
 

 

 

 

Apartmán č. 1 
4 lůžka v dispozičním řešení 1+1. Jeden velký 
čtyřlůžkový pokoj popř. dětská postýlka. V ložnici 
je TV, satelit. Další místnost tvoří plně vybavená 
kuchyň mikrovlnnou troubou, lednicí a 
elektrickou dvouplotýnkou. Součástí apartmá je 
velká koupelna se sprchovým koutem a vanou. 

Ubytování v apartmánech 
• Celková kapacita ubytování je až 9 osob. 
• Apartmány jsou nové v půdní vestavbě a jsou plně 

vybavené. 
• Krásný výhled na rybník a údolí v malebné vesničce Sedlo. 
• Vesnice Sedlo je přímo na cyklotrase 1009. 
• Parkování přímo u domu. Příjezd zepředu i ze zadní části 

domu. 
• V apartmánech možnost snídaně po předchozí domluvě. 
• Nejbližší obchod a hostinec s poledním menu je v obci 

Číměř. 
• Vstup přes společnou vstupní halu a schodiště. 
• Podkroví s apartmány je plně soukromé. 
• Možnost využití pračky a zahradního nábytku. 
• Provoz apartmánu je celoroční. 
• Možnost ubytování na víkend i Silvestrovské pobyty. 
• Minimální délka ubytování je 2 dny. 

Kontakt 
Hana Ližanová 
+420 731 424 222  
hanalizanova@seznam.cz  
Sedlo 26 (obec Číměř) 

Ceník 
ZIMA (2. 1. - 30. 3.)  
350 Kč za osobu / noc 
 
LÉTO (1. 5. - 30. 9.)  
400 Kč za osobu / noc 
 
Mimo sezonu  
350 Kč za osobu / noc 
 
SILVESTR (27. 12 - 1. 1.)  
500 Kč za osobu / noc  
(v ceně je lahev Šampaňského) 

Apartmán č. 2 
5 lůžek v dispozičním řešení 2+kk. Velký 
čtyřlůžkový pokoj s přistýlkou nebo dětskou 
postýlkou. V ložnici je TV se satelitním příjmem. 
Kuchyň plně funkční s lednicí, mikrovlnkou a 
dvouplotýnkou. Součástí apartmá je koupelna se 
sprchovým koutem. 

Dovolená a ubytování 
v jižních Čechách 
v České Kanadě 

Apartmány „U kostela“ 
obec Sedlo (Číměř) 

8 km – Nová Bystřice 
13 km – Jindřichův Hradec 



 

 

Apartmány u Kostela – Hana Ližanová (+420 731 424 222) 
Sedlo č. p. 26, 378 33 Číměř,  
okres Jindřichův Hradec 
 
GPS: 49°2'57.664"N, 15°2'11.198"E 


