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Život bez bariér, z. ú. se sídlem v Nové Pace
klášterního areálu nedaleko centra města Nová Paka.
Ubytování je vhodné pro jednotlivce, skupinky
http://www.zbb.cz/bezbarierove-ubytovani
 

Informace o ubytování:  
Tel: 725 843 930, 603 434 833
 

 Připojení k internetu přes USB kabel i 
 Parkování: zdarma přímo před objektem
 Strava: vlastní  
 K dispozici venkovní cvičící stroje 
 Ceny dle nabídky na www.zbb.cz

 

Nabízíme krátkodobé nebo dlouhodobé 
 
Centrum bez bariér č. 2, Opolského 148
 
Forma samostatný byt dvou a třílůžkový pokoj, 
vlastní kuchyňka, sociální zázemí.  

 
 
Pro osoby se zdravotním postižením, seniory nebo osoby po úrazu je možnost zapůjčení kompenzační pomůcky 
(viz nabídka kompenzačních pomůcek https://zbb.cz/kompenzacni
dohodě sociální službu odborné sociální poradenství.
 
Nová Paka a okolí  je ideálním místem pro poznávání Českého ráje, Krkonoš a kulturních památek v
V Nové Pace je k dispozici lyžařský areál, bowling, bezbariérový bazén, venkovní cviči
stadion, squash. Lze navštívit Klenotnici drahých kamenů, S
můžete navštívit Štikovskou rokli. K dispozici 
tras. 
 
 
 
 

Život bez bariér, z.ú. 

  Tel.:+420
  Mob.:+420 603 434 833, 720

  E-mail: 
www.facebook.com/Zivotbezbarier/ 

Nové Pace nabízí  b e z b a r i é r o v é  ubytování v 
klášterního areálu nedaleko centra města Nová Paka. 
Ubytování je vhodné pro jednotlivce, skupinky, rodiny s dětmi. Fotografie ubytování najdete na webu: 

ubytovani 

434 833, E-mail: sitja@seznam.cz, jitka.fucikova@zbb.cz

přes USB kabel i Wifi, 
Parkování: zdarma přímo před objektem  

dispozici venkovní cvičící stroje  
www.zbb.cz, skupinové slevy po dohodě. 

 
krátkodobé nebo dlouhodobé ubytování ve dvou bezbariérových objektech. 

č. 2, Opolského 148 

Forma samostatný byt dvou a třílůžkový pokoj, 

Budova Denní stacionář č. 3 Opolského 165
 
Jednolůžkový pokoj nebo dvoulůžkový pokoj 
s vlastním sociálním zázemím na chodbě, společná 
kuchyňka

Pro osoby se zdravotním postižením, seniory nebo osoby po úrazu je možnost zapůjčení kompenzační pomůcky 
https://zbb.cz/kompenzacni-pomucky ) nebo po dobu pobytu lze zajist

dohodě sociální službu odborné sociální poradenství. 

a okolí  je ideálním místem pro poznávání Českého ráje, Krkonoš a kulturních památek v
dispozici lyžařský areál, bowling, bezbariérový bazén, venkovní cvičiště, tenisové kurty, zimní 

Klenotnici drahých kamenů, Spiritismus, Suchardův dům, Muzeum moto nebo 
dispozici je katalog tipů na výlety po okolí včetně nabídky bezbariérových 

Tel.:+420 493 724 159 
833, 720 994 024 
mail: info@zbb.cz   

 klidném prostředí bývalého 

najdete na webu: 

jitka.fucikova@zbb.cz 

Budova Denní stacionář č. 3 Opolského 165 

Jednolůžkový pokoj nebo dvoulůžkový pokoj 
vlastním sociálním zázemím na chodbě, společná 

Pro osoby se zdravotním postižením, seniory nebo osoby po úrazu je možnost zapůjčení kompenzační pomůcky 
) nebo po dobu pobytu lze zajistit po 

a okolí  je ideálním místem pro poznávání Českého ráje, Krkonoš a kulturních památek v Podkrkonoší. 
ště, tenisové kurty, zimní 

piritismus, Suchardův dům, Muzeum moto nebo 
včetně nabídky bezbariérových 



 
 

Adresa: Lomená 533, 50901 Nová Paka  
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561  
Web: www.zbb.cz                                      
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č.ú.: 78-8511550297/0100 

Fotogalerie ubytování
 

 

Nevíte-li kam, přijeďte k

Život bez bariér, z.ú. 

  Tel.:+420
               Mob.:+420 603 434 833, 720

                                        E-mail: 
www.facebook.com/Zivotbezbarier/ 

galerie ubytování

 
  
 
 

 
li kam, přijeďte k nám!

Tel.:+420 493 724 159 
833, 720 994 024 
mail: info@zbb.cz   

galerie ubytování 

nám! 


