
Zážitek na elektrokole
Kde se vám stane, že v rámci svého pobytu máte zdarma zapůjčení špičkových 
elektrokol Trek? Touto horkou novinkou jsou apartmány Bed & Bike Prachatice 
vybudované v renesančních domech v jihočeských Prachaticích. V BB zažijete 
skutečně skvělou jízdu. 

Základem konceptu je ubytování v  apartmá-
nech hotelového typu, kde vám rozhodně nebude 
nic chybět, ba právě naopak. Dvoulůžková studia, 
jednopodlažní a mezonetové apartmány jsou plně 
vybaveny kuchyňským koutem s  elektrospotřebi-
či, včetně kávovaru, pračky se sušičkou, 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 upřednostňujete. Pak už jen stačí se pře-
vléknout do cyklistického a v přilehlém Best Bikes 
shopu si společně se zkušeným servisním techni-
kem vybrat luxusní celoodpružené elektrokolo. 
Technik vám nastaví sedlo, vysvětlí, jak funguje 
GPS Garmin, projede s vámi krátkou zkušební jíz-
du a vy můžete vyrazit za zážitky. Pro ty, kdo jižní 
Čechy příliš neznají, je vhodná trasa Prachatice 
– Hluboká nebo Prachatice – Český Krumlov. Na 
obou místech má Bed & Bike vlastní cyklošatny. 
Sportovní zážitek tak spojíte s kulturním. Zatímco 
se vám budou nabíjet baterie, můžete si prohléd-
nout zámek nebo město. Že jste po jízdě zpocení? 
Nevadí, šatny mají vlastní sprchu i  ručníky. Že si 
netroufnete na zpátečních 45  km do Prachatic? 
Nevadí, stačí dát včas vědět a Bed & Bike pro vás 
i vaše kola dojede vlastním mikrobusem.

A kdo je spíše na přírodu, ten si vyjede lesem 
na Libín, vystoupá na místní rozhlednu, odkud je 
úžasný výhled po okolí, a sjede lesem ke Křišťano-
vickému rybníku, kde se může vykoupat, nebo se 
vydá objevovat pratury, bizony a zubry v nedaleké 

oboře. Můžete se také vydat po stopách historie 
a  prohlédnout si památnou Husovu lípu a  kolem 
Husinecké přehrady navštívit v Husinci rodný dům 
J. Husa. A nebo si půjčit držák na kola a odjet až na 
Kvildu a vydat se k pramenům Vltavy.

V  Prachaticích si vypůjčená elektrokola nebo 
i vlastní přivezená kola uložíte spolu s cyklistickým 
příslušenstvím do cyklošatny. Vstup je na elekt-
ronický 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 mimin-
ka vám rádi zapůjčí za kolo vozík Thule. Elektrokola 
děti nadchnou. Společný zážitek s  rodiči v  lese 
nebo na louce znásobí radost z pobytu v přírodě. 

A co budete dělat po návratu do apartmánů? 
Třeba budete mít chuť si objednat posezení ve 
sklepních prostorách Bed & Bike Prachatice s vino-
tékou. S  dětmi do sklepa? Proč ne, je tam pro ně 
připravená nádherně vybavená herna a na dvorku 
dětský domek se skluzavkou. Tam se k nim můžete 
připojit s grilováním. Stačí si jen prostory objednat 
na recepci.

V  Bed & Bike určitě objevíte něco nového! 
I kdyby to měla být jen premiéra na luxusním elek-
trokole šumavskou přírodou.

Bed & Bike Prachatice
Velké náměstí 40, 383 01 Prachatice
mobil: +420 733 274 539
e-mail: info@bbprachatice.cz
www.bbprachatice.cz

Jen nasednout

Spokojení klienti

Vozík pro nejmenší

Požitek z jízdy na elektrokole v šumavském terénu

Standard ubytování

Komfortní koupelna
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KAM na výlet
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