PENZION ŽUHANSTA
rodinný stylový penzion v Plzeňském kraji
Bušovice 26
338 24 Břasy
www.zuhansta.com

40 minut po dálnici od Prahy
20 minut od Plzně
4 km od golfového hřiště v Dýšině
2 km od Přírodního parku Horní Berounka
Ideální prostředí v autentickém statku pro pobyt s přáteli nebo s rodinou

Penzion ŽUHANSTA nabizi ubytováni v slylově rekonstruovaném
statku, moderní konfort, nerušené soukromi, letni terasa, letní solarně vyhřívaný
bazén, ekologické topeni, prostorný společenský salónek s krbem a původni
klenbou. Parkováni v objektu. Možnost vlastniho vaření.
Mimořádná osobni atmosféra pro pořádáni splolečenských akcí středního
typu. Uzavřené prostory, catering servis, snadný přístup.
- apartmá 54 m2 (2 místnosti) vybaven kuchyňským koutem
- apartmá 75 m2 (duplex) s kuchyní
- dvoulůžkové nebo třílůžkové pokoje od 21 m2 do 26 m2
- celý statek (maximálni kapacita lůžek 15 + 5 přistýlky)
Vlastní sociální zařízení ve všech pokojích a apartmánech
Hovoříme jazyky: česky, anglicky, françouzsky, rusky
Otevřeno celoročně
Možnost samostatného vaření
Městská autobusová doprava města Plzně
Uzavřený dvůr - bezpečnost pro děti
Uzavřený pakovaci objekt pro auta
Letní solární vyhřívaný bazén
Zahradni nábytek k dispozici + barbecue
TV satelit
WIFI zdarma
Společenský salónek 70 m2 s krbem a původní klenbou
Velká letni terasa
Trampolina 2,4 m pro děti
Maximální kapacita pro společenské akce : 40-50 lidí

Turistika v okolí penzionu Žuhansta
Zámek Kozel - http://www.zamek-kozel.eu/
Hrad Radyně - http://www.staryplzenec.cz
ZOO a Dinopark Plzeň – www.zoo.cz
Historická Plzeň - http://www.turisturaj.cz/
Muzeum na Demarkační linii v Rokycanech - http://www.klub-vm.eu

V okolí Bušovic vede Naučná stezka Kokotské rybníky v délce cca 10 km.
http://www.plzenskonakole.cz/cz/naucna-stezka-kokotske-rybniky-byla-otevrena-725.htm

Jak se k nám dostanete?
Z Prahy a Plzně po D5 exit 62 u Rokycan – přes obec Litohlavy do Bušovic, cca 5 km

GPS 49°47'43.321"N, 13°32'6.662"E

Informace k penzionu i rezervace zístkáte na těchto kontaktech:
Majitel: p. Alena Djoehana alena@zuhansta.com nebo zuhanta@seznam.cz
Mistní kontakt : p. Totzauerová 00 42 608 514 289 e mail : Vtotzauerova@seznam.cz

