
Název 

hotelu/penzionu/zařízení

Cena 1-lůžkový pokoj

/1 noc

Cena 2-lůžkový pokoj

/1 noc

Cena 3-lůžkový pokoj

/1 noc

Cena apartmán

/1 noc
Adresa, tel. spojení, e-mail

Webové stránky (vč. mapy + podrobných 

informací)
Kapacita Poznámka

Koleje UJEP                                           

(čtvrť Klíše, 500 m od centra)
250 Kč 500 Kč nelze nelze

Klíšská 979/129, ÚL                                                   

tel.: +420 475 287 241                                                      

e-mail: ubytovani@ujep.cz

http://skm.ujep.cz 60 lůžek

pokoje s vlastním sociálním 

zařízením, stravování 

možno po dohodě v 

menze, bez wi-fi připojení

Penzion Na Hvězdě ***                                                       

(čtvrť Klíše, 500 m od centra)
800 Kč 1 500 Kč nelze 2 500 Kč

Klíšská 394, ÚL                                       

mob.: +420 603 188 808                                                

tel.:    +420 475 221 830                                                          

e-mail: info@penzion-na-

hvezde.cz 

http://www.penzion-na-hvezde.cz
20 pokojů, 47 

lůžek

snídaně formou švédského 

stolu v ceně, vlastní sociální 

zařízení, parkoviště 

zdarma, wi-fi připojení, k 

dispozici výtah

Penzion Královka ***                                   

(v centru)
500-650 Kč dle typu 700-850 Kč dle typu 1150-1400 Kč dle typu

900 Kč/1 os.                                   

1200 Kč/2 os.                                                           

1400 Kč/3 os.                                                           

1600 Kč/4 os.

Králova Výšina 1477/5, ÚL                                       

tel 1.: +420 775 225 262                                                

tel 2.: +420 737 224 293                                                

e-mail: 

penzionkralovka@seznam.cz

http://www.penzionkralovka.cz
4 pokoje, 1 

apartmán

snídaně 100 Kč/1 noc, 

vlastní sociální zařízení, 

parkování před penzionem 

či ve dvoře za 50 Kč/1 noc, 

wi-fi připojení, v penzionu 

restaurace - možnost 

stravování

Hotel Na Rychtě ***                                                               

(v centru)
1 000 Kč 1 600 Kč nelze nelze

Kláštěrní 75/9, ÚL                                                     

tel.: +420 475 213 138                                              

e-mail: hotel@pivovarnarychte.cz

http://www.pivovarnarychte.cz
15 pokojů, 27 

lůžek

snídaně v ceně, vlastní 

sociální zařízení, parkování 

v 50 m vzdáleném OC 

Fórum zdarma, wi-fi 

připojení, k dispozici výtah, 

možnost stravování v 

hotelové restauraci

Interhotel Bohemia ***                                                                           

(v centru)
700-1100 Kč 1000-1600 Kč 1400-1800 Kč 1500-3000 Kč

Mírové náměstí 2442/6, ÚL                                           

tel.: +420 475 311 111                                                    

e-mail: info@ihbohemia.com

http://www.ihbohemia.com
130 pokojů, 3 

apartmá

snídaně formou studeného 

a teplého bufetu zdarma, 

vlastní sociální zařízení, wi-

fi připojení, k dispozici 

parkoviště + garáže, 

možnost stravování v 

hotelové restauraci

CENÍK UBYTOVÁNÍ - ÚSTÍ NAD LABEM

http://skm.ujep.cz/
http://www.penzion-na-hvezde.cz/
http://www.penzionkralovka.cz/
http://www.pivovarnarychte.cz/
http://www.ihbohemia.com/


Clarion Congress Hotel ****                                           

(v centru)
1 139 Kč 1 190 Kč 1 772 Kč 2 278 Kč

Špitálské náměstí 3517/1a, ÚL                                                    

tel.: +420 270 004 200                                               

e-mail: reservation.cchu@clarion-

hotels.cz

http://www.clarioncongresshotelustinadlabem.com
80 pokojů, 3 

junior suity

pokoj se snídaní či bez 

snídaně - dle zvoleného 

balíčku, vlastní sociální 

zařízení s vanou, 

klimatizované pokoje, wi-fi 

připojení, telefon s přímou 

provolbou, minibar, trezor, 

parkování v podzemních 

garážích, možnost 

stravování v hotelové 

restauraci

Best Western Hotel Vladimir **** 

(v centru)
1 347 Kč 2 542 Kč 3 051 Kč 3 100 Kč

Masarykova 36, ÚL                                                               

tel.: +420 475 235 111                                              

e-mail: booking@hotelvladimir.cz

http://www.hotelvladimir.cz

83 pokojů, 4 

apartmá, 182 

lůžek

snídaně formou bufetu, 

vlastní sociální zařízení se 

sprchou či vanou, 

klimatizované pokoje,  wi-fi 

připojení, telefon, minibar, 

trezor, 2 uzavřená 

parkoviště (monitorována 

kamerovým systémem) - 1 

noc 200 Kč, možnost 

stravování v hotelové 

restauraci

Hotel Větruše ****                                                                       

(výletní zámeček, cca 1 km od 

centra)

1 500 Kč 1700-2450 Kč nelze 4 500 Kč

Fibichova 392/25, ÚL                                                           

tel.: +420 474 620 330                                                        

e-mail: hotel@hotelvetruse.cz

http://www.hotelvetruse.cz
45 pokojů, 80 

lůžek

snídaně zdarma, vlastní 

sociální zařízení, 

klimatizované pokoje, wi-fi 

připojení, minibar, trezor, v 

lux pokojích sauna, vířivá 

vana, bezbariérový přístup, 

parkoviště, možnost 

stravování v hotelové 

restauraci

http://www.clarioncongresshotelustinadlabem.com/
http://www.hotelvladimir.cz/
http://www.hotelvetruse.cz/

