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Hotel położony w miejscowości Hrensko, zabytkowy budynek pochodzący 
z 1910-1914 r. postawiony przez niemieckiego hotelarza i prowadzony przez 
niego do 1939r. Budynek zniszczony podczas wojny i doszczętnie zdewasto-
wany przez lata powojenne odkupiła brneńska firma w 1995r. udało się prze-
prowadzić rekonstrukcje budynku zachowując jego pierwotny styl architek-
toniczny oraz dobudowano nową część hotelową. Obydwie części budynku 
połączone są ciekawym atrium. 
Zakwaterowanie: Współczesny Hotel PRAHA proponuje zakwaterowa-
nie w standardzie 4*, jest przystosowany do przyjmowania osób niepeł-
nosprawnych ruchowo. Posiada ok. 90 miejsc w pokojach 1, 2 os., nie-
które z możliwością 1 lub 2 dostawek oraz w apartamentach. Wszystkie 
pokoje wyposażone w łazienki, TV sat, minibar, sejf. 
Do dyspozycji gości: wyznaczone strefy Wi-Fi, stylowa restauracja na 
60 miejsc, z letnim zewnętrznym tarasem, winiarnia urządzona w skale z 
szerokim wyborem win, parking dla gości hotelowych dodatkowo płatny. 
Informacje dodatkowe: Możliwość dokupienia obiadokolacji z karty 
menu na miejscu. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu przy 
zakwaterowaiu. Dla grup możliwość zorganizowania imprezy z muzyką 
na żywo oraz degustacją wina w skalnej winiarni. Parkowanie na hote-
lowym parkingu – ilość miejsc ograniczona lub na ogólnodostępnych 
miejscach parkingowych przy ulicy, nie ma możliwości wcześniejszej re-
zerwacji miejsc. Pobyty min. 2 noce; w okresie świąt oraz długich week-
endów min. 3 noce. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu 
dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/niższe) * 
SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *
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Kraina pełna tajemniczości, park narodowy, założony początkiem 2000 
roku (jako czwarty PN na terenie Czech). Główne miejscowości Czeskiej 
Szwajcarii: Jetrichovice, Hrensko, Krasna Lipa. Teren parku narodowego 
chroni faunę, florę oraz zabytki znajdujące się na tym terenie (zamki, 
klasztory, kościoły, skanseny). Region słynie z fantastycznie ukształtowa-
nych formacji skalnych i tajemniczych „miast” z kamienia. Rozciąga się 
na północ od Decina i (w większej części) na wschód od płynącej do Nie-
miec Łaby. Największą atrakcją regionu jest Pravcicka brana (największy 
w Europie naturalny most z piaskowca – symbol Czeskiej Szwajcarii), 
znajdująca się w pobliżu trasy Hrensko – Jetrichovice. Czeska Szwajcaria 
rozciąga się także na niemiecką część ze skalnymi cudami, tzw. Szwaj-
carię Saksońską. W regionie liczne trasy rowerowe, piesze szlaki tury-
styczne, kolejka turystyczna po najbardziej atrakcyjnym terenie parku, 
możliwość spływu łodziami, baseny i kąpieliska – m.in. AQUAPARK w 
Decinie (jeden z najnowocześniejszych aquaparków w Czechach, poło-
żony w centrum miasta: odkryte kąpielisko letnie z basenami 50 i 25 m, 
basenem rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci, część kryta – całoroczna 
z basenem 25 m, toboganami, basenem dla dzieci, dziką rzeką, jacuzzi, 
restauracją, saunami, letnim tarasem, masażami).
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