
 
 Vybavenost apartmánů  
 
 
1. APARTMÁN č. 143, 144 
 
Rodinné apartmány se nacházejí v centru Deštného v Orlických horách, přímo naproti lyžařskému 
areálu. Apartmány 143 a 144 o velikosti 1 + 1kk jsou ve 3. patře čtyřpatrového bytového domu s 
výtahem. Praktický kuchyňský kout má k dispozici – nádobí, ledničku, mikrovlnnou troubu, 
sklokeramickou desku. Kout je součástí obytné místnosti, která zároveň plní funkci jídelny či 
obývacího pokoje s TV, DVD a WiFi. V samostatné místnosti jsou 4 lůžka na spaní a skříně.
Oba apartmány mají vlastní sociální zařízení (sprcha, umyvadlo, WC). Ubytování je vhodné pro 
rodinu s dětmi.  
V suterénu obytného domu jsou uzamykatelné kóje na lyže. Vyhrazené parkovací stání se nachází 
hned vedle budovy.  
 
 
2. APARTMÁN č. 121 
 
Rodinné apartmány se nacházejí v centru Deštného v Orlických horách, přímo naproti lyžařskému 
areálu. Apartmán 121 o velikosti 1 + 1kk je v 1. patře čtyřpatrového bytového domu s výtahem. 
Praktický kuchyňský kout má k dispozici – nádobí, ledničku, mikrovlnnou troubu, sklokeramickou 
desku. Kout je součástí obytné místnosti, která zároveň plní funkci jídelny či obývacího pokoje s 
TV, WiFi. V samostatné místnosti jsou 4 lůžka na spaní a skříně. Apartmán má vlastní 
sociální zařízení (sprcha, umyvadlo, WC). Ubytování je vhodné pro rodinu s dětmi.  
V suterénu obytného domu jsou uzamykatelné kóje na lyže. Vyhrazené parkovací stání se nachází 
hned vedle budovy.  
 
 
3. APARTMÁN č. 133 
 
Rodinné apartmány se nacházejí v centru Deštného v Orlických horách, přímo naproti lyžařskému 
areálu. Apartmán 133 o velikosti 1 + 1kk je ve 2. patře čtyřpatrového bytového domu s výtahem. 
Praktický kuchyňský kout má k dispozici – nádobí, ledničku, mikrovlnnou troubu, sklokeramickou 
desku. Kout je součástí obytné místnosti, která zároveň plní funkci jídelny či obývacího pokoje s 
TV, WiFi. V samostatné místnosti jsou 4 lůžka na spaní a skříně. Apartmán má vlastní 
sociální zařízení (sprcha, umyvadlo, WC). Ubytování je vhodné pro rodinu s dětmi.  
V suterénu obytného domu jsou uzamykatelné kóje na lyže. Vyhrazené parkovací stání se nachází 
hned vedle budovy.  
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