
Home Polnisch

 Serdecznie witamy w pensjonacie 
»ALTE SCHMIEDE*** LUCKENDORF«

Nasz pensjonat położony w „naturpark Zittauer Gebirge”serdecznie zaprasza.

Z dala od zgiełku dnia codziennego w otoczeniu absolutnej ciszy będzie dla was
miejscem pełnego wypoczynku. Na długich spacerach w czystym górskim

powietrzu lub bardziej wymagających wycieczkach w romantycznych górach,
znajdziecie Państwo wyciszenie poprzez kontakt z naturą odnajdziecie miejsce do

pełnego zatankowania energii na przyszłość.

Będziecie pod wrażeniem licznych atrakcji:

- Wspaniały kontakt z naturą

- Cudownie położony „Naturpark Zittauer Gebirge /
  Oberlausitzer Bergland”

- Całoroczne wędrówki po „3 krajach”

- Bezpośredni kontakt z historią Europy:
  Odkrywanie śladów Napoleona Bonaparte,
  Zwiedzanie ruin budowli cesarza Karl IV

- Wypoczynek gdzie zaczyna się Królestwo „Rübezahls”(Liczyrzepy)
  wycieczki piesze i rowerowe z przewodnikiem

Być gościem w najdalej wysuniętym na południowy-wschód zabytkowym
pensjonacie Niemiec

o niezapomnianym charmie i charakterze.

* * *

Waszej wizyty z radością oczekuje „Alte Schmiede Team”



Wyprawy piesze i rowerowe

Obok naszego pensjonatu znajduje się skrzyżowanie szlaków pieszych i
rowerowych

do większości okolicznych atrakcji i górskich szczytów, o różnych stopniach
trudności.

Między innymi na szczyt Hochwald 749,5 mnp z którego rozciąga się przepiękna panorama na
Sudety. 

W odległości ok. 4 km w miejscowości Oybin znajdują się ruiny zamku „Oybin” z czasów cesarza
Karl IV i Klasztor Celestynów założony w 1369 roku.

Historia

„Stara Kużnia” Lückendorf  wybudowana w 17 wieku została w latach 1997/98
kompletnie

odrestaurowana i przekształcona na pensjonat z restauracją.

Lückendorf jest zaliczany do najstarszych miejscowosci Oberlausitz. 
Pierwsze wzmianki ok 1391.

 Restauracja

 Otwarta codziennie od 11.00- za wyjątkiem środy

Śniadanie ~ Lunch ~ Przekąska ~ Kolacja

Restauracja i ogródek posiada ok 70 miejsc i jest w pełni dostosowana dla osób 



niepełnosprawnych.
Przygotowując  posiłki kucharze kładą szczególny nacisk na absolutną świeżość i

jakość
wszystkich używanych produktów.

W ofercie posiadamy stale specjały naszej kuchni jak i dania regionalne i
sezonowe.

Serwujemy również potrawy wegetariańskie, o niskiej zawartości cukru i dla
seniorów.

Dla najmłodszych gości posiadamy specjalną oryginalną ofertę.

Asortyment naszych win oparty jest na menu, jak również na kompetentym
indywidualnym doradztwie naszej gospodyni  co ułatwia trafny wybór właściwego

gatunku.

Zwolennicy piwa znajdą u nas czeskie piwo beczkowe „Swijany”,pszeniczne
„Paulaner”

jak bezalkoholowe piwo „Erdinger” w butelkach.

Ulubione i znane specjały kuchni to: 
baranina, ryby, drób np.

… i wiele więcej ...

Zakwaterowanie

W naszym pensjonacie G *** mamy 1 pokój jednoosobowy, 5 pokoi
dwuosobowych, 2 pokoje trzyosobowe i specjalnie zaprojektowany pokój

weselny.

Pokoje 2 osobowe 
 ok 15 m² 

Salon jest wykonany ze starego, stylowego drewna i w stylu góralskim.  
Ciche pokoje rozmieszczone na 1. i 2. piętrze z malowniczym widokiem na okolicę

centrum miasta.



Wyposażenie:

– Podwójne łóżko
– Przytulne stolik i krzesła
– Telewizja satelitarna z płaskim ekranem
– łazienka z WC, prysznicem i suszarką do włosów.
– Bezpłatny internet
– Telefon & Safe
– Pościel antyalergiczna i dodatkowe poduszki na życzenie

 

Pokoje 3 osobowe 

ok 18 m² drugie Piętro

Salon jest również wykonany ze stylowego starego drewna i w stylu górskim.
Pokoje znajdują się w spokojnej okolicy z pięknym mansardem na 2. piętrze z

malowniczym widokiem na okolicę miasta.

Wyposażenie:

– Podwójne łóżko
– Rozkładana sofa
– Przytulne stolik i krzesła
– Telewizja satelitarna z płaskim ekranem
– łazienka z WC, prysznicem i suszarką do włosów.
– Bezpłatny internet
– Telefon& Safe 



– Pościel antyalergiczna i dodatkowe poduszki na życzenie

jedynka 

ok 12 m² drugie Piętro

Nasz przestronny pokój jednoosobowy utrzymany jest w ciepłym drewnie.

Pokój znajduje się w spokojnej okolicy z pięknym mansardem na 2. piętrze i

oferuje malowniczy widok na okolicę zabytkowego centrum miasta.

Wyposażenie:

– łóżko pojedyncze
– Przytulne stolik i krzesła
– Telewizja satelitarna z płaskim ekranem
– łazienka z WC, prysznicem i suszarką do włosów.
– Bezpłatny internet
– Telefon & Safe
– Pościel antyalergiczna i dodatkowe poduszki na życzenie

Zapewniamy również

• Taxi serwis
• Serwis „do pokoju”
• Pralnię
• Przewodnika wycieczek pieszych i rowerowych

Bezpłatne niestrzeżone miejsca parkingowe,zadaszone miejsca postojowe dla



motocykli,
zamykane pomieszczenie dla rowerów.

Korzystanie z parkingu i miejsc postojowych na własną odpowiedzialność.

Ceny

Podane ceny dotyczą rezerwacji na jedną noc. 

Skorzystaj z funkcji rezerwacji, aby ustalić dokładną cenę za planowany pobyt.

Niewiążące zapytania

Czy masz jakieś pytania, prośby lub konkretne zapytanie o dostępność?

Następnie skorzystaj z naszego formularza kontaktowego, skontaktujemy się z

Tobą natychmiast!

Dzięki klasyfikacji G nasz zajazd staje się wyjątkowym miejscem w Parku

Przyrody Gór Żytawskich i zapewnia najlepszą możliwą przejrzystość i

bezpieczeństwo.
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treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji.

Roszczenia  od  odpowiedzialności  wobec  autora,  które  odnoszą  się  do  szkód  materialnych  lub  niematerialnych

spowodowanych wykorzystaniem lub niestosowaniem dostarczonych informacji  lub wykorzystaniem nieprawidłowych i

niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba że autor może udowodnić, że było to umyślne lub rażąco

niedbałe Jest wina Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany,

uzupełnienia  lub  usunięcia  części  stron  lub  całej  oferty  lub  do  czasowego  lub  trwałego  zaprzestania  publikacji  bez

uprzedniego powiadomienia.

Odpowiedzialność za linki

Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Operatorzy 

http://www.pension-zittauer-gebirge.de/
mailto:gasthof@alte-schmiede.net


połączonych stron ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Przy wynajmie pokoi obowiązują przepisy „DEHOGA“.
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