
R e k r e a č n í 
chalupa Há-
jenka Besednice 
se nachází neda-
leko obce Besednice, 
asi 5  km od vrcholu Kohout na 
severozápadním svahu Besed-
nické hory. Chalupa je vhodná 
především pro klienty, kteří mají 
rádi přírodu, lesy a hlavně klid-

nou dovolenou. 
Umístění je ide-

ální k návštěvě čet-
ných kulturních i pří-

rodních památek v  blízkém 
okolí – Český Krumlov, Nové 
Hrady, Třeboň, České Budějovice 
a další, vesměs v okruhu 30 km. 
Lipenská přehrada je vzdálena 
necelých 50 km.

Pište nám: spravce-kohout@email.cz
Volejte: 739 518 175
 607 673 377
GPS souřadnice: N48 47.493 E14 34.112

Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.
Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Svinywww.hajenka-besednice.cz

PŘÍZEMÍ - počet lůžek: 3

 �  kuchyně s plným vybavením 
(kuchyňská linka, lednice, 
elektrický sporák) 

 �  mikrovlnná trouba, 
rychlovarná konvice

 �  společenská místnost
(krbová kamna, TV)

 �  1 ložnice (3 lůžka)
 � koupelna s rohovou vanou
 � pračka
 � WC

PODKROVÍ - počet lůžek: 
7+1

 �  1 ložnice (7 lůžek)
 �  2 ložnice (2+1 lůžko)
 �   ložnice

(3 lůžka a 1 dětská postýlka)
 �  koupelna se sprchovým 

koutem
 � WC

Způsob vytápění – kotel na dřevo, elektrický kotel

�  parkování v objektu  �  domácí mazlíčci za poplatek  �  velká oplocená 
zahrada se zahradním posezením a ohništěm  �  pískoviště pro děti  �  
pingpongový stůl

OKOLÍ

• krásná 360° vyhlídka do krajiny z vrcholu Kohouta (5 km pěšky)
• možnost stravování v restauraci v obci Besednice (1 km)
• nejbližší prodejna v obci Besednice (1 km)
• koupaliště v obci Besednice (1 km)
• půjčovna čtyřkolek u Trhových Svinů
• možnost blízkého lyžování – Kozí pláně (asi 20 km nedaleko Kaplice)
• možnost vzdálenějšího lyžování – areál Kramolín (asi 40 km u Lipna)
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PŘE JEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT!
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