
Seznam doporučených hotelů a penzionů pro hosty 5. plesu akademie českého veteránismu 

konaném 26. 1. 2019 v Litomyšli 

 

Ubytovací zařízení jsou seřazeny dle vzdálenosti od Smetanova domu, kde bude probíhat 5. ples AČV. 

Ubytovací kapacity nejsou rezervovány, jsou pouze domluveny zvýhodněné ceny. Každý účastník si 

ubytování závazně potvrdí sám. Pod heslem „veteráni“ mu ne všude bude poskytnuta zvýhodněná 

cena. Rezervace potvrzujte na recepci jednotlivých hotelů či penzionů. 

 

1. Pension-Kraus *** (3 min pěšky) 

www.pension-kraus.cz, info@pension-kraus.cz, tel. +420 602474647 

Od 1.11. do 28.2. mají snížené posezonní ceny o 10%, na dvě noci přiznají další slevu pod 

domluveným heslem. 

2. Penzion Paseka (4 min pěšky) 

www.pensionpaseka.cz, pod správou hotelu Aplaus, rezervace@pensionpaseka.cz, 

a.fiserova@hotelaplaus.cz, tel. +420 724225295 

Po nahlášení domluveného hesla bude poskytnuta sleva 20% ze základního sazebníku. 

3. Penzion V Podzámčí (5 min pěšky) 

www.pension-litomysl.cz, recepce@penzion-litomysl.cz, tel: +420 605 590 540 

Zde jsou ceny dány sazebníkem v termínu od 1. 10. – 31. 3. 

4. Penzion Pod Klášterem (6 min pěšky) 

www.podklasterem.cz, pension@podklasterem.cz, tel: +420 602 712 703 

Domluvena částka 900,- (+120,- za snídani) Kč za dvoulůžkový pokoj. Běžná cena je 1200,-  

(+150,- za snídani) Kč. Opět platí nahlášení sjednaného hesla. 

5. Hotel Aplaus**** (7 min pěšky) 

www.hotelaplaus.cz, a.fiserova@hotelaplaus.cz, tel. +420 724225295 

Po nahlášení domluveného hesla bude poskytnuta sleva 20% ze základního sazebníku. 

6. Hotel Zlatá hvězda (8 min pěšky) 

www.zlatahvezda.com, zlata.hvezda@lit.cz, tel: +420 734 670 355 

Domluveny zvýhodněné ceny po nahlášení hesla: Jednolůžkový pokoj 950,-Kč/noc, dvoulůžkový 

pokoj /1 osoba 1150,-Kč/noc, dvoulůžkový pokoj / 2 osoby 1600,-Kč/ noc 

7. Antik Hotel Sofia (13 min pěšky, 3 min autem) 

www.antikhotelsofia.cz, antikhotelsofia@gmail.com, tel: +420 777613191 

Po nahlášení hesla budou ceny následující: Pokoj bez snídaní za 2000,- Kč, se snídaní za 2400,- Kč 

pro 2 osoby. Apartmá bez snídaně: 2 650,- Kč, se snídaněmi 2850,- Kč/ noc 

Cena za 2 noci včetně snídaně: pokoj – 4000,- Kč, apartmá - 5 300,- Kč 

8. Penzion Tašner*** (14 min pěšky, 3 min autem) 

www.tasner.cz, jan@tasner.cz, tel: +420 777 846 907 

Po nahlášení hesla: 950,- Kč / dvoulůžkový pokoj / 2 osoby / noc. 

9. Penzion Merkur (14 min pěšky, 3 min autem) 

www.penzion-merkur.cz, EliskaStriteska@seznam.cz, tel: +420 607 684 575 

Po nahlášení hesla bude poskytnuta sleva 5%. 

10. Penzion Lilie (15 min pěšky, 4 min autem) 

www.penzion-lilie.cz, ubytovani@penzion-lilie.cz, tel: +420 777 13 24 01 

Po nahlášení hesla bude poskytnuta sleva 5% - pouze pro přímé rezervace. 

 

Zpracoval: Veteran car club Litomyšl 
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