Připravili jsme pro Vás přehled a možnosti ubytování ve městě Broumově a blízkém okolí od
broumovského kláštera. Pokud by Vám žádný z uvedených poskytovatelů ubytování
nevyhovoval, prosíme, kontaktujte nás a my Vám rádi doporučíme ubytování podle Vašich
představ a požadavků.
Další informace o ubytování na Broumovsku najdete na www.broumovsko.cz/ubytovani.
Dům hostů – Klášter Broumov (https://www.dumhostu.cz/)
– Kapacita v Domě hostů je v období diskusí již bohužel vyčerpána, vřele však doporučujeme
k návštěvě v jiném termínu.
Hotel Zámeček (https://www.hzj.cz/)
– Nově otevřený výletní hotel a restaurace Zámeček Janovičky leží na svahu Javořích hor, v
klidu a zeleni malebné krajiny Broumovska, charakteristické svými pískovcovými skalami a
divokou přírodou. Terasa hotelu nabízí úchvatný výhled do Broumovské kotliny a na hřebeny
Stolových hor, které ji ohraničují. Hotel poskytuje pohodlné ubytování v 18 útulných pokojích
s vlastní koupelnou, toaletou a bezplatným internetovým připojením.
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Hotel Veba – depandance (http://www.hotelveba.cz/)
– Účelně zařízené dvoulůžkové pokoje s manželskou postelí či oddělenými postelemi se nacházejí v
přilehlé nízké budově hotelu přímo v rozlehlém parku. Vhodné pro turisty, kteří hledají pěkné
ubytování za slušnou cenu. Každý pokoj vlastní kabelovou TV, psací stůl s židlemi, vysoušeč vlasů, k
dispozici je také Wi-Fi zdarma.

Hotel Praha (http://hotel-praha.cz/)
– Stylové ubytování přímo v historickém centru Broumova. Historický rodinný Hotel Praha
slouží hostům nepřetržitě již s více než 400letou tradicí. A jak často přespíte v hotelu, který je
zároveň kulturní památkou? Takové ubytování Broumovsko nabízí.
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Vila Kateřina (http://www.broumov-ubytovani.cz/cs/)
– Vila Kateřina se nachází v Broumově a nabízí možnost ubytování s domácími mazlíčky, WiFi zdarma a neplacené soukromé parkoviště. Pokoje mají TV s plochou obrazovkou a koupelnu
s pantoflemi a toaletními potřebami zdarma. Součástí některých je posezení, kde můžete
odpočívat, a některé nabízí výhled na hory, bazén nebo do zahrady.

Apartmány Broumov (http://apartmany-broumov.cz/)
– Příjemné ubytování ve zrenovovaném měšťanském domě ze 17. stol. (kulturní památka) v
historickém centru Broumova.
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Privát 347 (http://www.privat347.cz/)
– Privát 347 nabízí pohodové ubytování, a to až pro 8 osob v klidné vilové části pouhých 500
m od centra města Broumov. Wi-Fi, Sat TV, venkovní terasa, úschovna kol, venkovní posezení
s ohništěm a grilem, bazén, trampolína Možnost bezpečného parkování.

Ubytování na hradbách (http://www.ubytovani-na-hradbach.cz/)
– Ubytování na hradbách nabízí ubytování v historickém centru města Broumova. Najdete je
na hradbách města, v sousedství Broumovského kláštera. I když je to v centru, je zde klid a z
oken krásná vyhlídka na Javoří hory a Polské vrchy.
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Apartmány u náměstí (www.booking.com/hotel/cz/renesacni-mestansky-dum)
– Apartmány u náměstí se nacházejí v Broumově, mají posezení a kuchyň s varnou deskou,
ledničkou a varnou konvicí. Standardem je také koupelna s vanou nebo sprchou. Poskytují se
ručníky.

Apartmán u stadionu (www.booking.com/hotel/cz/apartman-u-stadionu)
– Tento apartmán se nachází v Broumově a nabízí zahradu se sluneční terasou. K dispozici je
bezplatné Wi-Fi a soukromé parkoviště. V apartmánu je kuchyň s myčkou a posezení.
Nechybějí ručníky ani ložní prádlo. Okolí ubytování je oblíbeným cílem milovníků cyklistiky a
jízdní kola si lze půjčit přímo na místě.
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Apartmány R&J (http://www.broumovskoubytovani.cz/cs/)
– Apartmány R&J se nachází v historickém centru města Broumova a nabízejí ubytování v šesti
různě velkých apartmánech vybavených kuchyňskou linkou a vším, co je potřeba pro váš
příjemný pobyt.

Apartmány za divadlem (http://www.broumovskoubytovani.cz/cs/)
– Luxusní apartmány nacházející se v historické části města Broumova. Dva apartmány s
kapacitou až šest lidí jsou ideální volbou jak pro rodiny s dětmi, tak i pro samostatné páry.
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Ubytování Broumov (http://www.broumovubytovani.cz/cs/)
– K dispozici Vám je apartmán o velikosti 3+1 v rodinném domě, s vlastní zahradou a garáží.

Apartmán Janina (https://www.booking.com/hotel/cz/ubytovani-janina.cs.html)
– Apartmán má 2 ložnice, kuchyni s myčkou nádobí a mikrovlnnou troubou, TV s plochou
obrazovkou, posezení a 1 koupelnu s vanou. K dispozici je gril a terasa.
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Farma Wenet (https://wenet.cz/ubytovani-2/)
– Farma Wenet se nachází v Broumově a nabízí zdarma dostupné Wi-Fi, zahradu s dětským
hřištěm a výhled do zahrady. Všechny apartmány mají plně vybavenou kuchyň s mikrovlnnou
troubou, krb, posezení s pohovkou, TV s plochou obrazovkou a vlastní koupelnu se sprchou i
bezplatnými toaletními potřebami. Nechybí lednice, varná deska ani rychlovarná konvice.
Farma má terasu a v okolí ubytování se lze věnovat pěší turistice.

Penzion Grosshof (http://www.grosshof.cz/ubytovani/)
– Ubytování má plně vybavenou vlastní koupelnu se sprchou a bezplatnými toaletními
potřebami. Každé ráno se podává kontinentální snídaně a snídaně formou bufetu. Penzion
Grosshof má i zahradu a v okolí ubytování se lze věnovat pěší turistice.
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Pyramida Broumov (https://www.booking.com/hotel/cz/pyramida-broumov)
– Nabízí ubytování ve dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích a v apartmánech. Všechny
ubytovací jednotky mají plně vybavenou kuchyni, kde si hosté mohou připravit vlastní jídlo.

Apartmán U Kláštera (https://www.booking.com/hotel/cz/apartman-uklasterabroumov)
– Apartmán se nachází v centru města a nabízí bezplatné Wi-Fi a výhled do zahrady.
Apartmán má 1 ložnici, satelitní TV s plochou obrazovkou, vybavenou kuchyň s
mikrovlnnou troubou a lednicí, pračku a 1 koupelnu s vanou.
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Apartmány 123 (https://www.booking.com/hotel/cz/apartmany-123)
– Apartmány se nachází v historickém, památkově chráněném domě v centru města, přímo na
broumovském náměstí. Pokoje se nachází v prvním a druhém patře (podkroví) jsou prostorné
s vlastní koupelnou. V domě se nachází obchod s vínem a alkoholem, drobnými dárkovými
předměty. Klášter Broumov se nachází cca 100 metrů od ubytování. Pokoje jsou účelně
vybaveny, v případě potřeby dalšího lůžka nebo úschovy kol je možné se předem domluvit s
majitelem.

Apartmány Nad Parkem (https://www.booking.com/hotel/cz/apartmany-nadparkem.cs.html)
– Apartmány nabízejí zdarma dostupné Wi-Fi i bezplatné soukromé parkoviště. Apartmán má
terasu, posezení, TV s plochou obrazovkou, plně vybavený kuchyňský kout s mikrovlnnou
troubou a lednicí a vlastní koupelnu s vanou nebo sprchou. K dispozici je také varná deska,
toustovač a rychlovarná konvice.
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Apartmány v broumovském statku (https://www.booking.com/hotel/cz/apartmanyvbroumovskem-statku)
– Apartmány se nachází v Broumově v docházkové vzdálenosti od Kláštera. Ubytovat se
můžete v prostorných apartmánech s plně vybavenou kuchyní.

Penzion Benešov (https://www.penzionbenesov.cz/)
– Útulný penzion nedaleko Broumova. Připraveny jsou pro vás moderně zařízené dvoulůžkové
pokoje s vlastním soc. zařízením a s možností přistýlky a apartmá.
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Penzion Vyhlídka Janovičky (http://vyhlidkajanovicky.cz/)
– Penzion/restaurace VYHLÍDKA se nachází nedaleko Broumova v Javořích horách kousek od
hranic s Polskou republikou v nadmořské výšce 622 m.n.m.

Penzion PANORAMA Janovičky (https://www.booking.com/hotel/cz/penzion-panoramabroumov.cs.html)
– Nově zrekonstruovaný Penzion Panorama Janovičky, který je depandance penzionu
Vyhlídka, sídlí v obci Janovičky nedaleko Broumova. Pohodlné ubytování je pro hosty všech
věkových skupin připraveno ve dvoulůžkových pokojích, dvoupokojových apartmánech pro 4
osoby a jednopokojovém třílůžkovém apartmánu, vše s vlastní koupelnou. V apartmánech jsou
navíc vybavené kuchyňské linky.

12

Penzion Jízdárna Hejtmánkovice (http://www.jizdarna-hejtmankovice.cz/)
– Penzion Jízdárna Hejtmánkovice je vhodným místem pro všechny, kteří si chtějí odpočinout
v překrásné přírodě, díky celkovému počtu šesti apartmánů je také zajištěno maximální
soukromí.

Haus Frilo (https://www.booking.com/hotel/cz/haus-frilo.cs.html)
– Venkovský dům z 1863 je bývalý výměnek, kde dožívali rodiče dětí, které obývaly hlavní budovustatek. Dům je kompletně renovovaný a velmi útulný. Z oken je nádherný výhled do okolní krajiny, na
Hejšovinu . Zajímavý výlet je k vyhaslé sopce až na vrchol Sovích hor.

13

U Dvou lipek pod Broumovskými stěnami (https://www.booking.com/hotel/cz/u-dvoulipek-pod-broumovskymi-stenami.cs.html)
– Ubytování U Dvou lipek pod Broumovskými stěnami se nachází ve zrekonstruovaném zemědělském
stavení v durynském stylu z roku 1877.

Statek-Hofje (https://www.booking.com/hotel/cz/statek-hofje.cs.html)
– Statek Hofje je to historický renovovaný statek z roku 1877, pro hosty jsou připraveny 4 ložnice, s
kapacitou 12 lůžek, pokoje mají vlastní koupelnu se sprchou a WC.
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