
Hlinsko je malebné městečko, které se nachází na českomorav-
ské vrchovině mezi městy Polička a Havlíčkův Brod. Město a jeho  
region leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí  
Žďárské vrchy a Železné hory.

Samo město nabízí tyto atrakce:
➤ Historická čtvrt Betlém  ➤ Sportoviště
➤ Hlinské městské muzeum   • Fotbalové hřiště
➤ Multifunkční centrum   • Tenisové a volejbalové kurty
 • Kino  ➤ Plavecký bazén
 • Kulturní programy (divadlo,…)   •  Fitness, sauny, squash, solárium

Spolek Orel nabízí ke společným setkáním rodin, turistických sku-
pin i ostatních společenství k využití objekt v Hlinsku s možností  
i několikadenního přespání. Objekt se nachází přímo v centru  
města asi 50 metrů od Poděbradova náměstí. V blízkosti je možné 
využít dětské hřiště i řadu kulturních i sportovních atrakcí.

Objekt nabízí:
➤ Tři čtyřlůžkové pokoje
➤ Kuchyňský kout
➤  Možnost přespat  

ve vlastním spacáku
➤ Prostor pro uložení kol nebo lyží

U objektu se také nachází dostatečně veliká parkovací plocha, 
která odpovídá kapacitě objektu.

Středisko HLINSKO

Hlinsko v Čechách Objekt Orla ústředí v Hlinsku

Betlém
Betlém je název památkové rezervace pocházející z 18. století. 
Jedná se o soubor roubených staveb, které jsou charakteristické  
pro zdejší region. V Betlémě se také po celý rok pořádá řada  
turistických a kulturních akcí.

Cena: 150 Kč osoba/noc 
Pro větší skupiny s přespáním na 
vlastních karimatkách je možné 
dohodnout individuální cenu.

Adresa: Husova 41, 539 01 Hlinsko

V zimním období Hlinsko nabízí možnost návštěvy lyžařského 
areálu s půjčovnou lyží a snowboardů. Město je centrem cyklo- 
tras, které se na českomoravské vrchovině nachází. Milovníci 
historie mohou navštívit nedaleký zámek v Litomyšli, který je 
zapsán na seznamu UNSECO, či gotický hrad Kunětická hora. 
K dalším zajímavostem, které rozhodně patří za zmínku patří  
i Golfový klub v nedalekých Svobodných Hamrech a vodní  
nádrž Seč.

Správce objektu: Nováček Vítězslav 
 Telefon: +420 602 501 949 
 E-mail: novacek@orel.cz 
 Web: http://www.orel.cz/ Těšíme se na vaši návštěvu!

Okolí Kde nás najdete? 
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