
OUR GARDEN 

Naše zahrada se nachází přímo v areálu penzionu. Dostanete se na ní z
horního patra penzionu nebo brankou z parkoviště.

Na zahradě se nachází dvě útulná posezení. První je na terase u vchodu z
horního patra penzionu, zde jsou i lehátka k opalovaní. Druhé posezení se
nachází u kolárny pod pergolou. Pod porgolu jsme umístili lednici s alko i
nealko nápoji a piknikový koš s potřebným nádobím.Nabízíme také
možnost opékání špekáčků (špekáčky si domluvte na recepci nebo během
snídaně). 

Pro zájemce je možnost půjčení cyklistických kol i příslušenství. V  kolárně
jsou k dispozici dámská, pánská i dětská kola. 

NAŠE ZAHRADA 

Our garden is located directly on the premises of the guesthouse. You can
reach it from the upper floor of the guesthouse or through the gate from
the parking lot.

There are two cosy seating areas in the garden. There are also sun loungers
for sunbathing. Under the pergola we have placed a fridge with alcoholic
and non-alcoholic drinks and a picnic basket with the necessary utensils.
We also offer the possibility of barbecuing (barbecues can be arranged at
the reception or on request during breakfast). 

You can also rent bicycles. 
 





TIPY NA VÝLETY|TRIPS

HISTORICKÉ MĚSTO ZNOJMO | THE
HISTORIC CITY OF ZNOJMO
- 10 km od penzionu/ 10 km from the pension 
- tip: kavárna Balance Coffee&Wine, Enotéka
Lahofer
- Mikulášský kostel - krásná vyhlídka 
- Znojemský pivovar, Rotunda svaté Kateřiny

ZNOJEMSKÁ PŘEHRADA |
ZNOJMO DAM 
-10 km od penzionu/10 km from the pension
-ideální pro cyklisty
-odpočinout a občerstvit se můžete
například U obří hlavy nebo ve Spáleném
mlýně 

SPLAV TASOVICE | RELAX IN
TASOVICE
-1,5 km od penzionu/1,5 km from the pension

VINICE ŠOBES | VINEYARD ŠOBES
-18 km od penzionu/18 km from the pension
-s parkováním u hotelu Vinice Hnanice v
Hnánicích 



TIPY NA VÝLETY|TRIPS

AMFITEÁTR MEZI  VINICEMI |
AMPHITHEATER BETWEEN
VINEYARDS
-5 km od penzionu/5 km from the
pension
-Architektonicky unikátní stavba 
- letní amfiteátr, vyhlídka a degustace

PLOVÁRNA LOUKA | SWIMMING
POOL LOUKA
- 9,5 km od penzionu/9,5 km from the
pension
- vyhřívaná voda
- rekreační bazén dlouhý 50 m
- skokanské můstky, vodní atrakce
- hřiště na volejbal a stoly na ping pong 

HRÁDEK LAMPELBERG |           
 LAMPELBERG CASTLE
- 5 km od penzionu/ 5 km from the pension  
-vyhlídka mezi vinohrady
-ideální na výlet na kolech

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ - BIOTOP
BANTICE I NATURAL SWIMMING
POOL - BIOTOP BANTICE
- 5 km od penzionu/ 5 km from the pension
- koupání bez použití chemie
- zóna pro neplavce a brouzdaliště  
- občerstvení 


