Zámek Hrádek

Provozovatel:

Zámek Hrádek, s. r. o.
Ubytování na nejkrásnějším zámku v Pošumaví
za překvapivé ceny. Zámek je tvořen všemi
architektonickými slohy. Šéfkuchaři Vám připraví
chutné pokrmy podle kuchařky paní baronky.

www.zamekhradek.cz

Ubytování v zámku Hrádek:
Zámek v Hrádku u Sušice se po dlouholeté rekonstrukci
dne 24. 6 2010 otevřel veřejnosti jako „Společenské, kulturní a ubytovací centrum“. Pro své hosty Zámek Hrádek
nabízí kompletní zázemí – hotel, restauraci i sportovní
a kulturní vyžití.

Popis nabízených služeb:
Hotelové pokoje jsou stylově vybavené dle jejich historického původu. Hosté si mohou vybrat z nabídky pokojů
Classic, Exclussive, De Luxe a Royal, sociální příslušenství
je samozřejmostí každého pokoje. Restaurace nabízí české
a staročeské pokrmy. V nádherných zámeckých sálech je
možné pořádat svatby, firemní akce, oslavy a další. Pro děti
je připraven dětský koutek. Hosté mohou navštívit Muzeum Františka Pravdy, zámecký park či kapli sv. Valburgy.
Zámek je nekuřácký a není v něm umožněn pobyt zvířat.
Kapacita ubytování/stravování:
Hotel – 22 pokojů, 43 lůžek, možnost 18 přistýlek.
Restaurace – Soudní sál 60 míst, Erbovní 28 míst,
Salonek 12 míst.

Ceník (snídaně v ceně pokoje, orientační ceny včetně DPH):
Classic (jednolůžkový):
850 Kč/noc
Classic (dvoulůžkový):
1 250 Kč/noc
Exclussive (dvoulůžkový):
1 450 Kč/noc
De Luxe (dvoulůžkový s možností přistýlky): 1 650 Kč/noc
Royal (dvoulůžkový s možností přistýlky): 2 400 Kč/noc
Kontakt
Zámek Hrádek, s. r. o.
Hrádek 1
342 01 Sušice
zástupce: Lejsková Helena
tel.: +420 376 508 514
mobil: +420 725 083 093
e-mail: recepce@zamekhradek.cz
www.zamekhradek.cz
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