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Zvíkovec

"Tato akce je spolufinancována Plzeòským krajem a Evropskou unií v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu
 - Grantové schéma 4.1.2 Podpora veøejných subjektù pøi rozvoji služeb v cestovním ruchu v PK"
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Areál Na Rybárnì - Rakolusky

Co areál :
!Restauraci s možností celodenního stravování

!Ubytování ve dvou až pìtilùžkových pokojích

!Salónek s krbem

!Pøíjemné posezení na venkovní terase s možností             

!  grilování

!Stolní tenis, petanque, šipky, stolní hry

!Veøejný pøístup k internetu

!Turistické informace

!Výdejna rybáøských povolenek pro cizince

!Prodej turistických známek

!Pùjèovna lodìk

!Možnost poøádání firemních a spoleèenských akcí

nabízí

Povolená veøejná táboøištì:

Táboøištì è.1  Pravý bøeh
Veøejné táboøištì 'U Dolanského mostu' - ø.km 124,8

 
Táboøištì è.2  Levý bøeh

Vodácké táboøištì Valentovský mlýn - ø.km 119,0

Táboøištì è.3  Levý bøeh
Veøejné táboøištì 'U Pøívozu' - Nadryby - ø.km 118,2

Táboøištì è.4  Levý bøeh
Veøejné táboøištì Planá - ø.km 112,4

Táboøištì è.5  Pravý bøeh
Veøejné táboøištì 'Kobylka' - Liblín - ø.km 103,5

Táboøištì è. 6  Pravý bøeh
Veøejné táboøištì Liblín - ø.km 101,9

Táboøištì è. 7 Levý bøeh
Vodácké táboøištì a turistická ubytovna 

'Na Rybárnì' Rakolusky - ø.km 97,6

Táboøištì è.8 Levý bøeh
Vodácké táboøištì 'U Potùèkù' - Hlince - ø.km 89,3

 Táboøištì è.9  Levý bøeh
Vodácké táboøištì U Varských-Zvíkovec - ø.km 82,0

Táboøištì è.10 Pravý bøeh
Vodácké táboøištì Zvíkovec - ø.km 81,7 

Pùjèovny vodáckých potøeb
H2O Sport Sikyta 

Tel.: +420 377 562 174
Zruèská cesta 1743/104, Plzeò-Bolevec

Prodává a pùjèuje lodì, kanoe, nafukovací èluny,
pramice a motorové èluny. 

Vyrábí laminátové lodì a opravuje nafukovací èluny, rafty

SK Plzeò3 eCity
Tel: +420 721 509 380
Rakousky 20 / Plzeò

Pùjèovna lodí, možnost dopravy po ÈR

Bezpoèet pìkných míst u øeky pøímo láká k táboøení.
Vzhledem ke skuteènosti, že Berounka protéká øadou
pøírodních parkù a CHKO,je na celém toku povoleno

stanování jen ve veøejných táboøištích a kempech, 
kterých je po celé délce dostatek. Ubytování je také 
samozøejmì možné v nìkterých rekreaèní zaøízeních, 

hotelích, pensionech èi ubytovnách. 

Provozovatel:
SK Plzeò 3-eCity

Habrmannovo nám.16, 
312 11  Plzeò

www.skplzen.info
mobil:    +420 602 466 049, 

   +420 724 206 615
mail: info@skplzen.info
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