Pastviny
Umístění : penzion se nachází v atraktivním prostředí údolní nádrže Pastviny u Žamberka
Ubytování: : kapacita je je 45 lůžek rozdělených do 16 pokojů (12 pokojů je dvoulůžkových s možností jedné
přistýlky, jeden pokoj je jednolůžkový, jeden třílůžkový s přistýlkou a dva pokoje dvoulůžkové bez možností
přistýlky).Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním příslušenstvím (WC, umyvadlo a sprchový kout), telefonem, TV,
rádiem, dva pokoje jsou bezbariérové
Vybavení: : V přízemí penzionu je vstupní hala s recepcí, jídelna, malá kavárna s barem, tělocvična ( rotopedy, stolní
tenis, šipky, stolní fotbal) a masérna. Společné prostory objektu jsou bezbariérové, k dispozici je výtah.V objektu je
také sklípek a společenská místnost. Kapacita školící místnosti je maximálně 40 míst, je vybavena plátnem, flipchartem
a DVD přehravačem.V celém objektu je k dispozici bezplatné WIFI - připojení
Okolí: : Přehrada Pastviny , Vejdovy lípy - stáří lip 700-800 let, Hrady : Litice ( 23 km), Potštejn (30 km), Doudleby
( 28 km) ,
Zámky : Rychnov n. Kněžnou (30 km), Doudleby ( 28 km), Potštejn (30 km), Častolovice (34 km), Opočno (52 km) ,
Litomyšl (40 km) , další : Klášter a poutní místo Hedeč (17 km) , Muzeum Krajky ve Vamberku (23 km) ,Muzeum
řemesel Letohrad (11 km), Arboretum Žampach (17 km) , Andělův chlum (24 km) , Červená Voda (22 km) ,
Dobruška (48 km), Neratov (27 km) - poutní kostel se skleněnou střechou , Suchý vrch (26 km)- rozhledna,
dělostřelecká tvrz Bouda (+ 3 km), Ústí nad Orlicí (21 km) – plavecký bazén se slanou vodou; venkovní aquapark;
muzeum; Zemská brána (18 km) – balvanité řečiště Divoké Orlice, která v těchto místech prorazila hřeben Orlických
hor a vytvořila hluboce zařízlé údolí nazvané Zemská brána; kamenný most v hraničním pásmu s Polskem; Bunkrová
turistika – dělostřelecké tvrze : Bouda, Hanička a Hůrka
Sportovní vyžití : hřiště na volejbal a basketbal, tenisové hřiště, tělocvična ( rotopedy, stolní tenis, šipky, stolní fotbal)
a masérna, Ústí nad Orlicí (21 km) – plavecký bazén se slanou vodou; venkovní aquapark; muzeum; Cykloturistika –
cyklistické trasy například okolo přehrady (cca 9 km) nebo do nedalekého Klášterce nad Orlicí proti toku přehrady.
Lyžování : V areálu České Petrovice se 3 lyžařskými vleky:600m,500m,380m s frekvenčím měničem pro plynulý
rozjezd a dvěmi provazovými vleky pro nejmenší, a čtyřmi sjezdovkami o celkové délce přes 2km. Tři sjezdovky jsou
opatřeny technickým zasněžováním a dvě mají osvětlení pro večerní lyžování. Na jedné ze sjezdovek je umístěn
snowpark se skoky a překážkami. Doprava ke velkům je zajištěna vlastními skibusy a obědy jsou na penzionu.
Spojení : 3 x denně přímý autobus Praha - Pastviny
Lékařská služba : Pediatr: MUDr. Jaromír Andr, 465 676 850, 775 073 887, pohotovost : Ústí nad Orl.: 465 710 191
KHS : Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Územní pracoviště Rychnov
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Tel.: 494 339 041, sekretariat.rk@khshk.cz

