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1. Úvod 
 
 
 
Osmnáctitisícové město Kadaň  
se nachází v kraji, kde řeka Ohře 
opouští sevření Krušných a 
Doupovských hor. Nejstarší 
královské město Kadaň se Vám, 
milí návštěvníci, hodlá představit 
jako město moderní, pohostinné 
a příjemné, jako cíl turistických 
cest i pro mnohé obchodní 
partnery a cestovní kanceláře. 
Kadaň získala statut svobodného 
královského města již kolem 
roku 1259 a zdejší hrad se v roce 
1277 stal sídlem purkrabího 
kadaňského kraje. Vrcholného rozkvětu zaznamenala Kadaň, jako středověké město, za vlády 
císaře Karla IV. Jaký význam městu přikládal dokládá fakt, že město dvakrát navštívil. Jeho 
další historie se valně neliší od historie dalších měst a celé země. V dobách husitských válek 
patřila Kadaň ke katolickému táboru a byla dobývána v době baroka. Koncem 18. století se ve 
městě začalo rozvíjet rukavičkářské řemeslo a ve století dalším i těžba hnědého uhlí. Nicméně 
dnešní tvář historického městského jádra zdobí nebývalé množství nádherných měšťanských 
domů, církevních staveb a zbytků středověkého opevnění. Ne nadarmo je historická část Ka-
daně od roku 1978 městskou památkovou rezervací. Za obnovu městské památkové rezervace 
byl udělen Kadani titul „Město roku 1995“. 
 
 
 
 
 
1.1. Ubytování 
 
 Město Kadaň nabízí ubytování v penzionech či 
cenově dostupných ubytovnách nejen pro tuzemské, ale 
také zahraniční turisty, studenty a  různé firmy.  

Ubytování v penzionech se nachází převážně 
v historické části centra, v blízkosti náměstí,  
v příjemném a klidném prostředí. Většina penzionů 
nabízí možnost snídaně, příjemného posezení 
v restauraci (která je součástí penzionu) a parkování. 
V některých penzionech můžete mít i svého domácího 
mazlíčka, ovšem za poplatek. 

Ubytovny se nachází převážně 10 - 15 minut od 
centra města a ač jsou ubytovny lépe cenově dostupné, 
jsou na velmi dobré úrovni a nabízejí příjemné prostře-
dí pro pobyt v Kadani.       

 
 
 



2. Seznam ubytovacích zařízení v Kadani 
 
      2.1.         Informační centrum a galerie Josefa Lieslera, Mírové náměstí 1, Kadaň
           Tel./fax: + 420 474 319 550, galerie@mesto-kadan.cz , www.mesto-kadan.cz   
  

2.2.         Hotel SPLIT, U Splitu 933, Kadaň 
           Tel.: + 420 474 342 741, restaurace.split@seznam.cz, www.hotelkadan.cz  
 
2.3.         Penzion HOROSKOP, Sládkova ul. 132, Kadaň 
           Tel.: + 420 474 342 684, www.penzion-kadan.cz,  horoskop@pension-kadan.cz 
 
2.4.         Penzion U JOHANKY, Jana Švermy 17, Kadaň 
           Tel.: + 420 474 343 307, + 420 604 309 643,  ja.kl@tiscali.cz  
 
2.5.         Penzion U ZLATÉ KORUNY, Mírové náměstí 72, Kadaň 
           Tel.: + 420 474 345 108 
 
2.6.         Penzion  BÍLÝ BERÁNEK, ulice ČSA 27, Kadaň 

Tel.: + 420 474 343 402, www.bilyberanek.kadan.cz, bilyberanekKadan@seznam.cz 
 
2.7.         Penzion TERCIÉR, Žatecká 566, Kadaň 
           Tel.: + 420 474 345 234, www.restaurace-kadan.cz, suhajgastro@seznam.cz 
 
2.8.         Penzion ASTRID, Raisova 1071,Kadaň 

Tel.: + 420 474 345 171 nebo + 420 737 108 696, www.penzionastrid.ic.cz  
 
2.9          Penzion ANUBIS, Březinova 1091, Kadaň 
                Tel.: + 420 728 464 179, www.penzion-anubis.wz.cz, koranda@ktkadan.cz  
   
2.10.       Ubytovna HOBY, Na Podlesí 1639, Kadaň 
           Tel.: + 420 474 333 160 
 
2.11.       Ubytovna HOSTES, Na Podlesí 1638, Kadaň 
           Tel.:  + 420 474 332 190, nonstop: + 420 474 332 207, www.hostes.cz    
 
2.12.       Ubytovna HOSTES VĚŽNÍ, Věžní 1393, Kadaň 

          Tel.: + 420 474 332 660 do 15.00 hod., tel.: + 420 474 332 190 od 15.00 hod.  
          nonstop: + 420 474 332 207, www.hostes.cz 

 
2.13.       Ubytovna KORDY, Klášterecká 1484, Kadaň 

          Tel.: + 420 474 331 614, nebo + 420 774 335 753, www.ubytovnakordy.cz    
          info@ubytovnakordy.cz 

 
2.14.       Ubytovna REKOPRAHA, Topolová 1825, Kadaň  

          Tel.: + 420 474 331 038, www.sweb.cz/ubytovna.kadan, info@reko-praha.cz 
 

2.15.       SOŠ a SOU Kadaň – AMOS, Fibichova 1129, Kadaň 
        Tel.: + 420 474 316 012 
 

      2.16.       Ubytovna NOVO, Kapitána Jaroše 733, Kadaň 
          Tel.: + 420 775 611 518, + 420 739 097 473, + 420 602 858 114     
           http://www.sweb.cz/ubytovnanovo, ubytovnanovo@seznam.cz  
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      2.1.         IC a galerie Josefa Lieslera, Mírové náměstí 1, Kadaň           
            Tel./fax: + 420 474 319 550, galerie@mesto-kadan.cz , www.mesto-kadan.cz   

 
Provozní doba: 

Letní sezóna:                      Zimní sezóna: 
1.5. - 30.9.                 1.10. - 30.4. 
Pondělí  8.00 - 19.00  8.30 - 17.00 
úterý  8.00 - 19.00  8.30 - 16.00 
středa  8.00 - 19.00  8.30 - 17.00 
čtvrtek  8.00 - 19.00  8.30 - 16.00 
pátek  8.00 - 19.00  8.30 - 16.00 
sobota  8.00 - 20.00  9.00 - 12.00 
neděle  8.00 - 20.00  9.00 - 12.00 
 
 
 
 

Jak Vám v Informačním centru pomůžeme? 
  

* prodej vstupenek přes portál TICKETSTREAM * získáte u nás kulturní přehledy 
* zajišťujeme předprodej vstupenek na kulturní  * podáme Vám informace o kulturních akcích 

akce v Kadani * informujeme Vás o památkách, zajímavostech v   
* nabízíme povolovací formuláře na kulturní akce Kadani a okolí 
* přijímáme inzerci do Kadaňských novin  * zprostředkujeme průvodcovskou činnost 
* zajišťujeme prodej Kadaňských novin * doporučíme Vám dobrou restauraci a ubytování 
* nabízíme internet zdarma, přístupný během  * vyhledáme Vám autobusové i vlakové spojení po  

pracovní doby IC celé ČR 
* pořádáme umělecké výstavy   
* výpisy z KN, RT, OR a ŽR přes CZECH POINT   

  
* prodáváme pohledy, brožury, mapy atd.: 

- Kadaňské magnety     - 60,- Kč - pohled Kadaně – malý         - 4,- Kč 
- kniha Kadaň mezi středověkem a novověkem - 220,- Kč - pohledy Kadaně - velký          - 6,- Kč 
- kadaňský hrníček     - 60,- Kč - kadaňský zvoneček                 - 50,- Kč 
- turistické známky č. 105 a 1251    - 25,- Kč - turistický štítek na hůl             - 25,- Kč 
- turistická karta "Cesty ke hvězdám" č. 0220  - 25,- Kč -  mapa Kadaně                          - 30,- Kč 
- kadaňské pexeso     - 30,- Kč - kadaňské puzzle                       - 40,- Kč 
- propiska s logem města     - 10,- Kč - obyčejná tužka                            - 5,- Kč 
- DVD o Kadani z cyklu "Perly českých měst"  - 100,- Kč - magnetický kalendářík              - 20,- Kč 
- publikace o františkánském klášteře   - 60,- Kč - kadaňský nástěnný kalendář    - 100,- Kč 

 
Galerie Karla Havlíčka 

v prostorách kadaňského hradu 
 
Adresa: Tyršova ul., 432 01  Kadaň 
Tel.: + 420 474 342 660 
 
Provozní doba: 
*    Galerie je otevřena na požádání v galerii Josefa 
Lieslera na náměstí, nebo na tel.: 474 319 550. 
*   V galerii je stálá expozice kreseb kadaňského 
výtvarníka Karla Havlíčka. 

mailto:galerie@mesto-kadan.cz
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2.2.          Hotel SPLIT, U Splitu 933, Kadaň 
     Tel.: + 420 474 342 741, restaurace.split@seznam.cz, www.hotelkadan.cz 
 

 
Hotel se nachází na okraji města v příjemném 
přírodním prostředí řeky Ohře. Apartmán  tvoří 
samostatná ložnice a obývací pokoj. Každý  
z hostů má možnost využít kopírku a telefax. 
Všechny pokoje a apartmány  nabízejí výhled 
do klidného údolí řeky Ohře. K dispozici je 
restaurace s kapacitou 80 míst a krytá terasa pro 
30 hostů, která se nachází v přízemní části 
hotelu. V jídelním lístku jsou jídla české  
i světové kuchyně. Přímo v hotelu je možné 
pořádání rautů, oslav i dalších společenských 
akcí.  

 
 
 
 

Celková kapacita: - 24 osob 
Pokoje:  - 10 pokojů ( 1-2 lůžkové) 

  - 2 pokoje s vyhlídkou 
  - 2 apartmány 

Vybavení:  - pokoje mají vlastní sociální zařízení (WC se sprchou)  
   - TV a satelit 
   - možnost zapůjčení videopřehrávače  
Cena ubytování: - jednolůžkový       840,- Kč se snídaní  

  - jednolůžkový s vyhlídkou      840,- Kč se snídaní 
  - apartmán( pro 1 osobu)   1.240,- Kč se snídaní 
  - apartmán( pro 2 osoby)   1.690,- Kč se snídaní 
  - dvojlůžkový     1.240,- Kč se snídaní 
  - dvojlůžkový s vyhlídkou   1.240,- Kč se snídaní 
  - přistýlka        390,- Kč se snídaní 
  - domácí mazlíček       390,- Kč 

Hovoříme:   - česky, anglicky a německy 
Parkování:   - 2 parkoviště (kapacita 25 míst)  
Služby:   - bezdrátový internet 

- zapůjčení jízdních kol 
- petanque 

 
 
 
Ceny jsou včetně snídaně (švédské stoly) 
Děti do 3 let zdarma 
Možnost platby  platební kartou 
Při dlouhodobém pobytu je možno domluvit smluvní ceny 
 
 
 

mailto:restaurace.split@seznam.cz
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2.3.         Penzion HOROSKOP, Sládkova ul. 132, Kadaň 
       Tel.: + 420 474 342 684, www.pension-kadan.cz, horoskop@pension-kadan.cz  

 
 
Penzion Horoskop se nachází přímo naproti 
kadaňskému hradu v nejstarší části města cca 
30m od náměstí. Jméno „HOROSKOP“ 
připomínají již z vnějšího pohledu ve „sgrafitu“ 
provedená originální znamení v obloucích 
střešních vikýřů. Také vnitřek domu je řešen v 
tomto duchu - dvanáct pokojů penzionu je 
označeno těmito znameními. V přízemní části 
penzionu se nachází kavárna s kapacitou 46 
míst, která nabízí příjemné prostředí pro snídaně 
hostů penzionu i pro denní návštěvníky. 
Možnost pořádání společenských akcí (školení, 
svatby, večírky...), včetně teplých jídel (vlastní 
kuchyně). 
 
 
 
 
Celková kapacita: - 30 osob 
Pokoje:  - 12 pokojů (názvy podle horoskopu) 

- apartmán  (ložnice, obývací pokoj + jídelní kout, kuchyň s lednicí) 
- další 2 - 4 lůžka jsou v obývacím pokoji 

Vybavení:  - pokoje mají vlastní sociální zařízení (WC, sprcha, vana) 
- TV s 24 programy 

   - telefon, rádio s budíkem 
   - trezor, mini bar 
Cena ubytování: - jednolůžkový       927,- Kč se snídaní 
   - dvojlůžkový     1.254,- Kč se snídaní 
   - apartmán     2.235,- Kč se snídaní 

  - přistýlka        436,- Kč se snídaní 
   - domácí mazlíček         65,- Kč 
Hovoříme:  - česky, anglicky a německy  
Parkování:   - vlastní uzamčené parkoviště pro devět automobilů 
 

V ceně je zahrnuta běžná snídaně formou švédského stolu  
Pro stálé hosty a při delším pobytu poskytujeme výrazné slevy 
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2.4.          Penzion U JOHANKY, Jana Švermy 17, Kadaň 
       Tel.: + 420 474 343 307, + 420 604 309 643, ja.kl@tiscali.cz  

 
 
Penzion U Johanky nabízí krátkodobé i 
dlouhodobé ubytování v komfortně vybavených 
apartmánech a pokojích v historickém jádru 
města s možností parkování ve dvoře. Pokoje 
jsou vybaveny televizí se satelitním příjmem, 
minibarem a telefonem, apartmenty i kuchyň-
kou. Všechny pokoje mají vlastní sociální 
zařízení. V přízemí domu je kavárna, kde se 
podávají snídaně a malá občerstvení v průběhu 
dne. Ostatní stravování je možné v přilehlých 
restauracích. V případě zájmu Vám poskytneme 
informace o okolí a o možnostech výletů. 
 
  
 
 
 
Celková kapacita: - 32 osob 
Vybavení:  - pokoje mají vlastní sociální zařízení (WC, sprcha, vana) 
   - všechny pokoje jsou vybaveny TV se satelitním příjmem 
   - bezdrátový internet 
Cena ubytování: - jednolůžkový       875,- Kč se snídaní 
   - dvojlůžkový     1.250,- Kč se snídaní  
   - třílůžkový     1.690,- Kč se snídaní 
   - čtyřlůžkový     2.315,- Kč se snídaní 
   - děti do 12ti let mají 50% slevu 
Parkování:   - vlastní uzavřené parkoviště 
 
 
 
Akceptujeme platby platebními kartami VISA, Master Card, AE 
Nabízíme smluvní ceny na dlouhodobé ubytování, hromadné akce po domluvě 
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2.5.          Penzion U ZLATÉ KORUNY, Mírové náměstí 72, Kadaň 
       Tel.: + 420 474 345 108 

 
 
Penzion nabízí ubytování v samotném historic-
kém centru města, na Mírovém náměstí. Tento 
dům má dochované goticko-renesanční jádro  
s renesančními nástěnnými malbami z poloviny 
16. století. Tomuto domu náleželo právo vaření 
piva. K dispozici jsou dvojlůžkové pokoje 
s příslušenstvím (možnost přistýlky), kuchyň 
s lednicí a společenská místnost.  
 
 
 
 
 
 
 
Celková kapacita: - 6 – 8 osob 
Pokoje:  - 3 dvojlůžkové pokoje 
Vybavení:  - pokoje mají vlastní sociální zařízení (WC, sprcha) 
   - TV 
Cena ubytování: - 680,- Kč – 950,- Kč bez snídaně    
Parkování:   - možnost parkování v objektu zdarma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.          Penzion  BÍLÝ BERÁNEK, ulice ČSA 27, Kadaň 
Tel.: + 420 474 343 402, www.bilyberanek.kadan.cz, 
bilyberanekKadan@seznam.cz  

 
 
Penzion se nachází v samotném centru města, 
v blízkosti náměstí. Nedaleko je kromě jiného 
bankomat a řada památek pro milovníky 
historie. Penzion nabízí ubytování v jedenácti 
pokojích se sociálním zařízením (WC, sprcha) a 
TV s kabelovou televizí, a dále možnost 
parkování v uzamykatelné garáži cca 50 m od 
penzionu s kapacitou dvou parkovacích míst. 
Součástí ubytovacího zařízení je mimo  jiné 
vlastní restaurace s možností celodenního 
stravování. Podávají se zde jídla české i 
zahraniční kuchyně. K dispozici jsou také dvě 
bowlingové dráhy . 
 
 
 
 
Celková kapacita: - 26 osob 
Pokoje:  - 11 pokojů ( 1-2 lůžkové) 

  - 8 dvojlůžkových pokojů 
  - 2 třílůžkové pokoje 
  - 1 čtyřlůžkový pokoj 

Vybavení:  - pokoje mají vlastní sociální zařízení (WC se sprchou)  
   - TV s kabelovou televizí 
Cena ubytování: - jednolůžkový       950,- Kč se snídaní  

  - dvojlůžkový     1.550,- Kč se snídaní 
  - trojlůžkový     2.300,- Kč se snídaní 
  - čtyřlůžkový     3.050,- Kč se snídaní 

Hovoříme:   - česky, anglicky a německy 
Parkování:   - cca 50 m od penzionu uzamykatelná garáž s dvěmi parkovacími místy  
 
 
Možnost platby platební kartou Visa, Master Card 
Dítě 0 – 6 let   - zdarma 
Dítě 6 – 15 let – 700,- Kč  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bilyberanek.kadan.cz/
mailto:bilyberanekKadan@seznam.cz


2.7.          Penzion TERCIÉR, Žatecká 566, Kadaň 
        Tel.: + 420 474 345 234, www.restaurace-kadan.cz,  suhajgastro@seznam.cz 

 

Penzion se nachází v nadstavbové části domu s 
výhledem na historické hradby a nedalekou 
řeku Ohři. Od historického centra je penzion 
vzdálen cca 50 m. Pokoje jsou nadstandardně 
vybaveny satelit. TV, ledničkou, koupelnou se 
sprchovým koutem a WC. V přízemních pro-
storách penzionu se nachází restaurace, jejíž 
interiér je řešen v jedinečném pravěkém stylu a 
připomíná krápníkovou jeskyni se stopami 
zápasu pravěkých zvířat, jejichž hlavy vystupují 
ze zdí. V letních měsících je otevřena zahrádka 
a terasa s výhledem na řeku Ohři.  

 

 
Pokoje:  - 7 pokojů     
Vybavení:  - pokoje mají vlastní sociální zařízení (WC, sprcha) 

- TV se satelitem 
Cena ubytování: - jednolůžkový       750,- Kč se snídaní 
   - dvojlůžkový      1.050,-Kč se snídaní 
   - trojlůžkový     1.400,- Kč se snídaní 
Hovoříme:  - česky, anglicky a německy  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tercierrest.wz/


2.8.           Penzion ASTRID, Raisova 1071, Kadaň 
        Tel.: + 420 474 345 171 v dopoledních hodinách, nebo + 420 737 108 696 
         www.penzionastrid.ic.cz  

 
 
Tento malý rodinný penzion nacházející se 
v klidné vilové čtvrti, vzdálený od historického 
centra cca 5 min., nabízí možnost vlastního 
parkování a milovníci domácích mazlíčků jsou 
zde srdečně vítáni. Penzion poskytuje 
krátkodobé i dlouhodobé ubytování, s možností 
nerušeného odpočinku a pohody.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková kapacita: - 11 lůžek    
Vybavení:  - pokoje mají vlastní sociální zařízení (WC, sprcha) 

- TV je možné využít ve společenské místnosti 
Cena ubytování: - jednolůžkový        650,- Kč 
   - dvoulůžkový     1.150,- Kč  
   - snídaně          50,- Kč  
   - domácí mazlíček        100,- Kč 
   - garáž za příplatek       100,- Kč 
Parkování:  - k dispozici hlídané parkoviště  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.penzionastrid.ic.cz/


2.9 Penzion ANUBIS, Březinova 1091, Kadaň 
Tel.:  + 420 728 464 179, www.penzion-anubis.wz.cz, koranda@ktkadan.cz  
 

 
Penzion se nachází v klidném prostředí 
nedaleko centra královského města Kadaně.  
U penzionu je vlastní parkoviště, bazén  
a zahrada. Hosté mohou využít příležitost 
zahradního grilování a koupání. V objektu 
penzionu si hosté mohou zahrát stolní tenis, 
petanque, kroket nebo si zapůjčit horská kola. 
Při nepříznivém počasí také určitě potěší mož-
nost zahrát si šipky nebo využít miniposilovnu. 
Na každém pokoji je televize s 30-ti programy a 
přípojka na internet s neomezeným přístupem. 
 
 
 
 
 
Pokoje:                      -    1 apartmán, dvoulůžkový pokoj, jednolůžkový pokoj 
Vybavení:                  -    pokoj - předsíň, koupelna, WC, TV 

-    apartmán – kuchyň, koupelna, WC, TV                                                                       
                                   -    na všech pokojích je možnost přistýlky 
Cena ubytování:       -    apartmán                                                 390,- Kč os/den     
                                   -    jednolůžkový pokoj                                            390,- Kč os/den                     
                                   -    dvoulůžkový pokoj                                             350,- Kč os/den                                

-    možnost snídaně po dohodě 
 
 
 
 
 
 
Ceny lze dohodnout také individuálně, zejména s ohledem na délku pobytu a počty osob. 
Ve všech ubytovacích prostorách je kouření zakázáno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.penzion-anubis.wz.cz/
mailto:koranda@ktkadan.cz


2.10.          Ubytovna HOBY, Na Podlesí 1639, Kadaň 
              Tel.: + 420 474 333 160 

 
 
Ubytovna HOBY Vám nabízí příjemné  
a cenově příznivé ubytování v apartmánech  
s dvojlůžkovými a trojlůžkovými pokoji, pokoje 
standardní a nadstandardní, dále dvoulůžkové - 
hotelového typu. HOBY se nachází v blízkosti 
centra Kadaně, města s bohatou historickou 
minulostí. U ubytovacího zařízení HOBY je 
kamerami střežené parkoviště. Možnost 
stravování v restauračním zařízení vedle 
parkoviště ubytovny. 
 
 
 
 
 
Celková kapacita: - 190 osob 
Pokoje:  - apartmány  
   - pokoje 
Vybavení: - apartmán (3+2) se společnou předsíní (sprchový kout, WC, lednice) 
 - apartmán (3+2) vybavený např. kobercovou krytinou, nábytkem a 

kabelovou televizí, se společnou předsíní (sprchový kout, WC, lednice, 
varná konvice) 
- dvojlůžkové pokoje vybaveny psacím stolem, křesly s konferenčním 
stolkem, malou obývací stěnou, kabelovou televizí. Předsíň náležící k 
pokoji je vybavena sprchovým koutem a WC, lednicí a varnou konvicí. 
- na každém patře je společenská místnost s TV a kuchyňka 

Cena ubytování: - apartmán     399,- Kč 
   - pokoje s TV     179,- Kč os/noc 
   - pokoje bez TV    149,- Kč os/noc 
Parkování:   - naproti ubytovně je vyhrazené parkoviště pro ubytované 
 
 
 
 
Recepce je otevřena 24 hodin denně. 

 

 

 

 

 
 



2.11.        Ubytovna HOSTES, Na Podlesí 1638, Kadaň 
       Tel.: + 420 474 332 190, nonstop : + 420 474 332 207, www.hostes.cz   

 
 
Ubytovací zařízení v ulici Na podlesí se nachází ve 
středu města v prostřední výškové budově v těsné 
blízkosti nákupního střediska Diskont plus. Ubytování 
je vhodné pro hromadné zájezdy, kulturní akce, 
sportovní akce, montážní organizace a turisty. Možnost 
stravování nabízí restaurace s vinárnou U věžičky. Na 
každém pokoji je vlastní barevná televize s rádiem. 
Ubytování je v samostatných buňkách, přičemž každá  
z nich je vybavená vlastním sociálním zařízením  
s koupelnou. V každém poschodí je vyhrazena místnost 
pro přípravu jednoduchých jídel vybavená elektrickým 
vařičem. K dispozici je kulturní místnost a recepční 
služba provozovaná nonstop včetně soboty a neděle.  
 
 
 
 
Celková kapacita: - 183 osob 
Pokoje:  - dvojlůžkové a třílůžkové v jedné bytové jednotce 
   - 2 apartmány 
Vybavení: - pro jednu bytovou jednotku společné sociální zařízení (WC se spr-

chou), lednice a varná konvice  
- TV s rádiem jsou na každém pokoji 
- v každém poschodí je možné využít kuchyňku s elektrickým vařičem 
- k dispozici také kulturní místnost 

Cena ubytování: - s TV a rádiem     od 190,- Kč bez snídaně 
   - apartmán      od 310,- Kč bez snídaně  
Parkování:   - za ubytovnou  
 
 
 
 
Při dlouhodobém ubytování poskytujeme množstevní slevu. 
Recepce je otevřena 24 hodin denně o víkendech a svátcích. 
Možno využít občerstvení otevřené denně od 15.00 – do 22.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hostes.cz/


2.12 .       Ubytovna HOSTES VĚŽNÍ, Věžní 1393, Kadaň 
                   Tel.: + 420 474 332 660 do 15.00 hod., tel.: + 420 474 332 190 od 15.00 hod.,  
        nonstop: + 420 474 332 207, www.hostes.cz  
 
 
Ubytovací zařízení typu panelového domu ve 
Věžní ulici se nachází nedaleko autobusového 
nádraží a vlakové zastávky Kadaň město. 
Ubytování je vhodné pro hromadné zájezdy, 
kulturní akce, sportovní akce, montážní or-
ganizace, turisty. Ve Věžní ulici jsou pokoje 
vybavené rádiem. Každá bytová jednotka má 
vlastní vybavenou kuchyň, koupelnu a sociální 
zařízení. V objektu je zřízena společenská 
místnost zhruba pro 50 osob vybavená televi-
zorem. Z oken ubytovny je výhled na 
historickou část Kadaně, která je vzdálena cca. 
1 km.  
 
 
 
 
 
Celková kapacita: - 135 osob 
Pokoje:  - bytovky 1+1 (dvojlůžkové) nebo 1+2 (čtyřlůžkové) 
Vybavení: - bytovka má sociální zařízení (WC se sprchou), kuchyňku 

s elektrickým vařičem 
- možnost zapůjčení TV a žehličky 

Cena ubytování: - s  rádiem      od 165,- Kč bez snídaně 
- s TV a rádiem     od 190,- Kč bez snídaně 

Parkování:  - Parkování je možné na parkovišti u objektu  
 
 
 
 
Při dlouhodobém ubytování poskytujeme množstevní slevu.  
Recepce otevřena do 15.00 hod. 
Od 15.00 hod. je nutno volat ubytovnu HOSTES + 420 474  332 190. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hostes.cz/


2.13.        Ubytovna KORDY, Klášterecká 1484, Kadaň 
Tel.: + 420 474 331 614, nebo + 420 774 335 753, www.ubytovnakordy.cz,     
info@ubytovnakordy.cz 

 
 

Ubytovna Kordy se nachází cca. 15 min od 
centra města a nabízí ubytování v třílůžkových  
a čtyřlůžkových pokojích se společným 
sociálním zařízením na patře. Parkování pro 
zákazníky je zajištěno u objektu ubytovny a 
zájemci mohou využít přístupu na internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková kapacita: - 150 osob 
Pokoje:   - 3 – 4 lůžkové 
Vybavení:  - pokoje jsou vybaveny lůžky, skříněmi, nočními stolky, stolem se žid-

lemi, lednicí a umyvadlem 
   - sociální zařízení společné pro jedno patro (rozdělené dámy/páni) 
   - k dispozici je kuchyňka s vařičem a mikrovlnou troubou 
   - je možno využít kulturní místnost s TV 
Cena ubytování: - 1 noc       218,- Kč/osoba 
   - necelý měsíc      158,- Kč/osoba 
   - celý měsíc       135,- Kč/osoba 
   - celý měsíc, obsazení nad deset lůžek  130,- Kč/osoba 
Parkování:   - před objektem ubytovny 
Služby:   - zapůjčení TV 
   - možnost využití pračky 
   - přístup na internet 
 
 
 
Při dlouhodobém ubytování nad 3 měsíce poskytujeme slevy. 
Recepce otevřena 24 hodin denně, kontakt na mobil + 420 774 33 57 53. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ubytovnakordy.cz/
mailto:info@ubytovnakordy.cz


2.14.        Ubytovna REKOPRAHA, Topolová 1825, Kadaň  
        Tel.: + 420 474 331 038, + 420 775 362 600, www.sweb.cz/ubytovna.kadan,  
         info@reko-praha.cz 

 
 
Ubytovna RekoPraha se nachází cca. 15 min. od 
centra města v objektu bývalých kasáren. 
Ubytovna nabízí pro své zákazníky uzavřené 
hlídané parkoviště.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková kapacita: - 27 osob 
Pokoje:   - dvoulůžkové, trojlůžkové, apartmán  
Vybavení:   - apartmán – soc. zařízení, TV – bez snídaně 
   - 2-3 lůžkové – soc. zařízení společné na chodbě, pokoje bez TV 
   - je možno využít kulturní místnost s TV 
Cena ubytování: - dvojlůžkový     150,- Kč bez snídaně 
   - Apartmán     od 170 – 180,- Kč  
   - 2-3 lůžkový     od 170 – 180,- Kč  
Parkování:   - uzavřené hlídané parkoviště 
 
 
 
 
Recepce otevřena od 7.00 – 15.00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sweb.cz/ubytovna.kadan


2.15.         SOŠ a SOU Kadaň – AMOS, Fibichova 1129, Kadaň 
       Tel.: + 420 474 316 012    

 
 
SOŠ a SOU Kadaň nabízí ubytování a 
stravování pro studenty středních škol, pro 
sportovní kolektivy o víkendech a o svátcích. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková kapacita: - 82 lůžek pro zájezdy  
Pokoje:   - 2-3 lůžkové 
Vybavení:   - školní jídelna 
   - 2-3 lůžkové – soc. zařízení společné vždy pro dva pokoje 
   - společenská místnost s TV 
Cena ubytování: - pro studenty - ubytování na měsíc  1.200,- Kč  
   - pro zájezdy - na noc/osobu      168,- Kč 
Cena  stravování: - stravování pro studenty ( 3x denně)      50,- Kč 
   - stravování pro studenty (jen oběd)       20,- Kč 
   - stravování – pro veřejnost         60,- Kč 
Parkování:   - vlastní parkoviště 
 
 
 
 
 
Možnosti pořádání rodinných oslav, svatebních hostin, školení a seminářů v prostorách jídel-
ny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.16.          Ubytovna NOVO, Kapitána Jaroše 733, Kadaň 
       Tel.: +420 775 611 518, + 420 739 097 473, + 420 602 858 114, 

  ubytovnanovo@seznam.cz,  www.sweb.cz/ubytovnanovo   
 
 
Ubytovna se nachází zhruba 10 minut chůze od 
historického centra královského města Kadaně. 
Tato ubytovna nabízí svým hostům pobyt 
v příjemném prostředí s klubovnou, hernou, 
barem a jídelnou s možností snídaně a večeře. A 
je přístupna i domácím mazlíčkům. 
Na každém pokoji se nachází sociální zařízení a 
TV. Ubytovna nabízí pro své hosty uzavřené 
parkoviště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokoje:   - 12 pokojů – 2 – 4 lůžkových  
Vybavení:   - pokoje mají vlastní sociální zařízení a TV 

  - na chodbách je k dispozici varná konvice, mikrovlná trouba a lednice 
Cena ubytování:   - od 250,- Kč / noc 
Parkování:   - možnost parkování v objektu zdarma 
Služby:   - bar, jídelna, klubovna a herna                                

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ubytovnanovo@seznam.cz
http://www.sweb.cz/ubytovnanovo

