Informace a nabídka pro cestovní kanceláře a agentury
Hotel ZETOCHA *** disponuje 18 pokoji / sprchový kout, WC, TV+ sat., Wi-fi

Všechny pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlek
2 velké pokoje pro až 4 osoby
8 osob
2 apartmány - max. 4 osoby
8 osob
10 třílůžkových pokojů
30 osob
4 dvoulůžkové pokoje
8 osob
Celková kapacita hotelu
54 osob
Cena ubytování
Cena večeře
Cena snídaně

350,- Kč za jednu osobu
150,- Kč / os. (polévka, hlavní chod, nápoj)
70,- Kč / os

Celková cena s polopenzí pro jednu osobu/noc je 570,- Kč, platí pro skupiny na 1 noc.
Při pobytu na 2 a více nocí je cena ubytování za další noc pouze 300,- Kč/noc/os.
Pro zájezdové skupiny nad 40 osob je pobyt pro 21. osobu zdarma.
V případě zájmu možnost zajistit diskotéku v hotelovém baru nebo živou hudbu na restauraci.
Hotel ZETOCHA *** se nachází v ideální dojezdové vzdálenosti od těchto turisticky atraktivních míst:
- Znojmo a jeho památky 30 km
- Vranov na Dyjí 40km
- Bítov 40 km
- Brno nebo Břeclav 40 km
- Mušovská jezera 25 km
- Mikulov 30 km
- Lednicko – Valtický areál 35 km
- Věstonice 35 km
- Vídeň 70 km
Termální lázně Therme Laa - 2 km - Vám zajistí relaxační vyžití za
velmi příznivé ceny. Tyto jsou hojně využívané českou klientelou a není
problém se v areálu lázní domluvit češtinou. Což z toho místa činí velice
atraktivní turistický cíl v zahraničí.
Na přání zajistíme také možnost tranzitního stravování pro skupiny. Jsme poslední restaurace před
opuštěním republiky na hraničním přechodu Hevlín / Laa an der Thaya – hlavní tah na jih (Rakousko,
Itálie, Chorvatsko,…)
S přátelským pozdravem:

Jan Zetocha
majitel hotelu

Hotel Zetocha 671 69 Hevlín 53
Telefony:+420 515 274 233, +420 515 274 633
Fax+420 515 274 233
Email: hotel@hotelzetocha.cz
www.hotelzetocha.cz

