10. PENZION SEBA
Gregorova 13, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 706 250, 737702525
www.sweb.cz/barseba, e-mail: barseba@seznam.cz
Bar Seba je umístěn blízko centra města, cca 10 min.
chůze. Nabízí ubytování ve 2 jednolůžkových , 1
dvoulůžkovém pokoji anebo apartmánu. Pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, ledničkou
s alko i nealko nápoji, minibar s lahví Johnnie Walker –
vše v ceně pokoje se snídaní. Dle potřeby možnost
přistýlky.
Služby penzionu: V přízemí penzionu je bar s 200 druhy
whisky, venkovní posezení.

11. PENZION BOCHETA
Pod Skalkou 2194/1, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 729 743, mobil: 605 163 458
www.penzionbocheta.cz, penzionbocheta@email.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. 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 se satelitním příjmem,
ledničkou. Ve všech prostorách je k dispozici zdarma
připojení k internetu přes Wifi.
Služby penzionu: K penzionu také patří uzavřené
parkoviště pro 5 automobilů.V přízemí budovy je pro
hosty k dispozici společenská místnost s možností
přípravy snídaně apod. Veškeré nabízené služby
přizpůsobujeme individuálním požadavkům klientů.
Technické informace o vybavení pro vozíčkáře:
Všechny vstupní dveře mají šířku 90 cm, vstupy jsou
bezbariérové, plošinový výtah má kabinu o velikosti 95
x 140 cm (dveře výtahu mají šířku 95 cm).
Pokoj pro hendikepované:
Dveře 90cm, dveře do koupelny a WC 80cm, na WC
jsou umístěna pevná madla, mísy WC jsou umístěny na
zvýšeném podstavci
Ceník:
1 osoba/ noc: 550 CZK
dvoulůžkový pokoj: 890 CZK
apartmán: 1400 CZK
přistýlka: 300 CZK
děti do 3 let: zdarma

12. PENZION A CHATOVÁ OSADA
NA SKALKÁCH
Skalky 932, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 817, 777 780 520/522
www.nemeckova.com,, nemeckova@nemeckova.com

Penzion Na Skalkách se nachází asi 2 km od centra
města, ve směru na Kojetín. Nabízí ubytování
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlky. Pokoje jsou upraveny v rustikálním stylu s
vlastním sociálním zařízením, TV se satelitem a
přípojkou na internet. Součástí objektu je 8
čtyřlůžkových chat s terasou a s možností přistýlky.
Chaty jsou vybaveny kuchyňským koutem se
základním kuchyňským vybavením. Každá chata má
k dispozici nadstřešenou terasu s posezením a
litinovým grilem. WC, sprchy a letní kuchyň s dřezem,
sporákema chladničkou jsou společné.
Služby penzionu: V přízemí penzionu se nachází
restaurace s letní terasou, salónek pro 30 osob,
pivnice. Penzion rovněž nabízí možnost pořádání
firemních či rodinných akcí, včetně možnosti cateringu.
Parkování je zajištěno přímo u penzionu. Dále penzion
nabízí možnost posezení v zimní zahradě s krbem,
minigolf, víceúčelové hřiště, ruské kuželky, petanque,
zahradní „Člověče, nezlob se!“, opékání v lesním
tábořišti
Ceník penzionu:
Jednolůžkový pokoj: 590 CZK/ noc
Dvoulůžkový pokoj: 890 CZK/ noc
Přistýlka: 350 CZK/ noc
Poplatek za zvíře na pokoji: 90 CZK
Ubytování včetně snídaně.
Ceník chatky:
1 osoba/ noc: 150 CZK
přistýlka: 120 CZK
neobsazené lůžko: 30 CZK
poplatek za zvíře: 30 CZK
poplatek za spotřebu el. Energie: 8 CZK/ 1 kWh
poplatek za půjčení TV: 30 CZK/ den
V ceně ubytování není zahrnuta snídaně.

UBYTOVNY
13. TURISTICKÁ UBYTOVNA NA
LESNÍ
Lesní 53, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 748 104
www.turistickaubytovna.eu
e-mail: info@turistickaubytovna.cz
Nově adaptovaná turistická ubytovna se nachází asi 15
min. chůze od centra, blízko horního vlakového nádraží.
Nabízí ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích
s celkovou kapacitou 46 lůžek. Každý pokoj je vybaven
vlastním hygienickým zařízením: umyvadlo, sprchový
kout a WC. Na podlaží je umístěna kuchyňka s jídelnou.
Kuchyňská linka je vybavena elektrickou 4 plotýnkovou
varnou deskou s digestoří, mikrovlnou troubou, lednicí
s mrazničkou, varnou konvicí. K dispozici je veškeré
potřebné nádobí, příbory, sklo a porcelán. Součástí
kuchyně je jídelna s 18-ti místy u stolu. Je zde možnost
sledování TV se satelitními programy. Ubytovaným je
k dispozici také malá knihovna.

Služby ubytovny: Pro parkování vozidel ubytovaných
hostů je k dispozici vlastní parkoviště před budovou
ubytovny.
Ubytovaní klienti mají možnost využít
půjčování, úschovu jízdních kol , ruské kuželky,
petanque. Dětem je k dispozici pískoviště na zahradě
ubytovny. Kromě možnosti sledování TV v jídelně je
možnost zapůjčení TV přístrojů na jednotlivých pokojích
za poplatek. Zdarma připojení k internetu.
Ceník:
1 až 3 noclehy: 350 CZK/ osoba/ noc
4 až 7 noclehů: 320 CZK/ osoba/ noc
8 až 30 noclehů: 290 CZK/ osoba/ noc
nad 30 noclehů: 250 CZK/ osoba/ noc
TV do pokoje: 20 CZK/ den
Vlastní TV na pokoji: 5 CZK/ den
Jízdní kolo: 150 CZK/ den, 80 CZK/0,5 den

14. PRONÁJEM POKOJŮ U HRUŠKY
Suvorovova 4, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 777 823 706
Ubytování v soukromí najdete na ulici Suvorovova,
naproti společnosti Visteon – Autopal, asi 10 min.
chůze od centra města.
Umožňuje ubytování ve dvou a čtyřlůžkových pokojích.
Společné sociální zařízení (WC a sprchový kout). Pokoje
jsou vybaveny TV, rádiem. Kuchyň je vybavena lednicí,
sporákem, nádobím. Součástí ubytování je venkovní
posezení s grilem. Vhodné pro krátkodobé i dlouhodobé
pobyty. Dle dohody možnost podávání snídaní, obědů,
večeří.
Ceník:
1 lůžko: 150 CZK/ noc

15. LYŽAŘSKÁ CHATA SVINEC
Kojetín 56, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 708 306
www.chata-svinec.com, e-mail: info@chata-svinec.com
Chata Svinec leží nedaleko města Nový Jičín, asi 4 km
od centra a asi 500 m od vrcholu Svinec. Chata svým
návštěvníkům nabízí ubytování ve dvou, tří, čtyř a
šestilůžkových pokojích s celkovou kapacitou 40 lůžek,
kde 27 lůžek je v pokojích s vlastním sociálním
zařízením, 13 lůžek je v pokojích se společným
sociálním zařízením na patře. V chatě se nachází

společenská místnost s krbem a TV, dále je
k dispozici denní místnost (jídelna) s TV. Chata nabízí
možnost zapůjčení TV na pokoj.
Služby: Chata nabízí možnost stravování v restauraci
s krbovými kamny a barem, v letním období venkovní
posezení, grilování. Možnost pořádání společenských
akcí – oslavy, svatby, firemní akce, školení. Dále nabízí
individuální rekreační pobyty, školní výlety, lyžařské
kurzy, školy v přírodě, sportovní soustředění. Parkování
je zajištěno přímo u chaty, bez poplatku.
Ceník ubytování na 1 noc
Pokoj s vl. sociálním zařízením: 340 CZK/ osoba/ noc
Pokoj se spol. soc. zařízením: 300/ osoba/ noc
Děti do 12 let v pokoji s vl. soc. zař.: 300/ osoba/ noc

Děti do 12 let v pokoji se spol. soc. zař.: 260/ os/ noc
Ceník ubytování na 2 – 4 noci
Pokoj s vl. sociálním zařízením: 300 CZK/osoba/ noc
Pokoj se spol. soc. zařízením: 260/ osoba/ noc
Děti do 12 let v pokoji s vl. soc. zař.: 260/ osoba/ noc
Děti do 12 let v pokoji se spol. soc. zař.: 220/ os/ noc
Ceník ubytování na 5 a více nocí
Pokoj s vl. sociálním zařízením: 280 CZK/osoba/ noc
Pokoj se spol. soc. zařízením: 240/ osoba/ noc
Děti do 12 let v pokoji s vl. soc. zař.: 240/ osoba/ noc
Děti do 12 let v pokoji se spol. soc. zař.: 200/ os/ noc
Děti do 3 let: zdarma
Poplatek za psa: 60 CZK/ noc
Děti do 3 let: zdarma
Poplatek za psa: 60 CZK/ noc
Ceník stravování:
Snídaně: 70 CZK/ osoba
Polopenze (snídaně, večeře): 170 CZK/ osoba
Plná penze: 250 CZK/ osoba
Jen oběd: 120 CZK/ osoba, jen večeře: 110 CZK/ osoba

16. UBYTOVNA GÓL
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 731 426
www.ubytovnagol.cz, ubytovnagol@seznam.cz
Objekt je v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště
s umělým povrchem a tenisových kurtů, blízko centra.
Ubytovací zařízení je ideální pro pořádání soustředění
sportovních kolektivů, autobusové zájezdy, turistiku i
cykloturistiku s kapacitou až 40 osob. Ubytovna nabízí
tří až šestilůžkové pokoje se společným sociálním
zařízením, 2 nadstandardní dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením, TV a možností přistýlky.
Služby: V objektu se nachází recepce
občerstvením a možností poskytnutí snídaně.

s malým

Ceník:
3 až 6 ilůžkové pokoje se spol.soc.zař.: od 220/ os/ noc
2 nadst. 2lůžkové pokoje s vl.soc.zař.: 225 CZK/os/ noc
možnost přistýlky

17. UBYTOVNA SŠ PŘÍRODOVĚDNÉ
A ZEMĚDĚLSKÉ
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 706 301
www.zemskolanj.cz, zemskolanj@zemskolanj.cz
Ubytovna je součástí školského areálu, nachází se
blízko horního (vlakového) nádraží, asi 15 min. chůze
od centra města, směrem na Životice.
SŠ nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích se
společným sociálním zařízením na patře s celkovou
kapacitou 25 – 30 míst.
Ubytovna je ve školském areálu, z toho vyplývají určitá
omezení – je provozována jako turistická, NE dělnická.
V pracovní dny je možno zajistit snídaně a obědy.
CeníK: 150 Kč/ noc

HOTELY
1. HOTEL PRAHA
Lidická 6, 741 01 Nový Jičín
tel., fax.: 556 701 229
www.prahahotel.cz, e-mail: recepce@prahahotel.cz
Hotel Praha nabízí ubytování v klidné zóně městské
památkové rezervace v 10-ti apartmánech a 14-ti
dvoulůžkových pokojích s možností přistýlek. Většina
pokojů je vybavena vlastním sociálním zařízením, TV se
satelitním příjmem a telefonem s možností přímé volby.
Apartmány navíc minibary. Široká je také nabídka
dárkových a upomínkových předmětů v naší hotelové
recepci. U hotelu je vlastní parkoviště.
Hotelové služby: součástí hotelu je café restaurant s letní
zahrádkou, cocktail bar, catering, salónky pro 25 – 60
osob, možnost pořádání společenských akcí, školení,
rodinných oslav atd.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj bez vl.soc. zaří.: 200 - 340 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj se sprchou: 540 CZK/noc
Dvoulůžkový pokoj s vl .soc. zař.: 670 – 870 CZK/ noc
Dvoulůžkové apartmá: 970 – 1170 CZK/ noc
Ceny ubytování jsou uvedeny včetně snídaně.

2. RUSTYS´S HOTEL &
RESTAURANT
K. Schwarze 13, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 707 722
www.hotelrustys.cz, e-mail: info@hotelrustys.cz
Hotel Rusty´s se nachází pouhých 5 min od historického
náměstí, v těsné blízkosti od autobusového a vlakového
nádraží.
Hotel Rusty´s je nejmodernější hotel na území Nového
Jičína, který nabízí příjemné ubytování. Komplex
zahrnuje 15 standardních dvoulůžkových pokojů, 2
nadstandardní apartmá a rodinné apartmá.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením se sprchovým koutem, TV se satelitem,
ledničkou a telefonem s přímou volbou, bezplatné
připojení k internetu.
Hotelové služby: Součástí hotelu je restaurace s letní
terasou. Ve třech banketkách nabízíme kromě
restauračních služeb také možnost pořádat rodinné a
firemní oslavy, rauty a recepce, svatby, obchodní jednání
a další akce.
Ceník:
Dvoulůžkový pokoj: 1 os. 650 - 850 CZK/ noc, 2 os. 1150
- 1300 CZK/noc, 3 os. 1600 - 1650 CZK/noc
Rodinné apartmá: od 1050 do 2000 CZK/ noc
Nadstandardní apartmá: 1 os. 1500 CZK/ noc,
2 os. 1700 CZK/ noc
Příplatky: přistýlka 350 CZK, pes: 180 CZK
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně a parkovné.

3. HOTEL KALAČ

5. PENZION U ZVONU

Dvořákova 1947, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 766 111
e-mail: recepce@hotelkalac.cz

Štefánikova 4, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 771 010, nonstop: 603 464 806
www.penzionuzvonu.cz,, bystron@penzionuzvonu.cz

Hotel Kalač nabízí ubytování v jednolůžkových,
dvoulůžkových, třílůžkových pokojích a apartmánech.
Všechny pokoje i apartmány mají TV, telefon, bezdrátový
internet zdarma, vlastní koupelnu a WC, případně lednici
a balkón.

Rodinný penzion se nachází v klidné části historického
centra Nového Jičína. Nabízí ubytování v 6
jednolůžkových pokojích, 4 dvoulůžkových pokojích a
v apartmá. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním
WC, koupelnou se sprchovacím koutem, televizí s
příjmem satelitních programů, telefonem a bezplatným
internetem.

Hotelové služby: Restaurace, parkoviště přímo u hotelu,
garáže, výtah, bezbariérový přístup, telefax, možnost
platby kreditními kartami, internetové připojení zdarma,
prádelna, možnost pořádání společenských akcí,
firemních školení a rodinných oslav.
Relaxační
služby:
Masáže,
lymfodrenáž,
laser,
kosmetické studio, kadeřnictví, manikůra, pedikůra,
nehtová modeláž, samoopalovací nástřik a další.
Ceník:
jednolůžkový pokoj: 450 CZK/noc
dvoulůžkový pokoj: 700 (800 s balkónem) CZK/noc
třílůžkový pokoj: 950 CZK/noc
malé apartmá: 1000 CZK/noc
velké apartmá: 1300 CZK/noc
Ceny jsou uvedeny bez snídaně. Příplatek za snídani činí
60 CZK/osoba

PENZIONY
4. PENZION A KAVÁRNA U DUBU
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín
tel.: 773 134 987
www.penzion-udubu.cz , PenzionDub@seznam.cz
Penzion nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování v
centru města v příjemných a účelně zařízených jedno,
dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, lednicí, TV se satelitním příjmem. V každém
pokoji je možnost regulovat teplotu tak, jak to
zákazníkovi vyhovuje.
Služby penzionu: Parkování je zajištěno buď přímo u
penzionu nebo na centrálním parkovišti (cca 200 m)
zdarma.
V přízemí penzionu se nachází nekuřácká kavárna
v přímořském stylu s velkoplošnou televizí, denním
tiskem a připojením na internet za poplatek, dětským
koutkem.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj: 350 CZK/ noc
Dvoulůžkový pokoj: 990 CZK/ noc
Dvoulůžkový pokoj s kuchyňkou: 1190 CZK/ noc
Třílůžkový pokoj: 1390 CZK/ noc
Poplatek za zvíře: 100 CZK
Snídaně: 70 CZK

Služby penzionu: Vlastní parkoviště přímo u penzionu.
Součástí penzionu j restaurace nabízející 22 míst.
Klasická kuchyně, velký výběr alkoholických i
nealkoholických nápojů a příjemný personál, to vše
zaručuje Vaši spokojenost. Snídaně jsou podávány
formou švédského stolu.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj: 980 CZK/ noc
Dvoulůžkový pokoj: 1 os. 1190 CZK/ noc, 2 os. 1360
CZK/ noc
Apartmán: 1860 CZK/ noc
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně.

6. PENZION „HOSTINEC“
ŠATLAVA
Kostelní 37, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 700 137, 737 120 783
www.penzionsatlava.cz, info@penzionsatlava.cz

atmosféru krásného historického města po celou dobu
svého pobytu.
Pro skupiny nabízíme ubytování pro max. 6 osob
v třípokojovém bytě v centru města, 5 minut chůze od
náměstí.
Služby penzionu: V přízemí penzionu se nachází
stylová nekuřácká restaurace - kavárna. Kdo má rád
netradiční jídla, určitě si vybere z minutek a specialit,
jejichž kvalita je v Novém Jičíně vyhlášená.
Ceník:
1 osoba/ noc: 350 CZK (koupelna a WC na chodbě)
1 osoba/ noc: 480 CZK (koupelna a WC na pokoji)
2 osoby/ noc: 860 CZK
3 osoby/ noc 1160 CZK

8. PENZION LAMBERK
Valašská 10, 741 01 Nový Jičín
Tel. 556 701 510, 605 324 569
Penzion Lamberk je situován blízko centra města, asi
10 min. chůze od centra. Nabízí ubytování ve čtyřech
dvoulůžkových pokojích a jednom apartmánu. Všechny
pokoje jsou vybaveny TV, sprchou, WC, satelitem,
telefonem. Součástí apartmánu je balkon.
Služby penzionu: V přízemí penzionu je restaurace
nabízející bohatý výběr minutek a specialit, v letních
měsících posezení na terase s obsluhou, letní grilování.
Parkování pro ubytované je zajištěno přímo u
penzionu. Penzion nabízí možnost pořádání rodinných
oslav, rautů, svateb, firemních, předváděcích akcí atd.

Penzion Hostinec Šatlava se nachází přímo v centru
historického centra. Stylově vybavené pokoje s
vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem,
internetem.
Součástí penzionu je kavárna pro 20 osob, restaurace
pro 35 osob, stylová pivnice pro 28 osob a sezónní
venkovní posezení pro 50 osob.

Ceník:
Dvoulůžkový pokoj: 500 CZK/ os/ noc
Dvoulůžkový pokoj: 700 CZK/ 2 os/ noc
Apartmán: 1200 CZK/ noc
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně.

Ceník:
Dvoulůžkový pokoj: 1 os. 850 CZK/ noc, 2 os. 1300
CZK/ noc
Cena ubytování včetně snídaně.

Novosady 10, 741 01 Nový Jičín
tel.: 737 124 622, 724 514 316
www.penzionbazen.cz, penzionbazen@seznam.cz

7. PENZION U HOLUBŮ
Kostelní 36, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 131, mobil: 777 973 863
www.penzionuholubu.infomorava.cz,
e-mail: penzionuholubu@seznam.cz
Penzion je umístěn v centru města, v historií
prostoupené Kostelní ulici. Nabízí ubytování v jedno,
dvou a třílůžkových pokojích. Na každém pokoji je TV
a satelit. Vícelůžkové pokoje mají vlastní WC a
koupelnu. Jeden z pokojů je navíc vybaven pro
dlouhodobé pobyty kuchyňskou linkou, lednicí a
plynovým
sporákem.
Pokoje
jsou
vybaveny
starožitným a dobovým nábytkem a obrazy.
Návštěvníci Nového Jičína tak mohou čerpat dobovou

9. PENZION KRYTÝ BAZÉN

Penzion se nachází nedaleko centra, v areálu krytého
bazénu v Novém Jičíně, blízko autobusového a
vlakového
nádraží.
Nabízí
ubytování
v 6ti
dvoulůžkových pokojích a v 1 dvanáctilůžkovém
pokoji. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, TV, terasou.
Služby penzionu: Součástí objektu je restaurace,
bazén, sauna, masáže, manikúra, solárium.
Ceník:
Dvoulůžkový pokoj: 600 CZK/ noc
Třílůžkový pokoj: 800 CZK /noc
Dvanáctilůžkový pokoj: 100 - 200 CZK/ osoba/ noc

