
Chata k pronÁJM
U

 
 Soběslav - Švadlačky

s vířivou vanou a prostornou krytou terasou, jež je 
nedaleko městečka Soběslav v klidné části 
Švadlačky na břehu rybníka a v dosahu vodácké 
řeky Lužnice nedaleko od sjezdu z dálnice Praha - 
Rakousko. 
V blízkosti objektu i v dosahu chůze je pískovna 
Karvánky. Přibližně 10 minut cesty vozem jsou v 
dosahu velké pískovny města Veselí nad Lužnicí, 
kde je i veškerá občanská vybavenost stejně jak v 
přilehlém městečku. 
Chata poskytne vyžití jak pro dospělé, tak pro 
nejmenší. Dospělí mohou relaxovat ve vířivé 
vaně, pobavit se společenskými hrami či posedět 
u ohně/grilu zatímco se nejmenší mohou 
vydovádět na houpačce, trampolíně či pískovišti v 
uzavřené a oplocené zahradě. 
Prostorná krytá terasa poskytne dostatek prostoru 
pro venkovní relaxaci nejen ve vířivé vaně.

Luxusní chata



Kontakt na pronajímatele nebo provozovatele chaty

Ubytování na chatě
Chata k pronajmutí poskytuje ubytování pro 1 až 10 osob ve 3 ložnicích.

Ložnice a pokoje: K dispozici jsou 3 samostatné neprůchozí 
ložnice o kapacitách 2x, 2x, a 4x postel plus možnost přistýlek. V 
největším pokoji je TV

Sociální zařízení: Nově zařízená koupelna s luxusním 
sprchovým koutem WC a vyhřívanou podlahou s možností topení dle 
vašeho přání (jak si ji spustíte).

Vytápění: Vytápění je řešeno krbovými kamny s výměníkem - 
topení smrkovým poleny, které jsou o nás zdarma.

Dále novým nízko energeticky nákladným elektrokotlem s možností 
ovládání přes mobilní telefon. Již žádné mrznutí než se kotel natopí. 
Zašlete si sms a chata se vytopí dle vašeho přání

Doprava, parkování: Parkování na i před oploceném 
pozemku.

Stravování
Především velký gril jenž uspokojí správného šefagrilu na uhlí či ohniště 
na zahradě. V dosahu chůzí jsou i mimo jiné restauranty.

Vybavení chaty
Součástí standardního vybavení chaty je obývací prostor vybavený 
smart televizorem navazujícím na jídelnu a kuchyňský kout. V 
kuchyňském koutě se nachází chladnička, sporák, mikrovlnná trouba a 
varná konvice. Vše nadstandardně vybaveno

Výlety, atrakce, zábava
V dosahu města Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice. 
Památky UNESCO - Holašovice 54 km, Český Krumlov 63 km. 
Cykloturistika, rybaření Pískovna Roudná, Karvánky, Veselí nad Lužnicí. 
Překrásný vodní zámek Červená Lhota 18 km, Hluboká nad Vltavou 35 
km, . Zříceniny Borotín, Kozí Hrádek, Choustník. Veselské pískovny 
nabízejí nejen koupání s nudistickou pláží, ale i poučnou stezku. 
Aqapark Soběslav je coby kamenem dohodil. Tábor nabízí vodní nádrž 
Jordán 18 km, hrad, spoustu kulturních akcí, ale i klubů a diskoték. V 
sklepení Hradu Kotnov je disko Kotnov. Dále Apollo či NYX. Přírodní 
koupaliště - biotop Sezimovo Ústí 20 km, Borkovická blata s naučnou 
stezkou 12,3 km, Chýnovská jeskyně 25 km. Divadlo Tábor a České 
Budějovice. Kino Soběslav 2 km, Tábor 18 km, České Budějovice - 
CineStar 40 km. Vodní turistika na řece Lužnici půjčovna lodí Veselí nad 
Lužnicí. Lázně Bechyně 25 km, Třeboň 35 km. ZOO Hluboká nad 
Vltavou + lovecký zámek Ohrada 34 km, ZOO Větrovy 31 km, park 
exotických zvířat Borovany 55 km.

Možnosti koupání: pískovna Karvánky, koupaliště Soběslav, 
pískovny Roudná, Vlkovské pískovny, rybník Rytíř, Velký Řečický rybník, 
Koupaliště Za Řekou, Koupaliště Pohoda, Mazelovský rybník, 
koupaliště Bechyně, Knížecí rybník, Dubenský rybník, koupaliště Horní 
Radouň, koupaliště Radětice - Cihelna, rybník Dvořiště.

Blízká lyžařská střediska: Monínec.
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