiér kavárny a restaurace
dovoluje pořádat rodinné oslavy, svatební hostiny,
plesy a jiné významné společenské události.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj 1350Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj 1600Kč/noc
Třílůžkový pokoj 2100Kč/noc
Čtyřlůžkový pokoj 2400Kč/noc
Pětilůžkový pokoj 2600Kč/noc

B&B hotel Praha poskytuje ubytování v centru města
Nový Jičín. Hotel funguje jako „bed and breakfast“.
Nabízí variantu jednolůžkových, dvojlůžkových,
třílůžkových, čtyřlůžkových a pětilůžkových pokojů. Je
možno výběru pokojů s manželskými nebo oddělenými
postelemi. Všechny pokoje rozděleny dle typu na
COMFORT a STANDARD mají vlastní koupelnu se
sprchovým koutem a sociálním zařízením. Jsou také
vybaveny LED televizí a Wi-fi připojením.
Cena pokoje zahrnuje snídani formou teplého a
studeného bufetu a parkování u hotelu.
Pro dlouhodobé pobyty skupin nabízíme speciální
výhodné cenové nabídky ubytování. Více na 604 130
353 nebo info@hotelpraha-nj.cz

HOTEL A CHATOVÁ OSADA NA
SKALKÁCH
Skalky 932, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 773 626 408
hotelnaskalkach@seznam.cz
https://hotelnaskalkach.cz/
Nabízíme 11 pokojů dvou a třílůžkových, všechny s
vlastní koupelnou, s možností přistýlek, pro náročné
hosty také apartmán.
Wifi pokrytí v celém objektu, LCD TV, TV- rádio,
možnost přistýlky, snídaně, plná penze i polopenze,
parkoviště, možnost uzavřeného parkování, samostatné
koupelny na pokojích, koupelnové fény, celodenní
provoz restaurace a baru, polední a víkendové menu.
Ceník (chaty): 750 Kč/noc

Hotel & Restaurant GRAPHIC
Vrchlického 2, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 555 506 888
info@hotelnj.cz
https://www.hotelnovyjicin.cz/

Hotel & Restaurant GRAPHIC nabízí mimořádný
komfort moderních pokojů, špičkové vybavené
gastronomické zázemí a vynikající polohu v rámci
města, cca 10 min chůze od centra.

Ceník:
Pokoj Klasik - dvoulůžkový (oddělené postele, včetně
snídaně) 1.490,- Kč/noc, 2 osoby 1.790,- Kč/noc
Pokoj Klasik - dvoulůžkový (společná postel, včetně snídaně)
1.490,- Kč/noc, 2 osoby 1.790,- Kč/noc
Pokoj Premium - dvoulůžkový (možnost přistýlky, včetně
snídaně) 1.690,- Kč/noc, 2 osoby 1.990,- Kč/noc
Pokoj Deluxe - dvoulůžkový (možnost přistýlky, včetně
snídaně) 2.290,- Kč/noc
Apartmán 1 - dvoulůžkový (možnost přistýlky, snídaně není v
ceně) 1.590,- Kč/noc
Apartmán 2 - dvoulůžkový (možnost přistýlky, snídaně není v
ceně) 1.590,- Kč/noc

CHATA SVINEC
Kojetín 56, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 732 179 209
info@chata-svinec.cz
https://chata-svinec.cz/
Ubytovací kapacita chaty je 40 hostů + přistýlky, ve
třinácti pokojích. Svoji lokací je chata vhodná i pro
ubytování se psy, kteří mají i v bezprostředním okolí
dostatek prostoru k volnému venčení.

Ceník:
Pokoj s terasou 1.600,-Kč/pokoj/noc
Standardní pokoje s koupelnou 600,-Kč/host/noc
Pokoje s umyvadlem 400,-Kč/host/noc

HOTEL SALAŠ
Na Salaši 187, 742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: +420 556 708 880
hotel@hotel-salas.cz
https://hotel-salas.cz/
Dvoulůžkový pokoj 990 Kč za 1 osobu včetně snídaně
Dvoulůžkový pokoj 1350 Kč za 2 osoby včetně snídaně
Čtyřlůžkový pokoj za 2350 Kč včetně snídaně
Rodinný apartmán za 2550 Kč včetně snídaně
Apartmán za 1690 Kč včetně snídaně
Levný dvoulůžkový pokoj (nezrekonstruovaný) za 1350
Kč za 2 osoby včetně snídaně

HOTEL MC LIMON
Malostranská 583, 742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: +420 603 341 970
tel.: +420 556 712 761
mclimon@mclimon.cz
https://www.mclimon.cz/

Pokoj Standard 1650,- Kč za 1 osobu
Pokoj Standard 1950,- Kč za 2 osoby
Pokoj Comfort 1850,- Kč za 1 osobu
Možnost přistýlky + 450,- Kč na osobu včetně snídaně
Garáž dle domluvy
V ceně je zahrnuta snídaně.
Zdarma wi-fi v celém objektu. Káva a čaj na pokoji
zdarma.
Sleva pro ubytované hosty na wellness 15%.

HOTEL ZÁMEČEK POD HRADEM
Starý Jičín 11, 742 31
tel.: +420 556 752 262
tel.: +420 736 632 222
reserve@zamecek-staryjicin.com
https://www.zamecek-hotel.cz/

Penziony
PENZION BOCHETA
Pod Skalkou 1, 741 01 Nový Jičín
tel.:+420 556 729 743, 605 163 458
email: penzionbocheta@email.cz
www.penzionbocheta.cz

Penzion Bocheta je nově postavená bezbariérová
budova, která se nachází asi 20 min. chůze od centra
, ve směru na Starý Jičín . Svým hostům nabízí
ubytování ve 4 dvoulůžkových pokojích a 1
apartmánu, satelitním příjmem, ledničkou. Ve všech
prostorách je k dispozici WI-FI zdarma.
Ve všech pokojích je zabudovaná přistýlka, v
apartmánu rozkládací pohovka. Hostům je k
dispozici výtah. Jeden pokoj je bezbariérový, včetně
WC a koupelny pro vozíčkáře. Všechny pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením a LCD
televizí.
Ceník:
Cena na vyžádání
Přistýlka 400 CZK, děti do 3 let zdarma
Možnost na místě přiobjednat snídani

