Ubytování v domečku „pod Villou Vallilou “
Nabízíme ubytování v domku pod Villou Vallilou (na konci zahrady) v Červeném Újezdě u Votic.
Byt o rozloze 50m2 je rozdělen na dva pokoje, kuchyň a sociální zařízení. V každém pokoji jsou dvě
postele, je však možnost přistýlek a dětské postýlky. V kuchyni je sporák na plyn, mikrovlnná trouba,
lednice a vybavení základním nádobím. V koupelně sprchový kout a umyvadlo, wc je samostatné
(ručníky a toaletní potřeby jsou součástí vybavení). V kůlně za domkem lze uložit kola.
Topení: kamna na dřevo jsou v jednom pokoji a v kuchyni (na nich se též dá vařit), dle potřeby je
možné zapůjčit přímotop. Dřevo je v kůlně za domkem – připravují ho obyvatelé domu Villa Vallila.
Pro rodiny s malými dětmi nabízíme vybavení jako např. stoličku ke stolu, dětské nádobí, lavor
na mytí, postýlku, hračky, knížky, nočník. Venkovní prostor je ohraničen nízkým plotem, je vybaven
pískovištěm i ohništěm. Prádlo lze dle dohody prát v sousedním bytě nebo ve Ville.
Veliká zahrada u Villy je stále otevřena a je možné ji zvláště s dětmi užívat, pohoupat se, jen tak
pozorovat život na zahradě nebo obdivovat plastiky Františka Bílka. Součástí zahrady je hřiště
s umělým povrchem, vhodné pro míčové a pozemní hry – celoročně k dispozici. Po dohodě lze
na zahradě také pomoci se sezonními pracemi.
V sousedství bytu se nachází terapeutická dílna (můžete zde zakoupit výrobky) a dva chráněné byty.
Ve Ville Vallile žijí lidé s mentálním postižením, kteří si s vámi rádi popovídají, provedou vás po Ville
nebo i s něčím poradí.
Doprava
vlakem (směr Praha – České Budějovice), zastávka Červený Újezd u Votic – na znamení, je vzdálena
asi 600 m od obce Červený Újezd;
autobusem, který jezdí z Votic přes Miličín a ve všední dny zastavuje přímo na návsi (v Miličíně jsou
zastávky busů z Prahy nebo Tábora, Českých Budějovic ad.)
autem lze dojet přímo k domku a parkovat zde. Ze směru od Miličína (6 km) lze hned na začátku
hřbitova u hlavní silnice odbočit vlevo na polní cestu a dát se podél červené cihlové zdi až na veliké
prostranství bývalého prostoru JZD. Byt je součástí venkovského domu s popisným číslem 1.
Ze strany od Tábora je nutno vyjet z návsi v Újezdě podél kostela a přímo na veliké prostranství
bývalého prostoru JZD. Pěšky lze přijít ze všech světových stran.
Stravování
Samostatné vaření v bytě; v místním pohostinství se vaří i v poledne, nablízku jsou další zajímavá
pohostinství (spíše pro ty, kteří chtějí použít auto) Sedlec- Prčice, Miličín, Borotín, Tábor.
Nákup skromnější uděláte v místním malém obchodě či na místech výše uvedených..
Klíče od (domku) bytu a formality – v kanceláři Villy Vallily. Telefon: 317 802 106, 739 664 919
Výlety
Červený Újezd je na stezce Greenway Praha – Vídeň, je v turistické oblasti Toulava. Velmi zajímavé
město Tábor je vzdáleno 17 km. Dále lze v zimě užít areálu Moninec, běžeckých tras v okolí Libenic
nebo jindy putovat pěšky různými směry např. do Borotína, Prčice atd.
Další náměty na dětské výlety v okolí, k sympatickým lidem apod. můžeme poskytnout ve Ville.

Cena ubytování

dospělá osoba 200 Kč
dítě do 10 let

100 Kč

děti do 3 let

zdarma

Dlouhodobější pronájem celého bytu dle domluvy

Kontakt

villa@vallila.cz tel: 317 802 106; 739 664 919

Ilustrační fotografie

