
 

 

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.  

Stravování po dobu konference je možné v areálu kláštera v restauraci U Tří růží. 

Na tomto odkazu najdete mapu se všemi níže uvedenými poskytovateli služeb. 

UBYTOVÁNÍ BROUMOV 

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. 

https://mapy.cz/s/fapujepege
https://www.hzj.cz/


 

 

Hotel Veba (http://www.hotelveba.cz/) - Prvorepubliková vila, postavená v roce 1927 jako 

svatební dar pro dceru majitele textilní továrny, Vás okouzlí svou jedinečnou atmosférou. 

Prostorné stylové pokoje s vysokými stropy a výhledy do zeleně, vyhlášená restaurace, kavárna, 

salonek a především nádherný park s terasou, fontánou, dětským hřištěm a otevřeným grilem 

oddělující hotelové hosty od ruchu města tvoří ideální kulisy pro chvíle strávené na Broumovsku. 

Manor House (http://www.hotelmanor.cz/) – Nově zrekonstruovaný stylový hotel nabízí 

nejkomfortnější ubytování na Broumovsku. Ideální místo pro romantické pobyty, svatby, firemní 

setkávání či rodinné dovolené. Prostorné moderní pokoje se stylovým zařízením splní představy 

i těch nejnáročnějších hostů. 

 

http://www.hotelveba.cz/
http://www.hotelmanor.cz/


 

 

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.  

 

Vila Kateřina (http://www.broumov-ubytovani.cz/cs/) - Vila Kateřina se nachází v Broumově a 

nabízí možnost ubytování s domácími mazlíčky, Wi-Fi 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. 

 

http://hotel-praha.cz/
http://www.broumov-ubytovani.cz/cs/


 

 

Apartmány Broumov (http://apartmany-broumov.cz/) - příjemné ubytování ve zrenovovaném 

měšťanském domě ze 17. stol. (kulturní památka) v historickém centru Broumova.  

 

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. 

http://apartmany-broumov.cz/
http://www.privat347.cz/


 

 

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.  

 

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. 

 

http://www.ubytovani-na-hradbach.cz/
http://www.booking.com/hotel/cz/renesacni-mestansky-dum


 

 

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.  

 

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. 

 

http://www.booking.com/hotel/cz/apartman-u-stadionu
http://www.broumovskoubytovani.cz/cs/


 

 

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. 

 

Ubytování Broumov (http://www.broumovubytovani.cz/cs/) - K dispozici Vám je apartmán o 

velikosti 3+1 v rodinném domě, s vlastní zahradou a garáží.  

http://www.broumovskoubytovani.cz/cs/
http://www.broumovubytovani.cz/cs/


 

 

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. 

 

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. 

 

https://www.booking.com/hotel/cz/ubytovani-janina.cs.html
https://wenet.cz/ubytovani-2/


 

 

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. 

 

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.  

 

http://www.grosshof.cz/ubytovani/
https://www.booking.com/hotel/cz/pyramida-broumov


 

 

Ubytování v Podhoubí (https://www.booking.com/hotel/cz/privat-v-podhoubi) – Dům se 

nachází v klidné části města Broumov, je to kousek na nákup i do kláštera. Apartmán se třemi 

ložnicemi, do kterého je samostatný přístup, je umístěn ve zcela nově zrekonstruovaném 

suterénu. Je zde také koupelna, jídelna a plně vybavená kuchyň. Před vchodem do ubytování je 

dvorek s venkovním posezením a menším grilem. 

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. 

 

https://www.booking.com/hotel/cz/privat-v-podhoubi
https://www.booking.com/hotel/cz/apartmany-123


 

 

Apartment Krátká (https://www.booking.com/hotel/cz/apartment-apartmany-kratka-2) – 

apartmán se nachází v centru města a nabízí k ubytování dvě dvoulůžkové ložnice, plně 

vybavenou prostornou kuchyni s ledničkou a myčkou, TV a bezplatnou Wi-Fi. 

 

Hotel Winterswijk (https://www.booking.com/hotel/cz/winterswijk) – hotel se nachází 

v samotném centru města, jen kousek od Kláštera. K ubytování jsou připraveny dvou-, tří-, a 

čtyřlůžkové pokoje. Součástí hotelu je restaurace a bar.  

 

https://www.booking.com/hotel/cz/apartment-apartmany-kratka-2
https://www.booking.com/hotel/cz/winterswijk


 

 

Apartmány v broumovském statku (https://www.booking.com/hotel/cz/apartmany-v-

broumovskem-statku) – apartmány se nachází v Broumově v docházkové vzdálenosti od Kláštera. 

Ubytovat se můžete v prostorných apartmánech s plně vybavenou kuchyní. 

 

 

https://www.booking.com/hotel/cz/apartmany-v-broumovskem-statku
https://www.booking.com/hotel/cz/apartmany-v-broumovskem-statku

