
Brod nad Dyjí 269, 691 81 Brod nad Dyjí
tel.: +420603570365

email.: apartmanpalavskabrana@seznam.cz
www.apartmanpalavskabrana.cz
www.apartmanpalavskabrana.com

V oblasti je řada naučných stezek: Vinařské naučná stezka 
Mikulov, Vinařská naučná stezka, Stará hora, Vinařská naučná 
stezka Valtice, Naučná stezka Turold, Naučná stezka Děvín, 
Naučná stezka židovskou čtvrtí. 
Celoročně je možné zavítat do vinných sklípků, na přání je možné 
domluvit řízené degustace vín. 

V Brodě nad Dyjí se křižují značené cyklotrasy: Jantarová stezka, 
Mikulovská vinařská stezka a cyklostezka Brno - Vídeň. V regi-
onu jsou stovky kilometrů cyklostezek s velmi vlídným výškovým 
profilem.

Ceník ubytování / pronájmu
kapacita 2 až 7 osob - 2 ložnice
Letní sezóna: od 1. května do 30. září
Zimní sezóna: od 1. října do 30. duben
Minimální délka ubytování 2 noci.

Ceny za noc za celý dům
Zimní sezona: 3100 Kč
Letní sezona: 3350 Kč
Mimo sezonu: 3100 Kč

Cena za víkend za celý dům
Zimní sezona: 6200 Kč
Letní sezona: 6700 Kč
Mimo sezonu: 6200 Kč

Silvestr
15000 Kč
Pobyt v termínu od 30. prosince do 1. ledna

Vánoce
3350 Kč
Cena za celý objekt a jednu noc ve dnech od 23. prosin-
ce až do 29. prosince

Jarní prázdniny
3100 Kč
Cena za celý objekt a jednu noc.

Velikonoce
3100 Kč
Cena za celý objekt a jednu noc.

Provoz, poplatky, ceny
V termínu od 1. července do 31. srpna pronájem pouze celý 
týden od soboty do soboty.
Rezervace je platná po uhrazení zálohové faktury, která činí 
50 % z ceny pobytu. Doplacení zbývající částky 14 dnů před 
termínem pobytu.
Při předání domu kauce 2000 Kč, po ukončení pobytu bude 
vrácena.

Storno pobytu:
Měsíc před termínem pobytu - poplatek 50 % z ceny
10 dnů před termínem pobytu - poplatek 100 % z ceny
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Možnost koupání: vodní nádrž 
Nové Mlýny, Aqualand Moravia, 
koupaliště Mikulov-Riviera, lom 
Mariánský Mlýn, bazén a koupali-
ště Hustopeče, koupaliště města 
Židlochovice, koupaliště Žabčice

Brod nad Dyjí je středně velkou vinařskou 
obcí, s nadmořskou výškou 174 metrů. 
Obec se rozkládá na rozhraní Dyjsko - 
svrateckého úvalu a Dunajovické pahor-
katiny. Leží 10 km severozápadně  
od města Mikulova. Jihovýchodní smě-
rem od obce na Dunajovských vrších  
se rozkládá národní přírodní památka 
pod názvem Dunajovské kopce.  
Do Novomlýnské nádrže zabíhá i výrazný zarůstající poloostrov 
zvaný Sinaj, který je významným hnízdištěm vodního ptactva. 

Další atrakcí jsou Pálavské vrchy. 
Z vinařské obce Pavlov je krásný 
výstup ke zřícenině Dívčích hradů  
s možností pokračovat pěší túrou 
až do Klentnice a Mikulova. 

Tipem na výlet je také chráněná památka UNESCO Lednicko - 
valtický areál s přilehlými městy. 



Nabízíme luxusní ubytování v resortu Pálavská brána 
 s třinácti rekreačními objekty.
Jedná se o stylový dům 3+kk se dvěma koupelnami, dvěma  
terasami a komorou na úschovu kol, sportovního či rybářského 
vybavení. Prostorná dolní terasa nabízí prostor pro relaxaci, 
grilování a stolování. Horní terasa nabízí výhledy na Mušovská 
jezera a Pálavu.

Objekt disponuje dvěma ložnicemi a obývacím pokojem  
s rozkládací sedačkou, ubytovat tak lze až 7 osob.
V první ložnici se nachází manželská postel, jednolůžková 
postel a soukromá koupelna se sprchou, umyvadlem a WC. 
Druhá ložnice je vybavena manželskou postelí a třetí pokoj  
je obývacím pokojem s TV, s kuchyňským koutem a pohodlnou 
rozkládací sedačkou. Z chodby je vstup do druhé koupelny  
se sprchovým koutem, umyvadlem, WC a pračkou.

Všechny vnitřní prostory disponují klimatizací a podlahovým 
vytápěním. K dispozici je plně vybavená kuchyně: lednice  
s mrazákem, elektrická trouba, sklokeramická varná deska,  
mikrovlnná trouba, myčka nádobí, rychlovarná konvice,  
toustovač, vinotéka. 

K dispozici je kabelová televize a WiFi připojení. 
U domu jsou dvě parkovací místa a další místa  jsou na 
druhé straně příjezdové  příjezdové cesty.
Objekt je oplocený.


