
Ubytování na MČR seniorek 2012 
 
Pořadatel SKK Jičín upozorňuje, že vzhledem k plnícím se kapacitám z důvodu kolidujícího 
programu basketbalu je potřeba si zajistit případné noclehy co nejdříve. Níže jsou některé 
předjednané ubytovací zařízení. Další možnosti jsou na webu www.jicin.cz. 
 
PENSION BARBORKA, JIČÍN 
- počet lůžek: 6 (3 x ½ lůžko) 
- cena za lůžko: 350 Kč/noc 
- kontaktní osoba: Darja Kvasničková 
- telefon: 493/ 522 501, 607/ 246 664 
- email: Pension.Barborka@seznam.cz 
 
PENSION BRADLECKÝ MLÝN, BRADLECKÁ LHOTA 
- počet lůžek: 16 (2 – 4 lůžkové pokoje) 
- cena za lůžko: 250 Kč/noc (děti zdarma, vlastní soc.zařízení na pokoji) 
- vzdálenost od Jičína: cca 5 km 
- telefon: 774 / 96 50 45, 608 /222 304 
- email: waldemarr@seznam.cz 
 
PRIVÁT SOUDNÁ 22 
- počet lůžek: 8 + 1 přistýlka 
- cena za lůžko: 360 Kč/noc 
- kontaktní osoba: paní Gregorová 
- vzdálenost od Jičína: cca 0,5 km 
- telefon: 728 / 453 267 
- email: gregorovai@centrum.cz 
 
PENSION OLGA, ŽELEZNICE 
- počet lůžek: 12 (2-4 lůžkové pokoje) 
- cena za lůžko: 300 Kč / noc 
- vzdálenost od Jičína: cca 5 km 
- kontaktní osoba: paní Šimůnková 
- telefon: 493/ 532 494, 605/105 853 
- email: privatolga@seznam.cz 



 Autocamp Rumcajs 

Jičín 

 

Ubytování: Kemp se 145 lůžky ve 25 chatách a s plochou pro vlastní stany a karavany. 

Chatky jsou: 4 lůžkové bez soc. zařízení (do 30m soc. zařízení) 

                                                 CENA: 120/lůžko/noc 

       9 lůžkové se soc. zařícením – chata je tří 

pokojová po 4, 3 a 2 lůžkách. 

                    CENA: 150/lůžko/noc – celá chata 1000kč/noc po dohodě 

Vlastní lůžkoviny (spacák + prostěradlo) nebo možnost zapůjčení lůžkovin za 50 kč/doba pobytu 



Možnost stravování v motelu v campu. 

 

Koupaliště 10 min. od campu. 

 

 

Camp Rumcajs - aktivity: 

Krátkou procházkou od campu směrem do města je nové koupaliště. O kousek dál ve městě 
je krytý bazén. Přírodní koupání také není daleko - například Konecchlumí, Pecka, 
Jinolické rybníky, Hořice, Miletín, Lodín. 
Na výlety nebudete vědět kam dřív, nedaleko je Hrubá skála, Malá skála, zámek Dětenice, 
Trosky, Humprecht, Kost, Prachovské skály, Boskovské jeskyně, Ještěd, Tábor, 
Nechanice... 

 



 

 

 

Kontakt:  jar.jiranek@email.cz 

    Mobil: 608155769 nebo 725299990: 

 Adresa:  Camp Rumcajs , Jaroslav Jiránek, M Koněva 331, 506 01 Jičín 

Do 5.3.2012 jsem mimo republiku. 

Děkuji.  Jiránek Jaroslav.  
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