
SLUŽBY

LA BOHÉME
Terezie Vojackova 
Pevná: 225 116 106
Mobil: 737 266 640
Mail:terezie@la-boheme.cz

KONTAKTY NA UBYTOVÁNÍ

Kamióny/karavany

Kamióny a karavany musí být zaparkovány na místech pro to urèených - viz. Navigace v Jezdeckém areálu 
Zduchovic. Zarezervujte si místo pro Váš kamion - viz. Pøihláška a objednávkový formuláø!
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Pension Kamejk Hotel Kostínek

Navigace v jezdeckém areálu Zduchovice

Pension v souèasné dobì nabízí kapacitu 36-ti lùžek (6x ètyølùžkový pokoj, 2x dvojlùžkový pokoj a 1x 
osmilùžkový pokoj). Všechny pokoje prošli rekonstrukcí, a to vèetnì sociálního zaøízení (WC, umývárny, 
sprchy). Kuchyò a restaurace prošly zmìnami v roce 2005-2006. V roce 2005 je k restauraci budovy novì 
pøistavìna terara s pøímým výhledem na kolbištì. V roce 2007 byla novì zrekonstruována letní terasa s 
pøímým výhledem na kolbištì pro 250 osob.

Pension Jezerná

Nabízíme i možnost ubytování v Pensionu Kamejk (cca. 2 minuty ze Zduchovic). Pokoje s vlastním sociálním 
zaøízením a TV. 

Pension Kamejk

Ubytování

Dále nabízíme ubytování v hotelu Kostínek 3* (cca. 10 minut ze Zduchovic). Pokoje s vlastním sociálním 
zaøízením.

Hotel Kostínek

Pension JezernáVÍCE INFORMACÍ V NABÍDCE UBYTOVÁNÍ ! 
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Jezdecký areál Zduchovice
Zduchovice 65
262 63  Kamýk nad Vltavou
Czech Republic
info@kone-zduchovice.cz
www.kone-zduchovice.cz
www.zavody-zduchovice.cz

Všechny potøebné informace naleznete v materiálu Dùležité informace pro 
jezdce.

Novì zrekonstruovaná Letní restaurace (s kapacitou 250 osob) s 
pøímým výhledem na kolbištì Vám nabízí široký výbìr kvalitního jídla 
a pití!

Jídlo & pití

Navigace

Kontakty

SLUŽBY

Zduchovice je obec ve Støedoèeském kraji rozkládající se západnì od pøehradní nádrže  Kamýk v turisticky atraktivní krajinì mezi orlickou a 
slapskou pøehradou. Støední Povltaví je z hlediska atraktivity považováno za jedno z nejatraktivnìjších rekreaèních území v Èeské republice, 
která nemá obdoby jak co do rozlohy, malebnosti a rozmanitosti krajiny, tak i množství turistických atraktivit a snadné dostupnosti z Prahy. 

GPS: 49°38'25.05"N; 14°12'49.30"E

Parkovací místa jsou pro osobní automobily urèeny - viz. Navigace 
v Jezdeckém areálu Zduchovice. Dodržujte pokyny zamìstnancù!

Parkování

Sprchy a toalety pro jezdce jsou k dispozici ve stájích dle èasového 
plánu, který bude umístìn na vstupu do  stájí.

Sprchy & toalety

První pomoc je k dispozici po dobu konání jezdeckých závodù dle 
èasového plánu. Informace najdete na místì.

V pøípadì akutního vážného úrazu volejte 112 a neprodlenì 
informujte organizátora na +420 737 266 641 Barbora Lišková.

První pomoc

- kulturní program
- možnost zapùjèení kol
- ètyøkolky, jízdy terenními vozy

Program

Veškeré dotazy v prùbìhu CSI Vám budou zodpovìzeny pracovníky v místì 
Kanceláøi závodù.

Psi musí být na vodítku a mít identifikaèní známky. Volnì pobíhající psi 
budou odchyceni organizátorem a pøedání policii/odchytové službe. 
Majitel psa je povinen uhradit pokutu s odchytem spojenou, která èiní 
minimálnì 50€!

Ostatní

Platby v Letní restauraci jsou akceptovány pouze v CZK. Nejsou 
akceptovány kreditní karty.
Bankomat (ATM) je k dispozici cca 18km od jezdeckého areálu 
Zduchovice.

Smìnárna k dispozici v místì prezentace!

Peníze

Sledujte on-line výsledky na našich webových stránkách:
www.kone-zduchovice.cz
www.zavody-zduchovice.cz

Výsledky ON LINE

www.kone-zduchovice.cz a www.zavody-zduchovice.cz - 
naší snahou je informovat Vás o aktuálním dìní a aktuálních 
výsledcích vèas.!

Výsledky

Ustájení
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