Ubytovna se nachází na klidném místě vhodném pro
rodiny s dětmi v areálu Vodáckého tábořiště Cakle u
města Ústí nad Orlicí. Areál leží v blízkosti cyklostezky
vedoucí krásnou krajinou podél Tiché Orlice z Ústí nad
Orlicí do Letohradu. Cyklostezka je také vhodná pro inline bruslení. Nabízíme zapůjčení jízdních kol dále
horolezeckou stěnu, kde se nově nachází cvičná VIA
FERRATA - možnost zapůjčit potřebnou výbavu včetně
instruktora. V areálu je také dětské Tarzanovo hřiště.
Součástí areálu je půjčovna lodí, vodáckých,
turistických a horolezeckých potřeb. V areálu se také
nachází petangové a volejbalové hřiště, ohniště a v
sezóně bufet s občerstvením, dále je zde možnost kempování nebo přenocování v teepee.
Oblíbeným programem je vodácký víkend na Tiché Orlici - sjíždění atraktivních úseků Tiché Orlice
přírodními meandry s doplňkovým variabilním programem (in-line, cykloturistikou, horolezectvím).
Přeprava a zapůjčení lodí, kol a instruktorské služby jsou Vám k dispozici po předchozí domluvě.
KAPACITA UBYTOVNY: 1x čtyřlůžkový pokoj, 2x třílůžkový pokoj, 1x dvoulůžkový pokoj,
……………………………..1x jednolůžkový pokoj - celková kapacita 13 osob / 5 pokojů.
• Wi-Fi připojení k internetu zdarma po celém objektu, televize v kuchyni.
• K dispozici je vybavená kuchyňka - mikrovlnná trouba, lednice, toustovač, rychlovarná konvice,
nádobí, plynový sporák s troubou. V ceně jsou lůžkoviny. Možnost úschovy jízdních kol.
• Součástí turistické ubytovny jsou samostatné toalety a sprchy pro ženy a muže.
• Turistická ubytovna je vytápěna zemním plynem - celoroční provoz.
• Při ubytování v ubytovně 3 a více nocí možnost zapůjčení grilu 1x ZDARMA.
! OBJEDNÁVKY UBYTOVÁNÍ NA INFO@CAKLE.CZ !

1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
1 lůžko - 1 noc
340 Kč
360 Kč
2 až 3 noci
310 Kč
330 Kč
4 a více nocí
280 Kč
300 Kč
přistýlka/spacák
200 Kč
220 Kč
celá ubytovna
4 200 Kč/noc
4 500 Kč/noc
poplatek za psa nebo kočku 40 Kč/noc

adresa:
Vodácké tábořiště Cakle
Staré Oldřichovice 134
Ústí nad Orlicí
 +420 604 644 418

provozovatel:
Radomír Junek
IČ: 74878174
nejsem plátce DPH
 info@cakle.cz

check-in 12:00-22:00
check-out 10:00

Děti do 4 let
zdarma bez lůžka.
Děti 5 - 14 let 50% sleva s lůžkem.
Sleva EUROBEDS 40 Kč/noc/os.
Parkování přímo u ubytovny zdarma.

