UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ NOVÉHO JIČÍNA
Ubytování Šenov u Nového Jičína
1. HOTEL SALAŠ
Na Salaši 187, 742 42 Šenov u Nového Jičína
tel: 556 708 880, 605 528 469, fax: 556 720 772
www.hotel-salas.cz, e-mail: hotel-salas@iol.cz

5. PENZION STAROJICKÁ PIZZA

Hotel Salaš se nachází v malebném, klidném prostředí podhůří Beskyd asi 6 km od
historického centra městské památkové rezervace Nového Jičína. U hotelu je k dispozici
parkoviště, po dohodě si zde můžete vzít s sebou i své čtyřnohé kamarády. Hotel nabízí
ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s rádiem, TV, telefonem a vlastním
sociálním zařízením. Restaurace má kapacitu cca 50 míst + 20 míst v prostoru baru.

2. HOTEL MC LIMON
Malostranská 583, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel.: 556 712 761, 556 703 015, fax: 556 712 762
www.mclimon.cz, e-mail: mclimon@seznam.cz

Starý Jičín 20, 742 31 Starý Jičín
Tel. 556 752 000, 603 483 401
www.starojicka-pizza.cz
e-mail: penzionstarojickapizza@seznam.cz
Penzion Starojická pizza se nachází na náměstí ve Starém Jičíně, asi 6 km od Nového Jičína.
Nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích nebo apartmánech s možností přistýlky s
celkovou kapacitou 35 míst. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením,
TV s Digi TV, Wifi připojení k internetu, minibar. Součástí je společná kuchyňka .
Služby:
V přízemí penzionu je restaurace s kapacitou 45 míst, nekuřácká pizzerie
s kapacitou 43 míst, v sezóně možnost venkovního posezení. Penzion umožňuje pořádat
sportovní, abiturietní, promoakce, svatby,večírky, semináře, rauty atd.

GPS: 49°36'28.406"N, 18°0'11.313"E

Moderní hotel rodinného typu s ubytovací kapacitou 30 lůžek v pokojích či apartmánech.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, televizí, digitálním satelitním
přijímačem, telefonem, minibarem, pracovním stolem, vysokorychlostní připojení na
internet je pro naše hosty na každém pokoji zdarma.V apartmánech je možné si rovněž
vybrat mezi vanou, sprchovým koutem či kuchyní.
Služby: V hotelu je moderní klimatizovaná restaurace s vnitřním krbem s kapacitou 40 osob
vhodná pro všechny typy oslav , dva salónky vhodné pro semináře, školení či jiné akce.
Příjemné nově zrekonstruované venkovní posezení a vlastní monitorované parkoviště. Wi-fi
ve všech prostorech hotelu.
Ceník:
1 osoba/ noc: 1200 CZK, 2 osoby/ noc: 1500 CZK
apartmá: 1800 CZK / 1 osoba, 2300 CZK / 2 osoby
přistýlka: 250 CZK, garáž: 150 CZK
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně, použití sauny a fitness.

Ceník:
Dvojlůžko: 1600 CZK/ noc, 2000 CZK/ noc, 3500 CZK/ noc, 4000 CZK/ noc (dle vybavení
pokojů)

6. MOTOREST STARÝ JIČÍN
Starý Jičín 125, 742 31 Starý Jičín
Tel. +420 774 745 555
Nově zrekonstruovaný hotel a penzion s restaurací nabízí příjemné ubytování, restaurace
podává českou kuchyni s denním menu. Možnost pořádání soukromých, firemních akcí i
školení až pro 40 osob.

7. TURISTICKÁ UBYTOVNA STARÝ JIČÍN
SBL CZ, spol. s.r.o.
Starý Jičín, Vlčnov 35, 742 31 Starý Jičín
Tel. +420 556 704 533, 556 770 276, fax: +420 556 707 199

3. UBYTOVÁNÍ ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

8. RESTAURACE A PENZION U HORÁKŮ

Malostranská 56, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel.: +420 605 711 926
www.ubytovani-novyjicin.cz, e-mail: info@ubytovani-novyjicin.cz

Palačov 57, 742 31 Starý Jičín – Palačov
Tel. 556 752 421
www.u-horaku.cz, e-mail: Adam.Horak@tiscali.cz

Ubytování Šenov u Nového Jičína nabízí zcela nově vybudovaný a moderně zařízený
manažerský byt 2+1 k pronájmu a také prostornou ubytovnu pro 4+1 s vlastní místností.
Ubytovna vybavena TV, satelitem, plně vybaveným kuchyňským koutem, sprchovým
koutem a WiFi připojením k internetu.
Manažerský byt i ubytovna se nacházejí zrekonstruovaném podkroví rodinného domu
s možností vlastního parkování na soukromém parkovišti.
Ceník:
Manažerský byt: 4500 Kč / týden, 18000 Kč / měsíc
Ubytovna:
2 osoby
3 osoby
1-3 dny
356 CZK/ os.
306 CZK/ os.
4-7 dní
326 CZK/ os.
276 CZK/ os.
8-30 dní
296 CZK/ os.
246 CZK/ os.
Nad 30 dní 266 CZK/ os
216 CZK/ os.

Pokoje jsou zařízeny moderním avšak stylovým vybavením, které doplňuje atmosféru a styl
historického sklepení restaurace. Samozřejmostí každého pokoje je vlastní koupelna se
sociálním zařízením, klimatizace, telefon s přímou volbou, vysokorychlostní připojení
k internetu WiFi, TV a satelitní přijímač. Příjemným doplňkem vybavení je minibar
s nabídkou nápojů, které jsou již zahrnuty v ceně ubytování.
Pro bezpečnost a klidný spánek je pro hotelové hosty připraveno uzavřené parkoviště
v areálu hotelu, které je monitorováno kamerovým systémem.
Domácí mazlíčci jsou v hotelu také vítáni.

4 osoby
255 CZK/ os.
225 CZK/ os.
195 CZK/ os.
165 CZK/ os.

Ubytování Starý Jičín
4. HOTEL ZÁMEČEK

Ubytování Hodslavice
10. PENZION KUŽELNA HODSLAVICE
Hodslavice 494, 742 71 Hodslavice
Tel. 556 750 642, 605 724 542
www.interkat.cz/kuzelna-bar , e-mail: bartoncik@quick.cz
Penzion Kuželna-bar se nachází v Hodslavicích, směrem na Mořkov. Nabízí ubytování pro
celkem 14 osob. Každý pokoj je vybaven sociálním zařízením s vanou nebo sprchovým
koutem, TV se satelitním příjmem a minibarem, možnost připojení k internetu.
Služby penzionu: Parkování pro hosty je ve dvoře penzionu. Součástí je restaurace
s nabídkou minutkové kuchyně a celkovou kapacitou 40 osob. V letních měsících možnost
posezení na venkovní terase. Penzion umožňuje pořádat rodinné či firemní akce. Součástí
areálu je kuželna vybavena automatickou dvoudráhou, samostatným posezením a barem
s obsluhou.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj: 480 CZK/ noc
Dvoulůžkový pokoj: 720 CZK/ noc
Apartmán: 1050 CZK/ noc
Přistýlka: 250 CZK/ noc
V ceně ubytování není zahrnuta snídaně, ale je možné si ji doobjednat.

11. PENZION STARÉ FOJTSTVÍ
Hodslavice 148, 742 71 Hodslavice
Tel. 556 731 411, 777 615 420
www.starefojtstvi.cz, e-mail: starefojtstvi@seznam.cz
Penzion se nachází v centru obce Hodslavice, nedaleko domku Fr. Palackého a místního
obecního úřadu. Nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, TV se
satelitním příjmem, lednicí a připojení Wi-Fi. Na každém pokoji je přistýlka pro 2 děti nebo
1 dospělého.
Služby penzionu: Součástí penzionu je stylová restaurace, ve vstupní místnosti se nachází
kuřácké posezení s barem, cca 20 míst, jedna místnost je nekuřácká, cca 25 míst. V letních
měsících je před penzionem příjemné a klidné posezení pod slunečníky. Před penzionem se
nachází parkoviště pro čtyři auta, které nepřetržitě hlídá kamerový systém.
Ceník:
Lůžko: 400 CZK/ noc
Přistýlka: 200 CZK/ noc
Jedna osoba na pokoji: 550 CZK/ noc

Ubytování Bartošovice

Penzion U Horáků nabízí ubytování ve třech nově zrekonstruovaných prostorných pokojích.
Ve všech pokojích je možnost přistýlky.
Služby: Součástí penzionu je restaurace nabízející příjemné posezení v restauraci se
zahrádkou. Penzion rovněž nabízí možnost konání svateb, rodinných oslav, firemních
večírků, školení a dalších společenských akcí.

12. UBYTOVÁNÍ ZÁMEK BARTOŠOVICE

Ceník:
Pokoj 1: 1100 CZK/ 2 os/ noc
Pokoj 2: 950 CZK/ 2 os/ noc
Pokoj 3: 800 CZK/ 2 os/ noc
1 osoba na pokoji: 600 CZK/ noc
přistýlka: 250 CZK
V ceně ubytování je snídaně.

Zámek Bartošovice nabízí ubytování v penzionu (1.patro) s kapacitou 14 míst a ubytování
v turistické ubytovně (2. patro) s kapacitou 43 míst, celková kapacita činí 57 míst.
Penzion nabízí ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny
vlastním sprchovým koutem, WC je na chodbě společné.
Turistická ubytovna nabízí ubytování ve čtyřlůžkových, pětilůžkových a desetilůžkovém
pokojích. Sprchy a WC jsou společné na chodbě.
Stravování je možné zajistit, avšak jen s větším počtem ubytovaných a objednáním stravy
předem. V objektu je možnost parkování automobilů a úschovy kol.

9. TURISTICKÁ UBYTOVNA JANOVICE
Jičina 93, Starý Jičín
Tel: +420 608 752 500
www.fery.cz, e-mail: ferylogistik@seznam.cz

Starý Jičín 11, 742 31 Starý Jičín
Tel. 556 752 262, 736 632 222
www.zamecek-hotel.cz

Turistická ubytovna nabízí ubytování s celkovou kapacitou 16 lůžek. 4 čtyřlůžkové pokoje,
plně vybavená kuchyňka, v přízemí společenská místnost s barem , sociální zařízení, sprchy.
Možnost využít víceúčelového hřiště, dětského hřiště, stolní tenis.

Hotel Zámeček se nachází v klidné okrajové části obce Starý Jičín, 300 metrů od sjezdu
z mezinárodní silnice R48, na půli cesty mezi Ostravou a Olomoucí, asi 6 km od Nového
Jičína.
Nabízí ubytování v 18 příjemných dvoulůžkových pokojích a 4 luxusních apartmánech.
Každý pokoj je individuálně navržen a má své nezaměnitelné kouzlo. Dva z apartmánů mají
vlastní vířivou vanu, romantické svatební apartmá je situováno v zámecké věži.

Ceník: 150-250 CZK/osoba, dle délky pobytu

Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice
Tel. 556 720 490
www.regionpoodri.cz, e-mail: region@poodri.cz

Ceník:
Dvoulůžkový pokoj (penzion): 450 CZK/ noc
Třílůžkový pokoj (penzion): 550 CZK/ noc
Čtyřlůžkový pokoj (ubytovna): 500 CZK/ noc
Pětilůžkový pokoj (ubytovna): 600 CZK/ noc
Desetilůžkový pokoj (ubytovna): 1200 CZK/ noc

Ubytování Bernartice nad Odrou

Ubytování Blahutovice

Veřovice 28, 742 73 Veřovice
Tel: 556 857 190
www.dolnidvur-verovice.cz, e-mail: mkratochvilova@seznam.cz

13. PENZION U HAITLŮ

17. KOMUNITNÍ CENTRUM KLÁŠTER

Bernartice nad Odrou, 741 01 Bernartice nad Odrou
Tel. 556 709 425
e-mail: haitlovi@cmail.cz

Blahutovice 34, 741 01 Nový Jičín
Tel. 556 752 030, 603 845 216
www.bayeruvodkaz.wz.cz, knihovna@rcmsk.cz

Rodinný penzion s celkovou kapacitou 15 lůžek leží v malé vesničce nedaleko zříceniny
hradu Starý Jičín, 7 km od Nového Jičína.
Najdete zde také jízdárnu. Můžete se naučit základy drezúry popřípadě absolvovat vyjížďku
do malebného okolí jízdárny. Jedinečnou atrakcí je pak možnost vyjížďky v bryčce.
Ceník: 350 CZK/ os/ noc

Jedná se o ubytování venkovského typu, prostředí bývalého kláštera, nyní Komunitního
centra Klášter v Blahutovicích, s celkovou kapacitou 25 míst. V objektu je k dispozici velká
kuchyň + jídelna, 2 sprchy + 3 WC, prostory k uzamčení kol a opravy kol. Součástí objektu
je minicamp s ohništěm.

Dolní dvůr nabízí ubytování v 1x jednolůžkový pokoj s větší postelí a 1x apartmán s 3
postelemi a rozkládací pohovkou.

Ubytování Mořkov

Ubytování Suchdol nad Odrou
18. AUTOCAMP MOŘKOV

14. PENZION POODŘÍ
Komenského 260, 742 01 Suchdol nad Odrou
Tel. 731 467 643
www.Suchdol-nad-Odrou.cz, e-mail: penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Penzion Poodří se nachází v samotném centru obce, přibližně 1 km od vlakového nádraží.
Penzion nabízí celoroční ubytování ve jedno, dvou, pěti a šestilůžkových o celkové kapacitě
48 míst. V penzionu lze využít společenskou místnost s TV a videem, další TV k zapůjčení
na pokoje.
Služby penzionu: Objekt lze využít zejména pro rekreaci, zájezdy, školní výlety, sportovní
soustředění, kurzy, školení, semináře apod. Penzion nabízí možnost zapůjčit si jízdní kola.
Ceník:
Jednolůžkový pokoj: 400 CZK/ noc
Dvoulůžkový pokoj: 600 CZK/ noc
Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou: 750 CZK/ noc
Pětilůžkový pokoj: 1000 CZK/ noc
Šestilůžkový pokoj: 1200 CZK/ noc
Pronájem celého objektu: dohodou
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně v hodnotě 50 CZK

K ubytování nabízí pokoje 1/2, 1/3, 1/6 a 1/8 se soc. zařízením na patře. Možnost
stravování v restauraci, posezení ve vinném sklípku, možnost využití salónu a v letních
měsících venkovní posezení.
Ceník:
1 osoba/ noc: 1200 CZK, 2 osoby/ noc: 1500 CZK
apartmá: 1800 CZK / 1 osoba, 2300 CZK / 2 osoby
přistýlka: 250 CZK, garáž: 150 CZK
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně.

Ubytování Jeseník nad Odrou
16. TURISTICKÁ UBYTOVNA TJ SLAVOJ
Jeseník nad Odrou 235, 742 33 Jeseník nad Odrou
Tel. 556 739 020, 605 953 932, 606 635 654
Turistická ubytovna se nachází v areálu TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou. Nabízí ubytování
ve tří a pětilůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a možností připojení TV.
Celková kapacita je 48 osob. Velmi výhodné pro organizování sportovních soustředění, škol
v přírodě, školní výlety, rekreace, školení apod. Dobré vlakové i autobusové spojení.
Služby: tělocvična, dvě travnatá fotbalová hřiště, herna stolního tenisu, klubovna s TV,
zařízená kuchyňka, tenisové kurty
Ceník:
160 CZK/ noc, 150 CZK/ 2 a více nocí

Ubytování Sedlnice
23. TURISTICKÁ UBYTOVNA SNĚŽENKA
Sedlnice 106, 742 56 Sedlnice
Tel. 556 745 682
www.snezenka.cz, e-mail: restaurace@snezenka.cz

Nádražní 475, 742 72 Mořkov
Tel. 556 759 424, 731 162 067
www.camp-morkov.cz, e-mail: autocamp@centrum.cz

Turistická ubytovna Sněženka je součást komplexu Kulturního centra Sněženka v Sedlnici.
Poskytuje ubytování v turistické kategorii za přijatelné ceny.
Ubytovna poskytuje za přijatelné ceny ubytování v turistické kategorii ve dvoulůžkovém,
čtyřlůžkovém a devítilůžkovém pokoji. Společenská místnost pro 20 osob s videem,TV.

V autocampu Mořkov je kapacita v osmi nových a třech starších čtyřlůžkových chatách.
Dále je zde možnost ubytovat se ve vlastních stanech nebo obytných přívěsech s možností
připojení na el. Síť. Přímo v kempu je
společenská místnost s TV a místnost
s pingpongovým stolem. Také je možné zapůjčit si sportovní potřeby. Ubytovaní mohou
využívat k přípravě jídel společnou kuchyňku s teplou vodou bez poplatku. Je zde také
ohniště, kde se může udělat táborák. V areálu se nachází nově zrekonstruované koupaliště
a bufet.

24. UBYTOVÁNÍ RODNÝ DŮM J.G. MENDELA

Ceník:
Chatka čtyřlůžková: 700 CZK/ 1 – 2 dny, 600 CZK/ 3 a více dnů
Chatka dvoulůžková: 400 CZK/ 1 – 2 dny, 300 CZK/ 3 a více dnů
Stanování: 60 CZK/ den

19. PENZION ŠIMONKA
Družstevní 88, 742 72 Mořkov
Tel. 723 761 514, 728 302 512
www.PenzionSimonka.ic.cz, e-mail: J.Hruska.morkov@seznam.cz

15. HOTEL ZLATÝ DŮL BARTON CITY
Za nádražím 200, 742 01 Suchdol nad Odrou
Tel.: +420 775 609 672
http://bartoncityos.webnode.cz, e-mail: bartoncityos@centrum.cz

22. DOLNÍ DVŮR

Ubytování Veřovice
20. PENZION DANKA
Veřovice 567, 742 73 Veřovice
Tel. 556 745 682
www.snezenka.cz, e-mail: restaurace@snezenka.cz
Rodinný penzion se nachází v malebném prostředí uprostřed Beskyd. Leží v dolní části obce
Veřovice, 2 km od vlakové stanice a 150 m od zastávky autobusu.
Penzion nabízí ubytování ve 3 pokojích: 2, 3 a 7 lůžkových o celkové kapacitě 12 lůžek
s možností max. 2 přistýlek. Společné sociální zařízení pro všechny pokoje. K dispozici
kuchyně s lednicí, mrazícím boxem, varnou konvicí, mikrovlnkou, automatem na vodu a
vařičem.
Ceník:
1-2 noci: 280 CZK/ osoba
3 a více nocí: 250 CZK/ osoba
děti do 3 let bez lůžka zdarma, pes 40 – 70 CZK/ den

21. LYŽAŘSKÁ CHATA VEŘOVICE
Veřovice 079, 742 73 Veřovice
Tel: 736 155 374
http://lk.verovice.net/wp/?page_id=5
Lyžařská chata nabízí celoroční ubytování v 1x2, 3 a 4 lůžkovém pokoji v turistické kategorii
(bez TV, rádia a kuchyně), WC na patře, prcha v provozní budově, možnost snídaně.
Parkoviště u ubytovny. Nekuřácký minibar s výčepem piva a drobným občerstvením a
venkovním posezením (pouze o víkendech).
Ceník: 110 CZK / osba / noc

Ubytování Vražné Hynčice
Vražné – Hynčice, 742 34 Vražné - Hynčice
Tel. 556 730 105, 603 243 840, 775 681 490
www.vrazne.cz e-mail: mendel@vrazne.cz, obec@vrazne.cz
Ubytovací kapacita 45 míst: 2x 1-lůžkový pokoj, 2x 2-lůžkový pokoj, 1x 12- lůžkový pokoj
(palandy), 1x 16- lůžkový pokoj (palandy), spací pódium (vlastní spacák). V jednotlivých
ubytovacích částech jsou společná sociální zařízení. Je možné využít přednáškovou místnost
a sál pro konání společenských akcí. Parkovat lze na dvou malých přilehlých parkovištích.
Celý objekt je vhodný pro kratší i delší pobyty, soustředění, školení a různé semináře.
Ceník: od 120 do 250CZK/ noc (v zimě příplatek na topení)

Zpřístupněné objekty na Novojičínsku
Muzeum Novojičínska:
Žerotínský zámek v Novém Jičíně
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Muzeum v Bílovci
Muzeum v Klimkovicích
Muzeum ve Štramberku
Památník Jana Ámose Komenského ve Fulneku
Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře Fulnek
Památník Františka Palackého v Hodslavicích
Památník Johanna Gregora Mendla v Hynčicích
Zámek Kunín
Regionální muzeum Kopřivnioce
Technické muzeum Tatra
Muzeum Fojtství
Lašské muzeum
Vagonářské muzeum Studénka
Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku
Hrady a zámky
Starý Jičín
Štramberk – Trúba
Helfštýn
Hukvaldy
Hustopeče nad Bečvou
Bartošovice
Botanická zahrada s arboretem Štramberk
Tropic Hukvaldy

Novojičínsko
Region Novojičínska se rozprostírá v malebné krajině od
výběžku Nízkého Jeseníku přes úrodný úval Moravské brány,
až po podhorské pásmo Moravskoslezských Beskyd na
jihovýchodě. Patří k nejzajímavějším a nejnavštěvovanějším
regionům severní Moravy. Je regionem s nebývalou
koncentrací památek. Na jeho území byly vyhlášeny tři
památkové rezervace ve městech Nový Jičín, Štramberk a
Příbor a tři městské památkové zóny ve městech Fulnek,
Bílovec a Odry.
Novojičínsko nabízí turistům pestrou paletu turistických
zajímavostí. Dlouhodobé výrobní tradice jsou zachyceny v
unikátních sbírkách Technického muzea automobilové výroby
v Kopřivnici, Vagonářského muzea ve Studénce, či Muzea
Novojičínska se stálou expozicí kloboučnické výroby.
Milovníci přírody mají možnost navštívit dvě chráněné
krajinné oblasti, Beskydy a Poodří, dva velkoplošné přírodní
parky Podbeskydí a Oderské vrchy, i velký počet rezervací.
Celé území okresu má také více než 210 km značených
cyklotras. Hlavní osu tvoří dálková trasa Moravská brána (č.
5), která je součástí celoevropské cykloturistické sítě.
Kopíruje dnes již historickou "Jantarovou stezku" propojující
Středozemí a Baltské moře.Na ni navazuje hustá síť
regionálních i místních cyklotras.

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVÝ JIČÍN

Úzká 27
741 01 Nový Jičín
tel. 556 711 888
556 768 288
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
web: www.novyjicin.mic.cz
web: www.novyjicin.cz

Po – Pá
So – Ne

8:00 – 17:00
9:00 – 12:00

UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ
NOVÉHO JIČÍNA

Informační centra:
Nový Jičín, tel: 556 768 288, icentrum@novyjicin-town.cz
Starý Jičín, tel: 556 752 052, podatelna@stary-jicin.cz
Jeseník n.O. tel: 556 739 016, infocentrum@jeseniknadodrou.cz
Kunín – zámek, tel: 556 749 420, ic@kunin.cz
Bartošovice – zámek, tel: 556 720 490, region@regionpoodri.cz
Sedlnice, tel: 556 712 635, kicsnezenka.cz
Studénka, tel: 556 400 991, infocentrum@město-studenka.cz
Štramberk, tel: 558 840 617, mic@stramberk.cz
Příbor, tel: 556 455 444, mic@pribor-město.cz
Kopřivnice, tel: 556 821 600, ic@kdk.cz
Odry, tel: 556 768 162, infocentrum@odry.cz

Připravilo Informační centrum Nový Jičín

