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CZEN

 Malownicze miasteczko na południowych Morawach, słynie z wielu win-
nic, bajkowego zabytkowego centrum oraz wielu pamiątek i zabytków 
kultury żydowskiej, austriackiej oraz morawskiej, które przeplatają się ze 
sobą oraz wpływami włoskimi, słowackimi i węgierskimi.
W efekcie przenikania się tych różnych kultur powstały niepowtarzalne, 
unikalne i charakterystyczne dla Mikulova kolaże architektoniczne.
Warto zwiedzić m.in. historyczne centrum, dzielnicę żydowską z synago-
gą oraz jednym z większych kirkutów w Europie oraz zamek. Ok. 15 km 
do kompleksu pałacowo – ogrodowego Lednice–Valtice – zabytek wpi-
sany na listę UNESCO. Ok. 3 km do granicy czesko-austriackiej. Termalny 
aquapark w austriackiej miejscowości Laa an der Thaya – ok. 35 m. W 
okolicy możliwość jazdy konnej oraz wędkowania.
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COVID INFO!: wszystkie atrakcje na miejscu oraz udogodnienia w 
obiekcie i skorzystanie z nich jest uzależnione od aktualnych obo-
strzeń pandemicznych i przepisów dotyczacych Covid-19 - sprawdź 
aktualne wymogi w biurze lub u Agenta 

Rodzinny, komfortowy hotel położony w południowej części Mikulova, 
ok. 10 minut pieszo od zabytkowego centrum.
Zakwaterowanie: 27 pokoi, każdy komfortowo wykończony w in-
nym stylu, wszystkie z łazienkami, TV SAT, dostępem do internetu 
WI-FI – 2 osobowe standard oraz 3-4 osobowe rodzinne (2 pomiesz-
czenia), dodatkowo z mini lodówką, a niektóre z klimatyzacją – do-
płata 70,-zł/noc/pokój – na zapytanie.
Do dyspozycji gości: restauracja z kącikiem dla dzieci, w sezonie 
letnim część restauracji jest otwarta na ogród, hotelowy sejf, kantor, 
mini bar, przechowalnia sprzętu narciarskiego i rowerów, sala konfe-
renycyjna, mniejsza salka wykładowa, parking. 
W cenie: mały podarunek w dniu wyjazdu – butelka wina „Marcin-
cak”. 
Informacje Dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Śniadania – bufetowe. Hotel nie przyjmuje zwierząt. Taksa klima-
tyczna płatna dodatkowo. W pensjonacie obowiązuje zakaz palenia 
papierosów, właściciel może nałożyć karę w wysokości 5000,-Kc w 
przypadku niezastosowania się do zakazu. Pobyty – min. 2 noce. 

Hotel „MARCINCAK” ***  
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http://www.karpatia.pl/mikulov/marcincak-hotel.html

