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 (od - do)

11:00 
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LH Hote
Koliby 2 
750 02, 
Tel.:+42
Web: ww
Rezervov
 
Penzion
Hřivínuv
763 07 V
Tel.: +42
E-mail: a

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

láštní ust

7 

ED UBYTOV

í hotely, kom
uhačovice, a
20 577 682 1
pobyty@lazn
ww.lazneluha

ottal a Penz
172 
Otrokovice-K
20 577 922 1
20 577 922 3
hotelrottal@h
ww.hotelrotta
váno pro posá

otel 
4346 

Zlín 
20 577 053 6
nfo@lesni-h

ww.lesni-ho

el Jana 

Přerov 
0 581 833 42

ww.hotel-jana
váno pro posá

n Apart SAM
v Újezd 190 
Velký Ořecho
20 731 583 9
apartsamont@

 
 
 
 
 
 
 
 

tanovení 

VÁNÍ 

mfortní vily 
a.s. 

00 
neluhacovice
acovice.cz 

zion Lípa 

Kvítkovice 
51 

356 
hotelrottal.cz
al.cz 
dky BCRZ a je

699 
hotel.cz 
tel.cz 

29 
a.cz 
dky BCRZ a je

MONT 

ov 
909 
@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a penziony

e.cz 

z 

ejich týmy. 

ejich týmy. 

z 
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