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UBYTOVÁNÍ 
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    Hotely a penziony 

    Ubytování v soukromí 

    Ubytovny a turistické základny 
 
 
 
 

Turistické informační centrum Břeclav, U Tržiště 8 (Lichtenštejnský dům), 690 02  Břeclav 
tel./fax: 519 326 900, mobil: 731 428 235, 731 428 250, e-mail: tic@ticbreclav.cz, www.breclav.eu 

 
 
 

ZMĚNA ÚDAJŮ A CEN VYHRAZENA!!! 
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HHOOTTEELLYY  
 

Hotel Celnice**** 
Celnice 1214, 691 41  Břeclav 4 
tel.: 519 330 930, e-mail: info@hotelcelnice.cz, www.hotelcelnice.cz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapacita: 88 lůžek (z toho 16 přistýlek) 
 

 5 apartmánů (3x hotel + 2x hotelová zahrada) 
 27 dvoulůžkových, 1 poloapartmán 
 1 pokoj pro tělesně postižené (2 lůžka) 
   

- každý pokoj je vybaven vlastní koupelnou, telefonem, trezorem, stereo minivěží, minibar, TV LCD, WI-FI, 
klimatizací, fénem 
- restaurace, směnárna, stylová vinárna pro 80 osob, konferenční sál pro 170 osob, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, 
masáže, sauna, vířivka, zahradní posezení, zapůjčení sportovních potřeb… 

 

Hotel Imos 
Komenského nábřeží 3a, 690 02  Břeclav 
tel.: 519 326 118, 519 372 238, e-mail: hotelimos@hotelimos.cz, www.hotelimos.cz 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kapacita: 60 lůžek 
 

 4 čtyřlůžkové apartmány 
 5 jednolůžkových, 18 dvoulůžkových 
 1 čtyřlůžkový pokoj pro handicapované 

 

- každý pokoj je vybaven vlastní koupelnou, TV, telefonem, některé pokoje s klimatizací a minibarem  
- přípojka PC, wi-fi, trezor, vinárna pro cca 30 osob, restaurace, sauna, zahradní posezení, uzavřené parkoviště 
 

 
 

 ne-čt / pá-so  ne-čt / pá-so 
dvoulůžkový (1 osoba) 1.490 Kč bezbariérový pokoj 1.590 Kč / 1.690 Kč 

dvoulůžkový  1.790 Kč / 1.890 Kč  bezbariérový pokoj (1 os.) 1.190 Kč / 1.290 Kč 

apartmán (2 osoby)  2.690 Kč / 2.790 Kč   přistýlka 600 Kč 

poloapartmán 1.990 Kč / 2.090 Kč Ceny jsou uvedeny včetně DPH, bohaté snídaně 
formou rautu a rekreačního a ubytovacího poplatku ve 

výši 15 Kč / den. 
děti do 3 let (bez nároku na lůžko) / 
děti 2-12 let na přistýlce s 2 dospělými zdarma / 300 Kč 

 

Standard 1 / 2 osoby 650 / 1.150 Kč   přistýlka 450 Kč 

Business 1 / 2 osoby 850 / 1.550 Kč domácí mazlíček 200 Kč 
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Hotel Rose 
Veslařská 5, 690 02  Břeclav 
tel.: 519 374 083, e-mail: info@hotelrose.cz, www.hotelrose.cz 

 
Kapacita: 65 lůžek 
 

 2 apartmány pro 4 – 6 osob 
 20 dvoulůžkových pokojů 
 2 třílůžkové a 1 čtyřlůžkový pokoj 

 

- na každém pokoji soc. zařízení, fén, telefon a WIFI 
- zákaz psů a koček na pokojích 
- pivnice, restaurace, salonek, trezor, zahradní posezení, parkoviště, garáž (170 Kč / noc) 
 

Hotel Terezka 
Jana Palacha 22, 690 02  Břeclav 
tel.: 519 327 327, 604 327 327, e-mail: recepce@hotelterezka.cz, www.hotelterezka.cz 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kapacita: 58 lůžek 
 

 2 čtyřlůžková studia 
 8 jednolůžkových pokojů (z toho 2 s koupelnou a TV) 
 12 dvoulůžkových pokojů (z toho 5 s koupelnou a TV) 
 6 třílůžkových pokojů (z toho 3 s koupelnou a TV) 

 

- sociální zařízení společné nebo na pokoji 
- internetová kavárna, restaurace, salonek, směnárna, TV, trezor, vinárna, úschovna kol, zahradní posezení, 
uzavřené parkoviště…. 
 

jednolůžkový 990 Kč   apartmán  2.200 Kč 

 dvoulůžkový  1.480 Kč   přistýlka 350 Kč 

 třílůžkový 1.950 Kč   dítě do 3 let  zdarma 

čtyřlůžkový 2.200 Kč Ceny jsou uvedeny včetně snídaně a DPH. Zákaz psů a koček 
na pokojích. 

jednolůžkový 500 Kč *, 590 Kč **   studio *** - 2 osoby  1.300 Kč 

 dvoulůžkový  650 Kč *, 850 Kč **   studio *** - 3 osoby  1.500 Kč 

 třílůžkový 800 Kč *, 1.150 Kč **   studio *** - 4 osoby  1.700 Kč 

 studio *** - 1 osoba 1.100 Kč Ceny jsou uvedeny včetně snídaně a DPH. 
Při dlouhodobém ubytování slevy. 
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PPEENNZZIIOONNYY  
 

Penzion BORS CLUB o. s. (sportovně-relaxační centrum) 
Na Valtické 650/85, 691 41  Břeclav 4 
tel.: 731 606 054, e-mail: relax@bors.cz, www.borsclub.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kapacita: 28 lůžek 
 

 12 dvoulůžkových, 1 třílůžkový pokoj 
 1 lůžko pro handicapované 

 

- na pokoji soc. zařízení, SAT TV, minibar, telefon, 
internet 
- tenisové kurty, fitness a wellness 
 

 

Penzion Grácie 
Na Valtické 1255/9A, 691 41  Břeclav 4 
tel.: 519 332 105, 724 930 853, e-mail: info@penziongracie.cz, www.penziongracie.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapacita: 14 lůžek   -  na pokoji soc. zařízení, internet, wi-fi, TV 
- restaurace (30 míst), salonek (20 míst), zahr. posezení 

 3 dvoulůžkové pokoje 
 3 třílůžkové pokoje 
 2 lůžka pro handicapované 

 

Penzion Romance 
U Rybníka 12, 690 03  Břeclav 
Tel.: 777 679 252, 777 646 224, e-mail: info@penzion-breclav.cz, www.penzion-breclav.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

jednolůžkový 750 Kč 

dvoulůžkový / 1 os. 990 / 750 Kč 

třílůžkový 1.200 Kč 
Cena včetně snídaně.  

Pro ubytované platí sleva 30 % na nabízené služby. 

1 osoba / noc 400 Kč  3 osoby / noc 900 Kč 

 2 osoby / noc 700 Kč  4 osoby / noc  1.200 Kč 

možnost zakoupit snídani za 50,- Kč / osoba 
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- nekuřácké pokoje, na každém pokoji nábytek z masivu, vlastní koupelna 
se sprchovým koutem (vanou) a WC, LCD TV, chladnička (kromě mini 
dvoulůžkového), wi-fi 
- grilovací rošt, kuchyň, rádio, společenská místnost, venkovní 
posezení, úschova jízdních kol, zapůjčení společenských her… 
 

Kapacita: 24 lůžek 
 

 2 dvoulůžkové pokoje 
 1 třílůžkový pokoj 
 4 čtyřlůžkové pokoje 

 

 

 
Penzion Rotunda 
Zámecké náměstí 14, 690 02  Břeclav 
tel.: 519 327 005, 775 327 005, e-mail: info@rotunda.cz, www.rotunda.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapacita: 60 lůžek 
 1 suite (3 lůžka ložnice + 2 lůžka obýv. pokoj) 
 3 jednolůžkové pokoje s možností přistýlky 
 11 dvoulůžkových (7x manž. postel, 4x oddělené lůžko) 
 3 třílůžkových (2x manželská postel, 1x oddělená lůžka)     
 2 čtyřlůžkové (2x manželská postel + oddělená lůžka) 

 

 

Penzion U Doubků 
Nádražní 57b, 691 41  Břeclav 4 
tel.: 519 334 095, 774 229 900, e-mail: udoubku@centrum.cz, www.udoubku.cz 

 

Kapacita: 18 lůžek + 8 přistýlek 
 

 1 komfortní pokoj pro 2 osob (rustikální styl, soc. zařízení, TV, SAT, minilednička) 
 4 standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

dvoulůžkový mini pokoj 750 Kč  děti do 3 let (bez nároku na lůžko) zdarma 

dvoulůžkový pokoj 790 Kč  snídaně dospělí / děti 4-8 let 80 Kč / 50 Kč 

třílůžkový pokoj 1.100 Kč   

čtyřlůžkový pokoj 1.300 Kč Možnost skupinových slev při pobytu delším než 2 noci. 

jednolůžkový pokoj 490 Kč studio pro 2 osoby 1.200 Kč 

dvoulůžkový pokoj dle vybavení 700 – 1.000 Kč studio pro 3 osoby 1.500 Kč 

třílůžkový pokoj dle vybavení 950 – 1.250 Kč studio pro 4 osoby 1.700 Kč 

čtyřlůžkový pokoj 1.550 Kč  přistýlka 200 Kč 

V době od  1. 7. do 4. 9. je k ceně připočteno 100 Kč/noc za snídani pro počet osob na pokoji. 
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  (LCD TV, SAT, koupelna s vanou, WC) 
 4 nadstandardní dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (rust. styl, LCD TV, SAT, koupelna se sprchou, WC) 

 

- wi-fi na pokoji, dětský koutek, restaurace, salonek, vinárna, parkoviště 

 
Penzion U Machů 
Haškova 30, 690 02  Břeclav 
tel.: 724 223 058, e-mail: info@penzionumachu.cz, www.penzionumachu.cz 
 

 
Kapacita: 8 lůžek + 4 přistýlky 
 

 4 dvoulůžkové, nekuřácké pokoje 
 

 

Pension U Michlů 
Julia Fučíka 109, 691 41  Břeclav 4 
tel.: 519 323 265, 519 325 326, e-mail: pension.michl@iol.cz, www.pension-u-michlu-breclav.az-
ubytovani.info 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kapacita: 56 lůžek včetně přistýlek 
 4 jedno- až dvoulůžkové pokoje bez soc. zařízení 

(umyvadlo, TV, WC; sprcha společná na patře) 
 14 dvou- až pětilůžkových pokojů se soc. zařízením 

(včetně 2 lůžek pro handicapované) 
 

standard 1 / 2 osoby 680 / 990 Kč   nadstandard 1 / 2 osoby 790 / 1.120 Kč 

standard přistýlka 330  Kč   nadstandard přistýlka 350  Kč 

komfort 1 / 2 osoby 900 / 1.350 Kč   snídaně 80 Kč 

jednolůžkový pokoj 800 Kč  přistýlka  300 Kč 

dvoulůžkový pokoj 1.300 Kč Ceny jsou uvedeny včetně snídaně a poplatků.  
V ceně pokoje je využití infrasauny zdarma! 

1 osoba / noc 500 - 860 Kč   4 osoby / noc 1.680 Kč 

2 osoby / noc 800 – 1.240 Kč   5 osob / noc 2.030 Kč 

3 osoby / noc 1.500 Kč   Děti 2-7 let 270 Kč/noc. Ceny jsou včetně snídaně. 

- na pokoji sociální zařízení, klimatizace, wi-fi,  
lednička s minibarem 
- klimatizace, infrasauna, 4 badmintonové kurty, zahr. 
terasa, úschovna kol, pronájem garáže 100,- Kč/den 
- nekuřácká kavárna (30 míst), zahradní terasa 

- sociální zařízení na pokoji i společné 
- na pokoji TV, telefon, na dvou a více    
lůžkových také lednička, wi-fi  
- domácí mazlíčci vítáni  
- parkování ve dvoře 
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Penzion Rose 
ul. Fibichova, 690 02  Břeclav 
tel.: 519 374 083 (hotel Rose), e-mail: hotel.rose@worldonline.cz, www.hotelrose.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapacita: 16 lůžek 
 1 apartmán 
 3 dvoulůžkové, 2 třílůžkové pokoje 

 

 
 
Penzion Miluška 
Tovární kolonie 43, 691 41  Břeclav 4 
tel.: 739 368 595, e-mail: info@penzionmiluska.cz, www.penzionmiluska.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapacita: 50 lůžek (z toho 6 přistýlek) 
 

 
 
- každý pokoj je vybaven vlastní koupelnou a WC, TV, SAT, wi-fi, klimatizací 
- bezbariérový přístup, bar, pivnice, restaurant, vinárna, dětské hřiště, diskotéka, směnárna, zapůjčení 
společenských her, půjčovna kol (pro ubytované), zahradní posezení … 
- psům vstup povolen 
 
 
 
 
 
 

  

dvoulůžkový – 1 osoba 990 Kč   apartmán 2.200 Kč 

dvoulůžkový – 2 osoby 1.480 Kč   přistýlka 350 Kč 

třílůžkový 1.950 Kč   garáž 170 Kč 

dvoulůžkový 1 os. / 2 os.  690 / 1.390 Kč přistýlka  350 Kč 

mezonetový apartmán 5 osob 2.290 Kč snídaně  120 Kč 

- každý pokoj je vybaven sociálním zařízením, WIFI 
- možnost využití hotelových služeb v blízkosti 
- 3 parkovací místa ve dvoře, venkovní bazén 
- zákaz psů a koček na pokojích 

 6x  apartmán 
 7x dvoulůžkový pokoj 

 1x pokoj pro invalidy 
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UUBBYYTTOOVVÁÁNNÍÍ  VV  SSOOUUKKRROOMMÍÍ--  AAPPAARRTTMMÁÁNNYY  

 
Ubytování Břeclav – Fun Caffe 
Čechova 663/15, 690 02 Břeclav  
tel.: 602 602 525, e-mail: recepce@ubytovanibreclav.com, www.ubytovanibreclav.com 

 

Kapacita: 19 lůžek (včetně přistýlek) 
 

 4 dvoulůžkové 
 2 třílůžkové 
 1 čtyřlůžkový  

 

Ubytování Břeclav - Poštorná 
J. Skácela 10, 691 41  Břeclav 
tel.: 606 705 546, e-mail: info@ubytovani-breclav.com, www.ubytovani-breclav.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kapacita: 10 lůžek (včetně dvou přistýlek) 
 

   4 dvoulůžkové pokoje 
 

 
 
 
 
 

Ubytování Cyklosféra               
Pod Zámkem 3096/3, 690 02 Břeclav 
tel. 731 657 980, 774 027 549, e-mail: info@cyklosfera.cz, www.cyklosfera.cz 
 
Kapacita: 14 lůžek 

 1 třílůžkový 
 1 čtyřlůžkový 
 1 sedmilůžkový 

 
3 samostatné ubytovací jednotky (pokoje), každý s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. 
Cena za osobu / noc 450 Kč. 
 

standart – 1 osoba / 2 osoby 500 / 800 Kč přistýlka 200 Kč 

apartmán  4 osoby 1.600 Kč snídaně 60 Kč 

pokoj 1 osoba / 2 osoby 490 / 800 Kč 

přistýlka 300 Kč 

děti do 3 let zdarma 

domácí mazlíčci zdarma 

snídaně 80 Kč 

- soc. zařízení, TV, wi-fi, společná  kuchyně 
- dětské hřiště, parkoviště před ubytováním, garáž 
-  kavárna, směnárna, terasa, grilování, vinný sklep 
 

- sociální zařízení na pokoji (vana nebo 
sprchový kout) 

- vybrané pokoje mají vlastní vstup 
z ulice 
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- každý pokoj je vybaven TV, rádiem, 
přípojkou wi-fi  
- bezbariérový přístup, nekuřácké pokoje 
- soc. zařízení (vana, sprcha, WC), 
lednice, mikrovlnná trouba 
- zahradní posezení, uzavřené parkoviště, 
úschova kol 
 
 

 

Apartmán U Malinkovi čů 
Lednická 52, 690 06 Břeclav – Charvátská Nová Ves, tel.: 776 444 195, 721 164 104 
e-mail: ubytovaniumalinkovicu@seznam.cz, www.umalinkovicu.webnode.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapacita: 10 lůžek (vč. 2 přistýlek) 
 

 2 třílůžkové, 1 dvoulůžkový pokoj 
 

 
 
 

 
Ubytování „U Koňadry“  
Lidická 1641/55, 690 03  Břeclav, tel.: 723 437 446, 775 237 446 
e-mail: ukonadry@seznam.cz, www.ukonadry.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapacita: 10 lůžek + 2 přistýlky 
 

 2 dvoulůžkové apartmány  
 1 dvoulůžkový pokoj pro handicapované 

   

 
 
 
 

Ubytování Miniselský dvůr 
J. Fučíka 54, 691 41  Břeclav 4 
tel.: 775 125 949, 725 506 394, e-mail: hyrsova@email.cz, www.miniselskydvur.cz  
 

osoba / noc 350 Kč   děti od 4 do 10 let 200 Kč 

osoba / noc – pobyt delší než 2 noci 300 Kč   děti do 4 let zdarma 

týdenní pobyt (7 nocí, max. 8 osob):  14.000 Kč 

1 osoba / noc 500 Kč 
1 osoba / noc – pobyt 2 a více nocí  450 Kč 
dítě 0 - 5 zdarma, dítě 5 – 10 let / noc 200 Kč 
přistýlka / noc 200 Kč 

- na každém pokoji sprchový kout, TV, wi-fi 
- WC na chodbě nebo v jednom třílůžkovém pokoji 
- plně vybavená kuchyně: rychlovarná konvice, sklokeramická 
deska, mikrovlnná trouba 
- dětská postýlka, dětská jídelní židlička 
- možnost přistýlky – 2 rozkládací křesla 
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Kapacita: 7 lůžek 
 

 1 dvoulůžkový pokoj (kuchyň, lednice, TV, Wi-Fi, soc. zař.) 
 1 dvoulůžkový pokoj (lednice, TV, Wi-Fi, soc. zařízení) 
 1 třílůžkový pokoj (lednice, TV, Wi-Fi, soc. zařízení) 
 

 

 
Ubytování Na Zahradní  
Zahradní 14, 690 03  Břeclav 4 
tel.: 605 476 638, e-mail: janoskovaz@seznam.cz, www.ubytovaninazahradni.cz 

 
Kapacita: 13 lůžek (včetně 3 přistýlek) 
 

 čtyřlůžkový apartmán s balkonem 
 2 pětilůžkové apartmány (s jednou nebo  

dvěma přistýlkami) 
 

 
 
 

 
 

 
Ubytování v soukromí – Jan Halady 
Gen. Šimka 10, 690 03  Břeclav 
tel.: 739 427 274, e-mail: fotos.halady@seznam.cz, www.halady.cz 
 

 
 
 
Kapacita: 6 lůžek 
 

 obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení 
 jeden velký pokoj se 6 lůžky  

1 osoba / noc (do 4 nocí) 400 Kč 1 osoba / noc (nad 7 nocí) 300 Kč 

1 osoba / noc (do 7 nocí) 350 Kč Slevy při delším pobytu a množstevní slevy – dohoda na místě. 

1 osoba 1-3 noci 450 Kč 

1 osoba 4 a více nocí 400 Kč 

- možnost uložení kol a využití 
bazénu, zahradní posezení, stolní 
tenis  

 

- každý apartmán má vlastní sociální zařízení a 
plně vybavenou kuchyň (vařič, mikrovlnná 
trouba, rychlovarná konvice, nádobí), jeden je 
bezbariérový 

- nekuřácké pokoje, TV a Wi-Fi na pokoji 
- bez domácích mazlíčků 
- úschova kol, parkování aut ve dvoře 
- zahradní posezení, možnost grilování, zapůjčení 

společenských her 

- TV, rádio, k dispozici kuchyňka se 
základním vybavením  
 - zahradní posezení, zapůjčení 
společenských her, bazén 
 - parkování u objektu, děti do 3 let zdarma 
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Apartmány Andrea 
Nádražní 1422/108a, 691 41 Břeclav-Poštorná 
tel.: 724 588 161, e-mail: andrea.matlova2@seznam.cz, www.ubytovani-andrea.cz 
 

   
 

Kapacita: 10 lůžek 
 2 apartmány 

 
 

- každý apartmán má sociální zařízení a 
kuchyňku 
- TV, wi-fi 
- ohniště, krb, parkování před apartmánem 
 

Rodinné ubytování na Moravě 
Tyršův Sad 5, 690 06  Břeclav 6 – Charvátská Nová Ves 
tel.: 607 872 849, 606 116 817, e-mail: brychtova.alice@gmail.com, www.rodinneubytovaninamorave.cz 

Kapacita: 2 - 10 lůžek 
 2 apartmány 

 

- stylové venkovní posezení 
- plně vybavené apartmány 
- WIFI, uzavřené parkoviště 
 

 
Ubytování v soukromí – Slávka Čermáková 
Bří Mrštíků 16, 690 02  Břeclav, tel.: 723 365 427, 606 857 960 (volat nejdříve po 17. hodině) 
e-mail: cs.9@seznam.cz, www.ubytovanibreclav.wz.cz 

Kapacita: 4 lůžka 
 

 

 
 

1 osoba / noc 400 Kč 

 obsazení apartmánu 1 osobou 600 Kč 

 přistýlka nebo dítě do 12 let 300 Kč 
 Dítě do 3 let zdarma, při ubytování na 1 noc příplatek 10%,  
domácí zvířata pouze po předchozí dohodě 100 Kč/noc. 

1 osoba / noc / mimosezona 350 Kč 
 celý objekt / týden, sezona 22.500 Kč 

   

1 osoba / noc 290 Kč 

 -  1 pokoj (1 dvoulůžko, 1 rozkládací sedačka) 
- TV, posezení na terase 
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UUBBYYTTOOVVNNYY  
 
 
Ubytování Zimní stadion 
Pod Zámkem 2881/5, 690 02  Břeclav 
tel.: 724 377 127, 606 780 001 
e-mail: info@ubytovani-restaurace-breclav.cz, www.ubytovani-restaurace-breclav.cz 
 

 Kapacita: 52 lůžek 
 13 čtyřlůžkových pokojů 

 
 

- sociální zařízení společné, na pokoji umyvadlo 
- restaurace, salonek, TV v hale na recepci, parkoviště 
- konferenční sál s kapacitou 60 míst 
 
 
Domov mládeže 
Bří Mrštíků 4, 690 30  Břeclav 
tel.: 724 645 834 (Z. Sladký; volat předem!), e-mail: domov@spsbv.cz, http://domov.spsbv.cz 

 
 
Kapacita: školní rok cca 45 lůžek, letní prázdniny 150 lůžek 
 

BUDOVA „A“ (letní prázdniny): 
 - 1 pětilůžkový s kuchyňkou 
- 8 buněk 1+3 a 8 buněk 2+3 se dvěma pokoji  
  s vlastním sociálním zařízením a sprchou 
 

BUDOVA „B“ (celoročně): 
- 2 až 4 lůžkové  
- sociální zařízení se sprchami společné na patře 

 

1 osoba / noc 300 Kč 

 pes, kočka na pokoji 50 Kč 

 úschova kola 10 Kč 

 úschova motorky 50 Kč 

1 osoba / noc (včetně rekr. poplatku) 225 Kč 

polopenze  165 Kč 

plná penze 263 Kč 
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Ubytovna Hana Krčmářová 
U Póny 3261/1, 690 02 Břeclav 
tel.: 605 984 946 (správce), 604 934 890, e-mail: krcmarovah@seznam.cz, www.nocleh.com 
 

 
Kapacita: 63 lůžek 
 

- pokoje 1 až 5 lůžkové 
- na pokoji: TV, wi-fi, lednička 
 

Ubytovna TJ Tatran Poštorná, z. s. 
Lesní 1128/12, 691 41  Břeclav 4, tel.: 604 898 258, e-mail: tatran.postorna@seznam.cz,  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kapacita ubytovny: 75 lůžek 
 

 2 jednolůžkové pokoje 
 17 dvoulůžkových pokojů 
 13 třílůžkových pokojů 

 

Ubytovna U Gumotexu 
Mládežnická 26, 690 02  Břeclav, tel.: 602 777 613, 602 777 614 
 

 
 
 

- sociální zařízení společné 
- kuchyň, lednička na pokoji, spol. místnost s TV, 
oplocené parkoviště 
 
 
 
 
 
 

ubytování  -  1 noc 400 Kč praní 50 Kč 

lůžko na ubytovně (do 3 dnů) 230 Kč chata – 5 lůžek 800 Kč 

lůžko na ubytovně (4 dny a více) 184 Kč Ceny jsou uvedeny vč. DPH. 

 
Kapacita: 40 lůžek, 8 přistýlek 
 

  4lůžkové pokoje 
 

1 noc 220 Kč 

2 – 3 noci 200 Kč 
4 – 5 nocí 170 Kč 
dlouhodobé ubytování 160 Kč 

Kapacita chatové osady: 25 lůžek  
(květen – říjen) 

 5 chatek po 5-ti lůžkách 
- sociální zařízení společné 
- kuchyň, spol. místnost, televize, tenisový kurt 
 

- sociální zařízení společné (zvlášť muži a ženy) 
- kuchyň na každém patře (sporák, trouba, mikrovlnka, nádobí 
k zapůjčení na recepci) úschova kol, venkovní posezení, možnost 
grilování, parkování v uzamčeném areálu, v blízkosti restaurace 
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Ubytovna Aeroklubu Břeclav 
Letiště Břeclav (směr Ladná), P. O. Box 11, 690 71 Břeclav 
tel.: 602 957 931, 724 087 842, e-mail: info@aeroklubbreclav.cz, www.aeroklubbreclav.cz 
 

 
 

 

 
 
 

Kapacita: 18 lůžek 
 2 čtyřlůžkové pokoje 
 2 pětilůžkové pokoje 

 
 

 
 
 

 
 

Centrum ubytování Břeclav 
Stromořadní 839, 690 02 Břeclav 
tel.: 608 770 858, e-mail: info@ubytovnabreclav.cz, www.ubytovnabreclav.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 

- kuchyňka, společenská místnost, TV, úschovna kol, Wi-Fi zdarma 
- ubytování v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 osoba / noc - letní sezóna  200 Kč 

1 osoba / noc – topná sezóna 300 Kč 

       Kapacita: 44 lůžek 
 

 24x dvoulůžkový pokoj 
 4x  třílůžkový pokoj 
 1x  čtyřlůžkový pokoj 
 1x  šestilůžkový pokoj 

 

jednolůžkový pokoj s / bez soc. zařízení 490 / 410 Kč 

dvoulůžkový pokoj s / bez soc. zařízení 790 / 690 Kč 

  

třílůžkový pokoj  1.100 Kč Slevy při pobytech delších 
než 5 a 14 nocí.  

Slevy pro skupiny. 
 

Ceny uvedeny vč. DPH.  

čtyřlůžkový pokoj  1.500 Kč 

šestilůžkový pokoj 2.250 Kč 

- 1x dámské WC a sprcha, 1x pánské WC a sprcha 
- upřednostňujeme ubytování o víkendech, nocleh nutno 

dohodnout předem 
- o víkendu otevřen letištní bar – občerstvení, posezení na 

terase 
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OOSSTTAATTNNÍÍ   
 

Hájenka Kančí obora 
Kančí obora 2, Břeclav 
tel.: 775 591 000 (003), e-mail: ingr@irra.cz, www.kanciobora.cz 

 
Kapacita: 8 až 10 lůžek 
 

 1 třílůžková ložnice, 1 čtyřlůžková ložnice 
 1 obývací pokoj se 2 lůžky 

 

- soc. zařízení společné (2x WC, koupelna) 
- koupání a rybaření, pro děti houpačka s prolézačkou a malé pískoviště 
 
 

 
 
Turistická základna Apollo 
Autokemp Apollo u Lednice, tel.: 702 013 809, e-mail: dasa.duhovka@gmail.com, www.duhovka.cz 
Ubytování možné pouze po předchozím objednání e-mailem nebo telefonicky (PO – PÁ 8 – 15 hod.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapacita: 40 lůžek (květen, září / červen – srpen) 
 

 2, 3 a 6 lůžkové chatky  
 

- WC chlapci/dívky a umývárna – sprcha 
- standardně vybavená kuchyňka, zastřešená terasa  
sloužící jako jídelna, vol. hřiště, ohniště 
- s sebou vlastní spací pytel (k zapůjčení jen prostěradlo),  
toaletní papír, čistící prostředky a utěrky 
 

 
 
Ubytování v budově SVČ Duhovka na Lidické 
Lidická 4, 690 02  Břeclav, tel.: 702 013 809, e-mail: dasa.duhovka@gmail.com, www.duhovka.cz 
Ubytování možné pouze po předchozím objednání e-mailem nebo telefonicky (PO – PÁ 8 – 15 hod.). 
 
 Kapacita: 1 pokoj = 20 matrací na zemi 
 

- soc. zařízení společné, kuchyň, spol. místnost... 
 - vlastní lůžkoviny s sebou 

sezona 16. 6. – 22. 9. 2018 17.500 Kč / týden topení v zimě 1.000 Kč / týden 
celoroční provoz / 
 mimo sezonu 

2.700 Kč za každý 
započatý den (min. 3 dny) 

Cena zahrnuje – pronájem objektu: 
 7x ubytování, povlečení, spotřeba vody. 

1 osoba / noc  90 Kč / 120Kč 

 poplatek za spotř. vodu  90 Kč / m3 

 odpad 70 Kč / 1 pytel 

rekreační + místní popl. 15 Kč / den 

 poplatek za spotř. el. energii  5 Kč / kW 

1 osoba / noc   60 Kč 

rekreační poplatek / den          10 Kč 

místní poplatek / den  5 Kč 


