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Výhled.

Z
ákladem konceptu je ubytování v apartmánech hotelového typu, 
kde vám rozhodně nebude nic chybět, právě naopak. Dvoulůžková 
studia, jednopodlažní a mezonetové apartmány jsou plně vybaveny 

kuchyňským koutem s elektrospotřebiči, včetně kávovaru, pračky se sušič-
kou, troubou s mikrovlnkou a ledničkou plnou lokálních surovin k snídani.

Po příjezdu obdržíte seznam okružních tras, ze kterých si vyberete podle 
času, délky a náročnosti ty, které se vám nejvíce zalíbí. Pak už jen stačí se 
převléknout do cyklistického a v přilehlém Best Bikes shopu si společně se 
zkušeným servisním technikem vybrat luxusní celoodpružené elektrokolo. 
Technik vám nastaví sedlo, vysvětlí, jak funguje navigační systém Garmin, 

Kde se vám stane, že v rámci 
pobytu máte zdarma zapůjčení 
špičkových elektrokol Trek nebo 
Cannondale? Touto horkou 
novinkou jsou apartmány Bed 
& Bike Prachatice umístěné 
v renesančních domech 
historického jádra města.

18 2018  |  www.prestige-media.cz



projede s vámi krátkou zkušební jízdu 
a vy pak můžete vyrazit za zážitky. 
Pro ty, kdo jižní Čechy příliš neznají, 
je vhodná trasa Prachatice–Hlubo-
ká nebo Prachatice–Český Krumlov. 
Na obou místech má Bed & Bike 
vlastní cyklošatny, kde si kola uloží-
te a elektrokola nabijete. Sportovní 
zážitek tak spojíte s kulturním a pro-
hlédnete si krásné české památky. 
Že můžete být po jízdě zpocení? 
Nevadí, šatny mají sprchu i ručníky. 
Že si netroufnete na dalších 45 km 
zpět do Prachatic? Nevadí, stačí 
dát včas vědět a Bed & Bike pro vás 
i vaše kola dojede mikrobusem.

A koho baví jen příroda, ten si vyjede 
z Prachatic lesem na Libín, vystoupá 
na místní rozhlednu, aby se pokochal 
úžasným výhledem po okolí, a sjede 
se lesem vykoupat k rybníku, nebo se 
vydá objevovat pratury, bizony a zubry 
v nedaleké oboře. Můžete také vyra-
zit po stopách historie a prohlédnout 
si památnou Husovu lípu a kolem 
Husinecké přehrady navštívit v Husinci 
rodný dům Jana Husa. Anebo si půjčit 
držák na kola a odjet třeba na Kvildu 
a vypravit se k pramenům Vltavy.

V Prachaticích si vypůjčená elek-
trokola nebo vlastní přivezená kola 
uložíte spolu s cyklistickým pří-
slušenstvím do cyklošatny. Vstup 
je na elektronický čip, který máte 
k dispozici po celou dobu pobytu. 

Neváhejte přijet s celou rodinou. 
V Bed & Bike mají elektrokola pro 
děti od sedmi let a pro miminka vám 
zapůjčí vozík Thule za kolo. Z elektro-
kol jsou u nás děti nadšené. Společné 
zážitky s rodiči v lese nebo na louce 
znásobí radost z pobytu v přírodě. 

A co budete dělat v apartmánech 
po návratu z výletu? Třeba si objedná-
te posezení ve sklepních prostorách 
Bed & Bike Prachatice s vinotékou. 
S dětmi do sklepa? Proč ne, je tam pro 
ně připravená úžasně vybavená herna 
a na dvorku dětský domek se sklu-
zavkou, kde můžete grilovat. Stačí si jen 
prostory zamluvit předem na recepci.

V Bed & Bike Prachatice určitě ob-
jevíte něco nového! I kdyby to 
měla být jen premiéra na luxus-
ním elektrokole po šumavských 
lesních a lučních stezkách. 
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