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VÍTEJTE NA NAŠICH HORÁCH GASTHOF ***

»ALTE SCHMIEDE LÜCKENDORF«

Náš hostinec - "venkovský hotel" v přírodním parku Žitavské hory vás zve.

Daleko od shonu každodenního života, obklopeného mírem, o kterém se dlouho

uvažovalo, že je ztraceno, se vaše místo pro dovolenou stane velmi zvláštním

dobrodružným výletem. Na dlouhých klidných procházkách čistým a čistým

horským vzduchem nebo na náročných túrach v romantických horách najdete

harmonii s přírodou a zanecháváte každodenní život, abyste si mohli dobít baterie

na to, co přijde.

Budete ohromeni dalšími vynikajícími funkcemi:

- idylicky se nachází v turistickém ráji a přírodním parku Zittauer Gebirge /         

Oberlausitzer Bergland

- Pěší turistika a horská kola v domě.

- celoroční turistika přes státní hranice

- Užijte si krásnou přírodu

- zažijte evropskou historii

- chůze po stopách Napoleona Bonaparta

- Prozkoumejte budovy císaře Karla IV



zjistit, co jsou sousední domy a co je blob dort

žít, kde začíná Rübezahlova říše

- navštivte sousední města s téměř 130 let starým parním vlakem

Staňte se hostem v jihovýchodním hostinci v Německu, architektonickou

památkou s charakterem a šarmem

* * *

Těšíme se na Vaši návštěvu

tým staré kovárny.

Pěší turistika a cykloturistika

Vedle našeho penzionu se nachází křižovatka turistických a cyklistických tras

na většinu okolních atrakcí a vrcholky hor, s různou mírou obtížnosti.

Mimo jiné na vrchol Hochwaldu 749,5 mnp, z něhož se rozprostírá krásné

panorama Sudet.

Ve vzdálenosti asi 4 km ve městě Oybin jsou zříceniny hradu "Oybin" z doby

císaře

Karl IV. A klášter Celestine založený v roce 1369.



Příběh

"Old Forge"  Lückendorf byl postaven v 17. století v letech 1997/98 úplně

restaurována a přeměněna na penzion s restaurací.

Lückendorf je jedno z nejstarších měst v Oberlausitzu.

První zmínky jsou kolem roku 1391.

Restaurace

Otevřeno denně od 11:00 - kromě středy

Snídaně ~ Oběd ~ Občerstvení ~ Večeře

Restaurace a zahrada má asi 70 míst a je plně přizpůsobena pro lidi

zakázána.

Při přípravě jídel kuchaři kladou zvláštní důraz na absolutní čerstvost a kvalitu

všechny použité produkty.

Neustále nabízíme speciality naší kuchyně i regionální a sezónní jídla.

Podáváme také vegetariánská jídla, nízký cukr a pro seniory.

Máme speciální originální nabídku pro nejmladší hosty.



 výběr našich vín je založenna jídelníčku a na kompetentních individuálních

radách naší výběr našich vín je založenhostitelky, což usnadňuje správný výběr

správného druhu. Pivní nadšenci zde najdou české točené pivo "Swijany", pšenici

"Paulaner" jako nealkoholické pivo Erdinger v lahvích. 

Oblíbené a známé speciality kuchyně jsou:

skopové maso, ryby, drůbež, např.

... a mnohem více ...

Ubytování

V našem penzionu G *** máme 1 jednolůžkový pokoj, 5 dvoulůžkových

pokojů, 2 třílůžkové pokoje a speciálně navržený svatební pokoj.

Dvoulůžkové pokoje

asi 15 m²

Obývací pokoj je vyroben ze starého, stylového dřeva a ve stylu horolezce.

Klidné pokoje v 1. a 2. patře s malebným výhledem na centrum města.

vybavení:

- Manželská postel

- Útulný stůl a židle



- Satelitní TV s plochou obrazovkou

- Koupelna s WC, sprchou a fénem.

- Internet zdarma

- Telefon a bezpečné

- Antialergické povlečení a další polštáře na vyžádání

Třílůžkové pokoje

asi 18 m² druhé patro

Obývací pokoj je také vyroben ze stylového starého dřeva a v horském stylu.

Pokoje se nacházejí v klidné oblasti s krásným mansardem ve 2. patře s

malebným výhledem na město.

vybavení:

- Manželská postel

- Rozkládací pohovka

- Útulný stůl a židle

- Satelitní TV s plochou obrazovkou

- Koupelna s WC, sprchou a fénem.

- Internet zdarma

- Telefon a bezpečné

- Antialergické povlečení a další polštáře na vyžádání



skif

asi 12 m² druhé patro

Náš prostorný jednolůžkový pokoj je vyzdoben v teplém dřevě.

Pokoj se nachází v klidné oblasti s krásným podkrovím ve 2. patře a nabízí

malebný výhled na historické centrum.

vybavení:

- Jednolůžko

- Útulný stůl a židle

- Satelitní TV s plochou obrazovkou

- Koupelna s WC, sprchou a fénem.

- Internet zdarma

- Telefon a bezpečné

- Antialergické povlečení a další polštáře na vyžádání

Poskytujeme také

- Taxi služba

- Služba „do místnosti“

- prádlo

- Pěší a cyklistický průvodce



Bezplatná nestřežená parkovací místa, krytá parkovací místa pro motocykly,

uzavřená místnost pro jízdní kola. 

Využití parkovacích a parkovacích míst na vlastní nebezpečí.

Ceny

Uvedené ceny platí pro rezervace na jednu noc.

Pomocí funkce rezervace nastavte přesnou cenu pro váš plánovaný pobyt.

Nezávazná šetření

Máte nějaké dotazy, žádosti nebo konkrétní požadavky na dostupnost? 

Pak použijte náš kontaktní formulář, budeme vás okamžitě kontaktovat!

 Díky klasifikaci G se náš hostinec stává jedinečným místem v přírodním parku
Žitavské hory a poskytuje nejlepší možnou transparentnost a bezpečnost.

Impressum



adresa:

Gasthof »Alte Schmiede Lückendorf«

Gabler Straße 8

02797 Oybin – Lückendorf

Germany

majitel:

Salaj Mirona

telefon:

0049-35844-72662

Fax:

0049-35844-72661

Internetadres:

www.alte-schmiede.net

www.pension-zittauer-gebirge.de

E-Mail:

gasthof@alte-schmiede.net

společnost:

Gasthof »Alte Schmiede Lückendorf«

UST-číslo:

208/265/00175



Práva na obrázky:

Gasthof »Alte Schmiede Lückendorf«

Mirona Salaj

Projekt:

Easybooking

Zadego GmbH

www.easybooking.eu

Hypo-Passage 2

6020 Innsbruck - Austria

obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na 

odpovědnost vůči autorovi, které se vztahují k materiální nebo nemajetkové újmě způsobené použitím nebo nevyužitím 

poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou obecně vyloučeny, ledaže by autor 

dokázal, že se jedná o úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Je vinen Všechny nabídky mohou podléhat změněny a jsou 

nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo smazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně 

nebo trvale zastavit zveřejnění bez předchozího upozornění.

Odpovědnost za odkazy 

Přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za jejich obsah nesou 

výlučnou odpovědnost provozovatelé propojených stránek.

Při pronájmu pokojů platí předpisy „DEHOGA“.
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