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Seznam ubytovacích jednotek v Lednicko-valtickém areálu 

Břeclav  

1. Hájenka Kančí obora  

Hosté mají k dispozici vstupní hala, lovecký pokoj, kuchyně, 2 

ložnice, obývací pokoj, sklípek, koupelna, WC, posezení před 

hájovnou. 

Břeclav 
Chata, 

chalupa  

2. Hotel Celnice ****  

Wellness Hotel Celnice Břeclav nabízí komplex služeb pod jednou 

střechou (ubytování, stravování, wellness centrum, kongresové 

centrum, vinárna). 

Břeclav Hotel  

3. Hotel Čech  

Nově zřízený Hotel "ČECH" s Moravskou vinárnou Miluška, byl 

otevřen pro velký zájem turistů o Lednicko-valtický areál. 

Břeclav Hotel  

4. Hotel IMOS  

V hezkém prostředí nově vybudovaného hotelu IMOS Vám nabízíme 

moderní dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje, apartmá a pokoj pro 

invalidní občany. 

Břeclav Hotel  

5. Hotel Rose ***  

Rodinný hotel nedaleko koupaliště nabízí ubytování rodinám s  

dětmi. Auta můžou hosté parkovat v garážích 

Břeclav Hotel  

 

6. Hotel Terezka  

Ubytování v kategoriích *, ** a *** v jedno, dvou a třílůžkových 

pokojích a dvou čtyřlůžkových studiích. Celková kapacita hotelu je 58 

lůžek.  

Břeclav Hotel  

7. Chata Na Širokých  Břeclav 
Chata, 

chalupa  

8. Levné ubytování v soukromí  

Pro ubytované je k dispozici uzavřená zahrada s možností grilování a 

posezení, možnost parkování automobilů ve dvoře zdarma, úschovna 

kol.  

Břeclav 
Ubytování v 

soukromí  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1061/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1676/hotel-celnice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/2003/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/834/hotel-imos
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1114/hotel-rose
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/832/hotel-terezka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/828/chata-na-sirokych
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1712/ubytovani-v-soukromi-dana-pekova
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9. Na Dílech  Břeclav 
Ubytování v 

soukromí  

10. Pension u Michlů ***  

Jednolůžkové pokoje mají WC a sprchu na chodbě, barevnou televizi s 

dálkovým ovládáním a s telefonem na pokoji. Dvoulůžkové, 

třílůžkové, čtyřlůžkové pokoje. 

Břeclav Penzion  

11. Penzion a restaurace Gracie  

Ubytování poskytujeme v 2 a 3 lůžkových pokojích s kompletním 

sociálním vybavením, TV, satelitem a WiFi připojením na Internet na 

každém pokoji. 

Břeclav Penzion  

12. Penzion U Doubků  

Standardní ubytování tvoří čtyři pokoje – pro jednu nebo dvě osoby s 

možností jedné přistýlky, součástí je WC + koupelna s vanou, TV. 

Břeclav Penzion  

13. Penzion U Machů  

Pension poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností 

jedné přistýlky/pokoj. Pokoje mají klimatizaci, barevnou LCD 

televizi, připojení k internetu. 

Břeclav Penzion  

14. Penzion Vila Tenis  

Penzion se nachází 80 metrů od hotelu, recepce se nachází na hotelu. 

Naši zákazníci ubytovaní v penzionu mohou využívat hotelových 

všech služeb. 

Břeclav Penzion  

15. Turistická základna Kančí obora  

Součástí areálu je: jedna obytná budova, celkem 22 lůžek ve třech 

pokojích, kuchyňka vybavená pro přípravu 22 obědů, jídelna sloužící 

zároveň jako společenská místnost. 

Břeclav Ubytovny  

16. Ubytování Miniselský dvůr  

Jedná se o ubytování v rodinném domku - 7 lůžek - dva dvoulůžkové 

pokoje a jeden třílůžkový. Každý pokoj má svoje sociální zařízení. 

Břeclav 
Ubytování v 

soukromí  

17. Ubytování "U koňadry"  

Apartmán v rodinném domě, 1. pokoj - 2 lůžka, 2. pokoj - 2 lůžka, 2 

přistýlky, kuchyň, lednice, mikrovlnná trouba, sociální zařízení. 

Břeclav 
Ubytování v 

soukromí  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1713/na-dilech
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/830/pension-u-michlu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/836/penzion-a-restaurace-gracie
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/2013/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/825/penzion-u-machu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1123/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1102/turisticka-zakladna-kanci-obora
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/831/ubytovani-miniselsky-dvur
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1833/ubytovani-u-konadry
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18. Ubytování v budově CVČ Duhovka  

Počet osob - 20 na karimatkách v klubovnách na zemi, vlastní 

lůžkoviny s sebou, k dispozici kuchyňka, lednička, sprcha, WC. 

Břeclav Ubytovny  

19. Ubytování v soukromí, František Rampáček  Břeclav 
Ubytování v 

soukromí  

20. Ubytovna, Hana Krčmářová  

Rodinná ubytovna - vhodné pro pracující, tak pro turisty (celoroční 

ubytování), jedno, dvou, tří až pěti lůžkové pokoje, kuchyňka na 

každém patře. 

Břeclav Ubytovny  

21. Ubytovna TJ Tatran Poštorná  

Ubytování lze zajistit ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích v budově a v 5ti 

lůžkových chatkách. V případě zájmu lze zajistit polopenzi. 

Břeclav Ubytovny  

22. U zlomené brusle  Břeclav Hotel  

23. Zámecký penzion Rotunda  

Nabízíme 1 - 4 lůžkové pokoje a jeden suite, přičemž každý pokoj má 

své sociální zařízení (WC + sprchu), některé pokoje mají chladničku a 

LCD televizor. 

Břeclav Penzion  

Bulhary 

24. Domeček "Nad Sklepy"  

Nabízíme: tři komfortně zařízené neprůchozí pokoje (jeden 

bezbariérový) v jednopatrovém objektu apartmánového typu, 

sociální zařízení v každém patře. 

Bulhary 
Ubytování v 

soukromí  

25. Chata Aureus  

Nabízíme ubytování v pětilůžkové chatě s možností dvou přistýlek 

(jeden třílůžkový a jeden pokoj s dvoupostelí). K dispozici je 

kuchyňka se sporákem. 

Bulhary 
Chata, 

chalupa  

26. Chata Regent  

 
Bulhary 

Chata, 

chalupa  

27. Pension Bulhary  Bulhary Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1714/ubytovani-v-budove-cvc-duhovka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/827/ubytovani-v-soukromi-frantisek-rampacek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/838/ubytovna-hana-krcmarova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/835/ubytovna-tj-tatran-postorna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/841/u-zlomene-brusle
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/840/zamecky-penzion-rotunda
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1286/domecek-nad-sklepy
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/854/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1715/chata-regent
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1716/pension-bulhary
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28. Penzion Fuzgrunty  

Celková kapacita penzionu je 10 osob. Nabízíme 2 pokoje 

dvoulůžkové, 1 pokoj dvoulůžkový s možností 2 přistýlek a jeden 

pokoj dvoulůžkový mimo hlavní ubytovací zařízení. 

Bulhary Penzion  

29. Penzion Pod Sklepy  Bulhary Penzion  

30. Ubytování Bulhary  

Ubytování je v podkrovním bytě v rodinném domku se 

samostatným vchodem. Rozloha bytu je 168 m2. Nabízíme: tři 

samostatné pokoje, společenskou místnost a sportovní vybavení. 

Bulhary 
Ubytování v 

soukromí  

31. Ubytování Jan Vondráček  Bulhary 
Ubytování v 

soukromí  

32. Vinařský domek "Pulgram"  

Nástavba vinného sklepa s podkrovím a zádveřím, bazén s 

protiproudem - posezení, lehátka, letní kuchyň - ohniště grilování, 

lisovna s krbem. 

Bulhary 
Ubytování v 

soukromí  

Hlohovec 

33. Hotel Hraniční zámeček ****  

Kapacita hotelu je 55 stálých lůžek v 1 a 2 lůžkových pokojích a 

apartmánech. (1x dvoulůžkový pokoj pro ZPS) U některých pokojů 

je možnost přistýlky. 

Hlohovec Hotel  

34. Chaloupka Hlohovec, Ladislava Křenová  

Domek je nově zrekonstruovaný a nabízí 2 samostatné 4 lůžkové 

pokoje, obývací pokoj s krbem, televizí a lednicí, WC, sprchový kout 

a kuchyně. 

Hlohovec 
Chata, 

chalupa  

35. Ing. Leopold Vlk - ubytování - vinařství  

Ve spodní části apartmánu se nachází: koupelna (WC + sprchový 

kout), kuchyňka s vybavením - pokoj s barevnou TV. V horní části 

apartmánu se nachází: pokoje 2, 3 a 4 lůžkové 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

36. Penzion Na Lednické  

Apartmány se nachází v uzavřeném areálu se zahradou a vlastním 

parkovištěm. V areálu je zajištěno uložení kol.  

Hlohovec Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1718/penzion-fuzgrunty
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1717/penzion-pod-sklepy
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/853/ubytovani-bulhary
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1719/ubytovani-jan-vondracek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1720/vinarsky-domek-pulgram
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1115/hotel-hranicni-zamecek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1721/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1732/ing-leopold-vlk-ubytovani-vinarstvi
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1369/penzion-na-lednicke
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37. Penzion "Usedlost pod vinohrady"  

Naším návštěvníkům nabízíme sedm luxusních apartmánů. Každý 

apartmán je uzpůsoben pro dva až čtyři hosty a sestává se z ložnice, 

obývacího pokoje a sociálního zařízení. 

Hlohovec Penzion  

38. Penzion Vinice Výhled  

Kapacita penzionu jsou 3 pokoje s celkem devíti lůžky, dvěma 

koupelnami s toaletou, společenskou místností s TV a Sat. a 

kompletně zařízenou kuchyní. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

39. Rodinný dům - Vaškovičovi  

Nabízíme rodinný dům na rekreaci k pronájmu v malebné slovácké 

vinařské obci Hlohovec v Lednicko-valtickém areálu.  

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

40. Romantické ubytování v růžovém apartmá mezonetového 

typu  
Hlohovec 

Ubytování v 

soukromí  

41. Ubytování Lenka Vlková  

Ubytování v prvním patře rodinného domu, v přízemí bydlí majitel. 

Ubytovaní hosté používají samostatný vchod. K dispozici je zařízená 

kuchyně. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

42. Ubytování na Sklípku  Hlohovec 
Chata, 

chalupa  

43. Ubytování Navrátilová Karla  

Do objektu se vstupuje boční brankou. Vstup vede přes malebný 

dvorek přímo do uvítací haly. Z chodby se dále přejde do kuchyně, 

pokojů a sociálního zařízení. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

44. Ubytování u Bajgerů  

Jedná se o zrekonstruovaný domek. K dispozici je nově osazená 

zahrada s posezením, pergolou a zahradním krbem. V domě jsou dva 

pokoje 1x3 lůžka + 1x4 lůžka. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

45. Ubytování u Hluchánků  

Jedná se o malý rodinný domek. K dispozici je obývací pokoj se 2 

lůžky a ložnice se 2 lůžky, možnost přistýlky. Kuchyň plně 

vybavená. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/870/penzion-usedlost-pod-vinohrady
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1729/penzion-vinice-vyhled
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1730/rodinny-dum-vaskovicovi
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1728/romanticke-ubytovani-v-ruzovem-apartma-mezonetoveho-typu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1728/romanticke-ubytovani-v-ruzovem-apartma-mezonetoveho-typu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1727/ubytovani-lenka-vlkova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1731/ubytovani-na-sklipku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1726/ubytovani-navratilova-karla
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1725/ubytovani-u-bajgeru
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1724/ubytovani-u-hluchanku
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46. Ubytování u Jojenků  

Nabízíme pronájem - apartment - 2 ložnice (2 a 3 lůžkový pokoj), 

vybavená kuchyně s možností vlastního stravování, vlastní sociální 

zařízení. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

47. Ubytování u Slunských  

Jedná se o novostavbu ubytovacího zařízení postavenou ve stylu 

rodinného domku. K dispozici jsou dvě terasy, z toho jedna 

zastřešená, sklípek. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

Ladná  

48. Ranč Ladná  

K dispozici máme rovněž 16 lůžek v naší kovbojské ubytovně. K 

dispozici je však také luxusnější ubytování v Podivíně, Velkých 

Bílovicích a Břeclavi. 

Ladná Ubytovny  

49. Ubytování Ladná  

K ubytování je k dispozici: 1 dvoulůžkový pokoj + 1,5 rozkládací 

lůžko, 1 pětilůžkový pokoj, společná kuchyňka, společná sprcha a 

WC. 

Ladná 
Ubytování v 

soukromí  

50. Ubytování U Tučků  Ladná 
Ubytování v 

soukromí  

Lednice 

51. Apartmán - Lichtenštejnské domky  

Naše apartmány jsou vybavené kuchyňkami, což vám umožní 

připravit si vlastní snídani a na oběd můžete zajít do některé z 

restaurací v okolí penzionu. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

52. Apartmány Černý jezdec  

Ubytování vhodné pro alergiky, v uzavřeném dvoře posezení u krbu s 

možností grilování, k dispozici vinný sklípek s vinotékou (kapacita 

cca 10 osob), 

Lednice Penzion  

53. Apartmány Na Výsluní  

K dispozici jsou 2 samostatné apartmány, každý pro 4 osoby s 

možností přistýlky. Apartmány mají vlastní vchody s terasou. 

Lednice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1723/ubytovani-u-jojenku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1722/ubytovani-u-slunskych
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1535/ranc-ladna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1536/ubytovani-ladna-miloslav-balga
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1733/ubytovani-u-tucku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/806/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/910/apartmany-cerny-jezdec
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1737/apartmany-na-vysluni
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54. ATC Apollo Lednice  

Ubytování je zajištěno ve standardních dřevěných chatkách dvou, 

čtyř, pěti a šestilůžkových. Dále je zde možnost stanování na volných 

zatravněných plochách. 

Lednice Kempy  

55. Garni Hotel 1. Plavební  

Ubytování v 10 komfortně vybavených pokojích s výhledem do 

zámeckého parku s 20 stálými lůžky a možností 15 přistýlek. 

Podávání snídaní formou švédských stolů. 

Lednice Hotel garni  

56. Hotel Princ  

Hotel Mario nabízí ubytování ve dvoulůžkových standardně 

vybavených pokojích s koupelnou se sprchovým koutem a v 1 

apartmánu s vanou. 

Lednice Hotely  

57. Chata Askalonka  

Chatku tvoří jedna místnost, vybavená dvěma patrovými postelemi, 

televizí a rádiem., kuchyňskou linkou s výbavou na vaření, lednicí, 

vařičem. 

Lednice 
Chata, 

chalupa  

58. Koleje Petra Bezruče  

Nabízíme kompletně rekonstruovaný areál kolejí k ubytování v měsíci 

červenci a srpnu. Ubytování je bytového systému s 5-ti nebo čtyřmi 

pokoji a malou kuchyňkou. 

Lednice Ubytovny  

59. Laucheho sídlo  

2 dvoulůžkové prostorné a stylově vybavené pokoje (přízemí a 

podkroví) s možností přistýlek (max. kapacita 8 – 10 osob), 

samostatné koupelny s WC. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

60. Minikemp Apollo  

Je možno se ubytovat v chatkách nebo ve vlastních stanech a 

karavanech. Jsou zde výborné podmínky pro koupání, cyklistiku, 

houbaření a turistiku. 

Lednice Kemp  

61. My Hotel  

V hotelu je prostorných 49 pokojů - z toho 4 suites, pokoje mají toto 

vybavení: moderně řešená koupelna, vysoušeč vlasů, telefon, 

internetové připojení a jiné. 

Lednice Hotel  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/816/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1117/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1824/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/814/chata-askalonka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/815/koleje-petra-bezruce
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/812/laucheho-sidlo
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1693/minikemp-apollo
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1116/my-hotel
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62. Pension Jordán  

Sedm dvoulůžkových pokojů bez balkónu, sedm dvoulůžkových 

pokojů s balkónem, pět třílůžkových pokojů, jeden pokoj s 

bezbariérovým přístupem. 

Lednice Penzion  

63. Penzion Hippoclub Lednice  

Ubytování v penzionu je: 12 dvoulůžkových pokojů s možností 

přistýlek, 2 jednolůžkové pokoje, 1 apartmán a 4 chatky s možností 

přistýlky. 

Lednice Penzion  

64. Penzion Jarka  

Penzion JARKA má pouze nekuřácké pokoje. V domě jsou dvě 

ložnice - v každé ložnici jsou 2 lůžka a 1 přistýlka, k dispozici je také 

dětská postýlka. 

Lednice Penzion  

65. Penzion Marcela  

Ubytování hostů je v patře rodinného domu ve 2 dvoulůžkových a 2 

třílůžkových pokojích s kompletním sociálním vybavením. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

66. Penzion Myslivna  

Ubytování v našem penzionu poskytuje plný komfort a to jak pro 

jedince, manželské páry, či rodiny s dětmi a jejich miláčky (pes, 

kočka). 

Lednice Penzion  

67. Penzion obce Lednice  

Penzion s kapacitou 27 lůžek (2/10, 3/1, 4/1, 3 přistýlky), pokoje jsou 

vybaveny sociálním zařízením, společná vybavená kuchyňka. 

Lednice Penzion  

68. Penzion ONYX  

Penzion má vlastní parkoviště, restauraci, salonek a vinný sklípek s 

kapacitou 65 osob přímo v areálu. 

Lednice Penzion  

69. Penzion Pohádka  

Kapacita našeho rodinného penzionu je 20 lůžek. Nabízíme ubytování 

ve tří a dvoulůžkových apartmánech a pokojích s přistýlkami, 

sociálním zařízením.  

Lednice Penzion  

70. Penzion U Dyje  

Penzion s kapacitou 10 lůžek, možnost přistýlky (3), sociální zařízení 

Lednice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/847/pension-jordan
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/805/penzion-hippoclub-lednice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/813/penzion-jarka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1738/penzion-marcela
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/796/penzion-myslivna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/888/penzion-lednice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/810/penzion-onyx
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1734/penzion-pohadka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/860/penzion-u-dyje
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(WC, sprcha), kuchyňka pro ubytované, varná konvice, lednička. 

71. Penzion U Zámku  

Vybavení penzionu: prostorná vybavená kuchyně, úschova kol 

zdarma v kolárně (možnost mytí kol), uzavřené parkoviště ve dvoře.  

Lednice Penzion  

72. Penzion Včelařský dvůr  

Penzion nabízí k ubytování 20 dvoulůžkových pokojů, 2 vícelůžkové 

pokoje a 2 apartmány s kuchyňským koutem pro drobné občerstvení. 

Lednice Penzion  

73. Penzion Zora  

Celkem 14 míst s možností 3 přistýlek. Pokoje jsou včetně soc. 

zařízení, ve stylovém zařízení, klimatizací, TV. Součástí penzionu je 

vlastní parkoviště a bazén.  

Lednice Penzion  

74. Relax hotel Štork  

Moderní hotel v srdci Lednice. Nabízíme 2, 3 a 4 lůžkové pokoje. 

Parkoviště před hotelem hlídané kamerovým systémem. 

Lednice Hotel garni  

75. Turistická ubytovna Lednice  

8 pokojů 4-6lůžkových, každé min. 2 pokoje mají společné toalety a 

koupelnu se sprchou. Na ubytovně je jedna společenská místnost. 

Lednice Ubytovny  

76. Ubytování Oldřiška Klammertová  

Ubytování s kapacitou 12 lůžek +2 přistýlky (2/3, 3/2) Součástí 

vybavení je kompletně vybavená kuchyňka, TV na pokoji. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

77. Ubytování Pod Lesíkem - Lednice  

Pěkný, nově zrekonstruovaný, prostorný rodinný domek. Dvou 

lůžkové pokoje, každý pokoj má vlastní WC + sprchu a kuchyňku. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

78. Ubytování u parku  

Dvoulůžkové pokoje s přistýlkami, apartmány, všechny pokoje jsou 

vybaveny vlastním sociálním zařízením a televizí. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

79. Ubytování U Vlaštovek  

Max. kapacita 12 ubytovaných, plně vybavená kuchyně vč. 

mikrovlnné trouby, povlečení, osušky a ručníky v ceně, parkování 

před domem. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1735/penzion-u-zamku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1736/penzion-vcelarsky-dvur
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/808/penzion-zora
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1691/relax-hotel-stork
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/811/ubytovna-lednice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1739/ubytovani-oldriska-klammertova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1740/ubytovani-pod-lesikem
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1742/ubytovani-u-parku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1831/ubytovani-u-vlastovek
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80. Ubytování v soukromí  Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

81. Ubytování v soukromí, Michlovská Květoslava  

Ubytování: apartmán, možnost až 6 lůžek, TV, lednička, varná 

konvice, sprchový kout + WC, možnost parkování ve dvoře, menší 

terasa s posezením. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

82. Ubytování v soukromí Svobodová Světlana  

K dispozici Vám bude apartmán s plně vybavenou kuchyní, jídelním 

koutem, ložnicí (dvoulůžko + přistýlka), koupelnou (WC, pouze vana 

- bez umyvadla). 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

83. Ubytování v soukromí - Štěpánka Korábová  

Nabízíme ubytování v rodinném penzionu, ve kterém jsou čtyři 

pokoje. Součástí penzionu je také samostatný domek se dvěma 

apartmány.  

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

84. Werner Pchálek  

Apartmán v podkroví rodinného domu se samostatným vchodem v 

obci Lednice pro nenáročnou rodinnou rekreaci. Dům se nachází na 

okraji obce. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

85. Zámecký hotel Lednice  

Nabízíme luxusní dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové pokoje a 

exkluzivní apartmán s postelí s nebesy. Celková kapacita je 70 lůžek. 

Lednice Hotely  

Podivín  

86. Apartmán Na Vejminku  Podivín 
Ubytování v 

soukromí  

87. Hotel Arcade **  

8 apartmánových domků se skládají z ložnice, a obývací části. Mezi 

ložnicí a obývací částí je umístěno soc. zařízení.  

Podivín Hotel  

88. Penzion Boženka  

Turistická ubytovna vhodná zejména pro cykloturisty. Možnost 

posezení na zahradě. Ubytování pro 16 osob, 4 pokoje, parkoviště 

přímo u domu. 

Podivín Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1743/ubytovani-v-soukromi
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/807/ubytovani-v-soukromi-michlovska-kvetoslava
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1744/ubytovani-v-soukromi-svobodova-svetlana
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1741/ubytovani-stepanka-korabova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1832/werner-pchalek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1692/zamecky-hotel-lednice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1747/apartman-na-vejminku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1033/hotel-arcade
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1745/penzion-bozenka
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89. Penzion Miromar  

Úschova kol a elektrokol, bezdrátový internet Wi-Fi, bezbariérový 

přístup i ubytování. 

Podivín Penzion  

90. Ubytování Martin Selský  Podivín 
Ubytování v 

soukromí  

91. Ubytovna Podivín  

Nabízíme levné ubytování turistického typu, s možností parkování. 

Naše ubytovna představuje možnost levného ubytování i pro firemní 

zaměstnance. 

Podivín Ubytovny  

92. U Šveca  

Kapacita: 13 osob. 
Podivín Penzion  

93. Vinný sklep Radim Mildner  

Ubytovací kapacita je sedm lůžek. Součástí sklepa je i dvůr s 

posezením, venkovním krbem a udírnou. V zimních měsících je 

objekt vytápěn krbem. 

Podivín 
Ubytování v 

soukromí  

Přítluky 

94. Autokemp Pálava s.r.o.  

V turistické ubytovně s 2 - 3 lůžkovými pokoji, standardní vybavení. 

společné sociální zařízení, kuchyňka pro drobný ohřev (bez nádobí). 

Přítluky Kempy  

95. Penzion Sport  

Ubytování je ve dvou, tří a čtyř lůžkových pokojích (kapacita 20 lůžek). 

Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením.  

Přítluky Penzion  

96. Unicamp Nové Mlýny  

Ubytování v našem kempu najdete v dřevěných chatkách. Chatky jsou 

rozděleny do kategorií A, B, C a D, všechny jsou pro 4 osoby (4 postele). 

Přítluky Kempy  

Rakvice 

97. Pension u Šutráku  Rakvice Penzion  

98. Penzion Frajárka  

Nabízíme 2 čtyřlůžkové (v případě rozložení sedací soupravy 

Rakvice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1167/penzion-miromar
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1214/ubytovani-martin-selsky
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1227/ubytovna-podivin
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1746/u-sveca
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1748/vinny-sklep-radim-mildner
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1749/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1750/penzion-sport
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1196/unicamp-nove-mlyny
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1169/pension-u-sutraku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1751/penzion-frajarka
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pětilůžkové) pokoje s vybavenou kuchyňskou linkou. 

99. Penzion JANAMI  

Přízemní dřevěná budova o kapacitě 11 pokojů a 44 lůžek ve 

vytápěných pokojích s teplou vodou, a bezbariérovým přístupem.  

Rakvice Penzion  

100.  Penzion Maruška  

Nabízíme Vám ubytování rodinného typu, max. pro 8 osob., ve zcela 

novém penzionu. V přízemí budete mít k dispozici halu s krbem, TV, 

kuchyňským koutem a společenskou místností. 

Rakvice Penzion  

101.  Penzion, restaurace U Šutráků  Rakvice Penzion  

102.  Ubytování "U starožitnictví"  Rakvice 
Ubytování v 

soukromí  

Valtice 

103.  Celnar Augustin  

Nabízíme ubytování v soukromí, v přízemí rodinného domku v klidné 

části města Valtice na ulici Růžová pod zámeckým parkem. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

104.  Hostel Valtice  

Areál bývalého SOUŽ (bývalá dopravní škola). Součástí Hostelu 

Valtice je také rozlehlá zahrada s možností nocování ve stanu či 

karavanu. 

Valtice Ubytovny  

105.  Hotel Apollon  

Hotel Apollon disponuje celkem 22 pokoji, z toho 3 apartmány, 17 

dvoulůžkovými a 2 jednolůžkovými pokoji.  

Valtice Hotel  

106.  Hotel Hubertus ***  

Celkem pokojů: 31. Kapacita ubytování: 62 
Valtice Hotel  

107.  Na Vinici  

Nabízíme ubytování v soukromí, v moderně zařízených pokojích s 

příjemnou rodinnou atmosférou. Celková kapacita objektu je 8 osob. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

108.  Pension Klaret  

16 pokojů, celkem 35 lůžek a 6 přistýlek, rozšířená bufetová snídaně. 
Valtice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1170/penzion-janami
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/795/penzion-maruska
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/2115/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1752/ubytovani-u-starozitnictvi
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1000/celnar-augustin
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1961/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/998/hotel-apollon
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1003/hotel-hubertus
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1880/na-vinici
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1694/pension-klaret
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109.  Pension Sonne  

K dispozici Vám je 4lůžkový apartmán a tři 2lůžkové apartmány. 
Valtice Penzion  

110.  Pension Vinařský dvůr  

Nabízíme: 4 dvoulůžkové pokoje, 3 dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlek, 2 apartmány s kuchyňkou, 1 jednolůžkový pokoj. 

Valtice Penzion  

111.  Penzion Antika  

K dispozici nabízíme jeden 2 lůžkový pokoj, jeden 4 lůžkový pokoj a 

jeden 3 lůžkový pokoj.  

Valtice Penzion  

112.  Penzion Archivní sklepy  

Součástí areálu našich archivních sklepů je nově zbudovaný penzion, 

kde nabízíme tyto typy pokojů s příslušenstvím: 5x dvoulůžkový, 1x 

třílůžkový, 1x čtyřlůžkový pokoj. 

Valtice Penzion  

113.  Penzion a vinný sklep Daniely Valentové  

Všechny pokoje jsou komfortně vybaveny vlastním sociálním 

zařízením se sprchovým koutem, LCD televizí. 

Valtice Penzion  

114.  Penzion a vinný sklep Moravská oáza  

Součásti každého pokoje je WC, sprcha, televize, jeden 2-lůžkový 

pokoj pro ZTP, celková kapacita je 54 lůžek. 

Valtice Penzion  

115.  Penzion a vinný sklep Perla Moravy  Valtice Penzion  

116.  Penzion Diana  

Nabízíme 6 dvoulůžkových pokojů+ 2 přistýlky, všechny pokoje se 

sprchou a WC. Společenská místnost s TV, PC s internetem. 

Valtice Penzion  

117.  Penzion Duo  

2-4 lůžkové pokoje, kapacita až 20 lůžek + přistýlky, sociální zařízení 

na pokoji (sprchový kout, WC), k dispozici kuchyňka, uzavřený dvůr. 

Valtice Penzion  

118.  Penzion Irena  

Lůžková kapacita penzionu - 21 lůžek + přistýlky. Součástí penzionu 

je venkovní posezení se zahradním grilem, dětské hřiště s pískovištěm. 

Valtice Penzion  

119.  Penzion Moravský sommelier  Valtice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/996/pension-sonne
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/997/pension-vinarsky-dvur
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1097/penzion-antika
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1697/penzion-archivni-sklepy
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1695/penzion-a-vinny-sklep-daniely-valentove
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1093/penzion-a-vinny-sklep-moravska-oaza
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1696/penzion-a-vinny-sklep-perla-moravy
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1096/penzion-diana
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1698/penzion-duo
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1005/penzion-irena
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1095/penzion-moravsky-sommelier
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5 komfortně vybavených dvoulůžkových pokojů, koupelna s vanou, 

sprchou, klimatizace, přípojka na internet, uzavřené parkoviště. 

120.  Penzion Prinz ***  

8 komfortně vybavených dvoulůžkových pokojů, klimatizace, terasa se 

stylovým posezením, v celé budově je zákaz kouření, WI-FI. 

Valtice Penzion  

121.  Penzion Rendez vous  

Rozdělení pokojů: 1 dvoulůžkový apartmán s vířivou vanou a sprchou, 

7 dvoulůžkových pokojů se sprchou, 2 přistýlky. 

Valtice Penzion  

122.  Penzion Siesta  

Všechny pokoje jsou plně klimatizovány. Na každém je sociální 

zařízení – sprchový kout, WC, fén, barevná televize, lednice – minibar.  

Valtice Penzion  

123.  Penzion U Kostihů  

Kapacita ubytování: 13 pevných lůžek + 5 přistýlek, všechny pokoje 

jsou klimatizované, každý pokoj má kompletní sociální vybavení (WC, 

sprchu), TV. 

Valtice Penzion  

124.  Penzion U Vlků  

Kapacita našeho penzionu je pět dvoulůžkových pokojů s možností 

přistýlky. Na každém pokoji je TV, rádio, koupelna s WC, lednička. 

Valtice Penzion  

125.  Penzion V Aleji  

Kapacita 22 lůžek, úschovna kol, bezplatné parkování u domu, 

posezení na terase, v blízkosti restaurace, bowling, tenisové kurty. 

Valtice Penzion  

126.  Penzion Valtice  

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou a WC, televizí, WiFi, 

trezorem. Penzion má k dispozici také uzavřené parkoviště.  

Valtice Penzion  

127.  Privát U Lesíka, Březinová Dana  

Nabídka ubytování: 4 pokoje - s vlastní koupelnou a WC. Společné 

prostory: kuchyň a společenská místnost. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

128.  Restaurace a ubytování Pod zámkem  

Nabízíme ubytování v 5 pokojích se sociálním vybavením a krásným 

pohledem na zámek-. 

Valtice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1092/penzion-prinz
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1699/penzion-rendez-vous
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/995/penzion-siesta
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1098/penzion-u-kostihu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1046/penzion-u-vlku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1700/penzion-v-aleji
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1701/penzion-valtice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1004/privat-u-lesika-brezinova-dana
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1702/restaurace-a-ubytovani-pod-zamkem
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129.  SOŠ vinařská - ubytovna  

Ubytování jen o letních prázdninách. 
Valtice Ubytovny  

130.  Sztula Gerhard  Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

131.  Turistická ubytovna Valtice  

Dvoulůžkové pokoje se sociálním zázemím, kapacita 30 lůžek s 

možností přistýlky.  

Valtice Ubytovny  

132.  Ubytování Čech Vladimír  

Nabízíme ubytování ve dvou 3lůžkových pokojích. Ve společné části 

se nachází jídelní stůl a vybavený kuchyňský kout s menší ledničkou, 

vařičem a rychlovarnou konvicí.  

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

133.  Ubytování Jarmila Bílkovičová  

Ubytování je v rodinném domku vinařské firmy - celkem 5 pokojů 

dvoulůžkových s možností přistýlek, sociálním zařízením, kuchyňkou.  

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

134.  Ubytování Košuličová Dáša  

Kapacita lůžek: 8, pokoje: 2 třílůžkové, 1 dvoulůžkový, společné WC 

a koupelna s vanou a sprchovým koutem, k dispozici lednička. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

135.  Ubytování Matuška Antonín  Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

136.  Ubytování Mrázovi  

Společná kuchyň s jídelnou je plně vybavena. Nabízíme 2x2lůžkový 

pokoj, 2x3lůžkový pokoj. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

137.  Ubytování Nad sklepem  

Nabízíme vám ubytování v moderně zařízeném apartmánu s 

manželským lůžkem, rozkládacím dvojlůžkem a třemi přistýlkami. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

138.  Ubytování "Nad sklípkem"  

Klidné prostředí v soukromí, sklep neprovozujeme, slouží jen k 

ubytování, vhodné pro rodiny s dětmi, k dispozici posezení na dvorku 

s nafukovacím bazénkem pro děti. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

 Valtice Ubytování v 

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1001/sos-vinarska-ubytovna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1009/sztula-gerhard
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1755/ubytovna-cihelna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1048/ubytovani-cech-vladimir
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1090/ubytovani-jarmila-bilkovicova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1091/ubytovani-kosulicova-dasa
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1108/ubytovani-matuska-antonin
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1760/mraz-bohumir
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1757/ubytovani-nad-sklepem
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1088/ubytovani-nad-sklipkem-darmovzalova-miluse
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139.  Ubytování Přikrylová Veronika  

Ubytování se nachází v těsné blízkosti nově objeveného a 

zrekonstruovaného Valtického podzemí. Vinný sklípek s kapacitou 10 

lidí. Možnost zapůjčení kol. 

soukromí  

140.  Ubytování Slunská Hana  Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

141.  Ubytování Sucharský Zděnek  

Zařízená garsonka s kuchyňkou, ledničkou, soc.zařízením a TV. Pro 

ubytované k dispozici zahrada s krbem, posezení a ochutnávka vín. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

142.  Ubytování U Grbavčiců  

Rodinný domek se samostatným vchodem: 2 pokoje, vybavená 

kuchyň, sociální zařízení, koupelna. Celková kapacita je 7 lůžek.  

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

143.  Ubytování u Kazíků  

Privátní ubytování v podkroví rodinného domu ve Valticích, přímo v 

Lednicko-valtickém areálu. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

144.  Ubytování U Vavříků  

Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, kapacita až 12 lůžek, 

sociální zařízení na pokoji (sprchový kout, WC). 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

145.  Ubytovna fotbalového klubu  

Buňky po 4 lůžkách, společné sociální zařízení 
Valtice Ubytovny  

146. Vinařský dům Valtice  Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

147.  Zámeček La Veneria  

Ubytování je nabízeno ve čtyřech zámeckých pokojích se starožitným 

nábytkem. 

Valtice Penzion  

 

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1112/ubytovani-prikrylova-veronika
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1756/ubytovani-slunska-hana
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1089/ubytovani-sucharsky-zdenek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1109/ubytovani-u-grbavcicu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1111/ubytovani-u-kaziku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1107/ubytovani-u-vavriku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/999/ubytovna-fotbaloveho-klubu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1758/vinarsky-dum
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1094/zamecek-la-veneria
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Příloha č. 5.3 Dotazník 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku na téma Lednicko-valtický areál. 

Velice mi to pomůže v mé bakalářské práci. Dotazník je pro všechny věkové skupiny a je 

zcela anonymní. 

Moc děkuji Martina Valášková, studentka Ekonomiky cestovního ruchu na VŠB-TUO.  

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 žena  muž 

2. Kolik je Vám let? 

15 – 20 let  21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 let a více 

3. Z kterého kraje pocházíte? 

Jihomoravský  Praha   Zlínský  Středočeský 

Plzeňský   Jihočeský  Karlovarský   Ústecký  

Liberecký    Královéhradecký Pardubický   Olomoucký 

Moravskoslezský   Vysočina  

4. Co se Vám na Lednicko-valtickém areálu nejvíce líbilo? 

památky    ubytování   poskytované služby 

možnost zapůjčení kol  aktivity pro dospělé i děti vlastní odpověď 

5. Převažující důvod Vaší návštěvy? 

poznání kultury, památek   relaxace   zábava           

turistika, sport    vlastní odpověď 

6. Kde jste byli ubytovaní? 

Penzion   Nebyli jsme zde ubytovaní    Hotel               

Kemp   U příbuzných, známých    Vlastní odpověď 

7. Které aktivity jste zde vyzkoušeli? 

Pěší turistika  Koupání, vodní sporty  Cykloturistika 

Adrenalinové sporty Venkovská turistika (projížďky na koních apod.)            

Vlastní odpověď 

8. Myslíte si, že LVA nabízí i aktivity vhodné pro děti? 



2 

 

Rozhodně ano   Spíše ano   Nevím   Spíše ne 

9. Která památka, je podle Vás, nejlépe přizpůsobena dětem? (dětský koutek 

apod.) 

Lednický zámek    Valtický zámek    park Lednice Janův 

hrad    Minaret     Apollónův chrám zámeček 

Pohansko   kolonáda na Rajstně   Vlastní odpověď: 

10. Využili jste v LVA cyklostezky 

ano  ne 

11. Myslíte si, že jsou cyklistické stezky v LVA dobře značeny? 

Rozhodně ano   Spíše ano   Nevím   Spíše ne 

12. Která památka se Vám zde nejvíce líbila a proč? 

pouze vlastní odpověď 

13. Proč jste LVA navštívili 

Na doporučení známých     Bydlím v LVA nebo kousek od něj       

Dozvěděl/a jsem se o tom z internetu   Už jsme tu byli a líbilo se nám tu        

Přijeli jsme sem náhodou    Byli jsme tu na rodinné dovolené Vlastní 

odpověď 

14. Uvažujete o opakované návštěvě LVA? 

Ano  Nevím   Ne 

 


