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Milí čtenáři,

turistická sezona je tu, pojďte poznávat Středočeský 
kraj. Naše zámky a hrady vás lákají na nové prohlídkové 
trasy, muzea se pyšní neobvyklými exponáty a určitě 
jste nevyzkoušeli spoustu sportovního vyžití, které kraj 
obklopující hlavní město nabízí. Tipů, jak v našem kraji 
trávit čas, najdete v našich brožurkách, na Facebooku 
nebo webových stránkách nemálo. Pokud jsou vaše 
boty opravdu toulavé a jedno denní zpáteční jízdenka 
vám nestačí, přinášíme vám výběr ubytovacích zařízení. 
Tentokrát nečekejte hotely pro velké skupiny, pro tuto 
brožurku jsme vybírali zařízení takříkajíc rodinná. 
Jsou to nejen ta, která mají v názvu „family“, jde spíš 
o menší penziony, statky, farmy, hotýlky, které vzkvétají 
díky péči rodinných firem, manželských párů anebo 
několika přátel, kteří si jednoho dne řekli, ano, chceme, 
aby se u nás návštěvníci cítili jako doma. 

S naší brožurkou poznáte penzionky na nejkrásnější  
vyhlídce, farmy, které vsadily na ekologické 
hospodářství od energií po vlastní výrobu masa, 
„zapomenete se“ u koní nebo okusíte praktický venkov. 
Velmi často se budete cítit jako u babičky 
na chalupě na prázdninách, protože dosáhnout 
této laťky trpělivých a milujících prarodičů je snem 
podnikatelů v pohostinství. 

Přejeme vám pohodový pobyt ve Středočeském kraji, 
vítejte u nás po celý rok.
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Motto Parkhotelu Průhonice svým hostům přívětivě 
slibuje „Domov mimo Váš domov“. 
Opravdu ho tu můžete najít, zvlášť pokud máte chuť 
využít polohy Průhonic v těsném sousedství Prahy 
a Průhonického parku, který stejně jako hlavní 
metropole figuruje na seznamu památek světového 
kulturního dědictví UNESCO. Parkhotel Průhonice má 
pro své hosty připraveno 25 příjemně zařízených 
dvoulůžkových pokojů (lze je objednat i pro 1 osobu). 
14 z těchto pokojů je mezonetových s možností 
přistýlky. Čas strávený u společného stolu prý nikdy 
není ztraceným časem, uslyšíte říkat ředitele 
průhonického zařízení Daniela Sedláčka. 
Na jeho slovech je mnoho pravdy a také je pravda, 
že v místní hotelové restauraci Tarouca si hosté 
pochutnávají a od stolu nikdo nespěchá. Mnoho dalších 
služeb a zážitků, jako třeba thajskou masáž nebo 
cvičení v Sokolovně, si můžete prostřednictvím 
hotelové recepce jednoduše rezervovat. Jedinou vaší 
starostí pak bude rozdělit čas k vaší spokojenosti mezi 
relaxaci a aktivní zábavu.

« Nejsme jen tříhvězdičkový rodinný hotel, záleží 
nám na celém pobytu našeho hosta. Přijeďte třeba 
okusit naše piknikové koše u jezírka v sousedícím 
Průhonickém parku plném vzácných dřevin a květin, 
» říká Daniel Sedláček.

AKTIVITY

Vhodné pro konference a eventy na samé hranici
hlavního města – kongresové služby ve čtyřech 
saloncích pro 5 – 80 osob.

PARKHOTEL PRŮHONICE
PRAHA – PRŮHONICE

www.parkhotel-pruhonice.cz

Uhříněvská 12, 252 43 Průhonice
Praha-západ

+420 267 750 405
info@parkhotel-pruhonice.cz

Aquapalace Praha Čestlice
pro hosty Parkhotelu Průhonice sleva

Průhonický park se zámkem
Sportovní rybolov Říčany
Městská turistika

dvoulůžkové pokoje (DBL) je možné objednat 
pro jednu osobu („single use“ – SGL); SGL 
– od 1 350 Kč za osobu na noc; DBL – od 800 Kč 
za osobu na noc; přistýlka – 400 Kč

30 míst na uzavřeném hotelovém parkovišti

25 dvoulůžkových pokojů

15 km ANO15 min

4



Projít selskou branou Penzionu V Polích je podobné, 
jako se s Josefem Ladou protáhnout „Kaňkou 
do pohádky“ a do malířova pohádkového obrazu. 
Posadíte se pod krytou terasu na dřevěnou lavici, 
skryjete se pod ostrým sluncem nebo se naopak 
zabalíte do měkké deky a prohodíte slovo s tím, 
kdo se vás přijde zeptat, co by vám udělalo radost. 
Může to být i pan majitel Mráz, který vám následně 
domácí limonádu přinese. Jeho penzion se skutečně 
nachází v polích, ale také v areálu bývalého jezuitského 
statku v budově z 18. století. Citlivou rekonstrukcí objekt 
dostal rustikální interiér i exteriér, a i když jsou tu věci 
domyšlené do posledního detailu, nepůsobí kašírovaně. 
Možná je to tím, že na penzionu pracovali nejen stroje 
a architekti, ale také ruce a vůle majitele osobně. 
Slovo rustikální je také to správné pro vystižení místní 
kuchyně. Kuchaři se inspirovali na venkově českém, 
moravském, ale také italském a francouzském. 
Prakticky to znamená, že na terase pod širým nebem 
si necháte opéct selátko, ale druhý den poobědváte 
kachní foie gras. Na venkovní terasu se vejde až 80 osob, 
uvnitř vám v zimě připraví dvě vyhřáté propojené 
místnosti pro celkem 60 hostů. Pokud rádi sledujete
noční krajinu, čeká vás V Polích téměř nadpozemský 
zážitek – v Malých Číčovicích stojí barokní osmiboká 
kaple Nalezení svatého Kříže, která svým nočním  
osvětlením pohádkově dokresluje večerní panorama 
penzionu.

« Jako dítě jsem se vždy u své babičky cítil krásně.
Líbilo se mi ji pozorovat při vaření a vždy jsem se 
na všechny ty dobroty těšil. Snažím se podobnou 
atmosféru přenést i k nám do penzionu a doufám, 
že se mi to alespoň zčásti daří. Posoudit už musíte vy. 
Těším se na vaší navštěvu, » zve Viktor Mráz.

AKTIVITY

www.penzionvpolich.cz Hrad Okoř
Cykloturistika

parkovací místa přímo před objektem i uvnitř

11 pokojů, 25 lůžek

od 1 800 Kč se snídaní

Posezení na venkovní terase. Bazén, pétanque, dětský 
koutek.

PENZION V POLÍCH
MALÉ ČÍČOVICE

20 km ANO30 min

Malé Číčovice 26, 252 68 Číčovice

+420 733 680 728
info@penzionvpolich.cz
rezervace@penzionvpolich.cz
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Veronika a David Mühlbachovi se v kraji Toulava cítí 
jako doma. Srdcovou záležitostí jsou pro ně zdejší 
Vletice a jejich malý kamenný statek plný venkovské 
pohody. Prostorný dvůr s kamenným bazénem, 
oddávací louka s třistaletými duby, pergola pro 
posezení, stodola s dřevěnými trámy a stoly pro rauty 
a občerstvení hostů... Pokud na vás dobře působí 
kombinace přírodních materiálů a barev – tady, 
na Statku Vletice, od ní neuhnuli ani o jediný kamínek, 
stéblo či kulatinku. Hlavním lákadlem místa jsou zdejší 
svatební obřady, během roku je statek svatebčanům 
pronajímám na 23 exkluzivních víkendů. Na svoji svatbu 
ve Vleticích můžete pozvat nejširší rodinu, sami majitelé 
to před několika lety udělali stejně, když si pod širým 
nebem a korunou starého dubu řekli své 
novomanželské ano. Jedním z hlavních užitných 
prostor je stodola, ta má kapacitu 300 osob; celoročně 
provozovaná maštal je přibližně pro 40 hostů. 
Jídelna s barem obslouží najednou 70 lidí. I když statku 
vládne novomanželská romantika, stále častěji 
ji doplňují sportovní či firemní akce nebo oslavy 
narozenin. Oblast Toulavy je stvořená pro cyklovýlety 
a cyklisté jsou na vletickém statku vítáni. 
Je pro ně připravená uzamykatelná úschovna kol a další 
možnosti, jak si pohostinnost statku vychutnat.

« Přijďte si k nám užít božský klid s výhledem 
na (kopec) Peklo, » vzkazují manželé Mühlbachovi.

STATEK VLETICE
VLETICE

www.statekvletice.cz

60 parkovacích míst

12 pokojů, 1× s bezbariérovým přístupem

od 400 Kč

11 hradů a zřícenin, 4 zámky
18 rozhleden a věží
7 přírodních parků
1 000 km cyklo a turistických tras
2 golfová hřiště, 5 pivovarů

ANO56 km ANO45 min

Kamenný bazén 8 × 14 metrů. Svatební tradice pro 
záruku spokojeného manželství. Půjčovna elektrokol. 
Nové wellness.

AKTIVITY

Vletice 11
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

+420 607 102 674
statekvletice@gmail.com
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Dostat se do jiné dimenze není až tak těžké, 
pokud chcete projít do časoprostoru středověkých 
farem, kamenných podlah, dřevěných trámů, 
luk a polností, které lidskou starostlivost odměňují 
soběstačností, nezávislostí a svobodou. K tomu pohled 
z okna na stádo koní a rozvážný dobytek, vyšlapaná 
cesta k rybníku na lov šupináčů. Vítejte v rajonu starých 
Keltů a dnešním azylu všech, kteří utíkají z měst. 
Vítejte na tvrzi Nedvězí na Farmě Michael. Její majitel 
Michal Štěpánek si prostě v devadesátých letech 
umanul, že hospodařit na gruntu je stejně tvůrčí jako 
jeho milované fotografování, a od farmářské dřiny 
ho neodradila ani skutečnost, že vyhlídnutá
románsko-gotická stavba bude potřebovat větší péči 
než pár rekonstrukčních úprav. Dnes si tu dopřejete 
opravdový luxus ve všech směrech, které farmářská 
usedlost může nabízet – stylové pokoje v rustikálních 
hospodářských budovách, hodovnu i jízdárnu 
připravené na svatební dny nebo firemní akce. 
Za veškerým luxusem jedné z nejkrásnějších farem 
v České republice najdete i skutečnou farmařinu. 
Chovají zde hospodářská zvířata a například stádo krav 
plemene Aberdeen angus je pěstováno výhradně 
na maso, údajně nejkvalitnější hovězí, které si nejen 
v Česku můžete dát.

« Chtěl jsem dělat něco tvořivého i poté, 
co jsem přestal fotografovat. Začal jsem budovat 
venkovskou usedlost. Tvrzi ze 14. století tak navracím 
její původní ráz, » láká Michal Štěpánek.

AKTIVITY

FARMA MICHAEL
NEDVĚZ

www.farmamichael.cz
Slapská příroda
Zámek Konopiště, hrad Český Šternberk
Vojenské muzeum v Lešanech

parkování přímo v objektu

84 lůžek v budovách Formanka, U čapího 
hnízda a v Modrém a Růžovém domě.

cena dle individuální poptávky

Chovají zde koně Paint Horse a Hanover, možné jsou 
tedy vyjížďky, výuka, ale i menší závody, dále také 
léčebné jízdy pod dohledem fyzioterapeuta. 
Vhodné pro firemní klientelu, rodinné svatby. 
Kapacita akcí pod širým nebem až pro 1 000 účastníků.

55 km ANO55 min

Nedvězí 1
257 44 Netvořice

+420 720 064 206, +420 702 001 675
info@farmamichael.cz
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Vyměnili Prahu za Venkoff a jsou moc spokojení. 
Ne, že by na hlavní město zanevřeli, stále v něm 
podnikají, ale na středočeském venkově se jim lépe 
dýchá. Mají ho rádi a o tuto lásku se dělí s hosty svého 
penzionku. Manžele Martina a Markétu Štanglovy 
tu potkáte často a po rozhovoru s nimi také pochopíte, 
proč je jejich Venkoff IN. Je totiž pro všechny, 
kteří potřebují vypnout, odreagovat se a užít si kousek 
klidu, čisté pohody bez rušivé civilizace. Tento rodinný 
penzion najdete přímo u cyklistické stezky necelých 
6 kilometrů od města Sázava, nad údolím stejnojmenné 
řeky. Ubytují vás v třílůžkovém nebo dvoulůžkovém 
pokoji s kompletním sociálním zařízením, 
pozvou vás do společenské místnosti s krbem a nechají 
využívat kuchyň s veškerým vybavením. Třeba si tu 
připravíte základ na večerní grilování na rozlehlé
zahradě. Pokud ale budete chtít využít kompletní servis 
od zajištění masa po samotné grilování, můžete se těšit 
na výtečnou gastronomii. Tu ani Martin ani Markéta 
neošidí, oba se v oboru pohybují několik let, a Martin 
například stojí za projektem vyhlášené pražské 
restaurace s pekárnou v Karlíně. Říkají, že všechno, 
co je z kuchyně vyhozené, je selháním kuchaře a jeho 
fantazie. Nejde o šetřivost, ale šetrnost, 
která ke správnému venkovu a spokojenému 
životu patří.

« Přijeďte osobně zkusit, co nás dělá šťastnými, » 
nabízejí manželé Štanglovi.

PENZION VENKOFF
ČEŘENICE – SÁZAVA

www.venkoff.cz

Čeřenice 1
285 06 Sázava

+420 775 610 147 
info@venkoff.cz

8 parkovacích míst na ploše před domem

10 lůžek, děti do 3 let ZDARMA, zapůjčení dětské 
postýlky 200 Kč na pobyt

od 400 Kč

Sázavský klášter
Město Kutná Hora
Hvězdárna v Ondřejově

AKTIVITY
Přírodní ohniště, grilování, rozlehlá zahrada pro 
hraní a drobné rošťárny. Dětské hřiště s houpačkou, 
skluzavkou a pískovištěm. Letní nafukovací bazén.

ANO56 km ANO45 min
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Ve středních Čechách je stejně krásně jako v Provence. 
Ani si nemusíte domýšlet rustikální ubytování 
francouzského venkova, stejně hezké vás očekává 
pod zříceninou hradu Okoř. 20 kilometrů od pražského 
centra najdete místo, kde designérka a spolumajitelka 
Simona Eloy uplatnila svůj šestý smysl pro útulnost. 
Family Hotel Okoř je víc než překvapením pro každého 
návštěvníka, ať už sem zamíří na pracovní oběd, 
romantickou večeři, svatební hostinu nebo 
prodloužený víkend s dětmi. Dobře se najíte v restauraci 
s letní předzahrádkou, v níž se podávají mezinárodní 
i typicky česká jídla, ubytujete se v některém 
z 11 dvoulůžkových pokojů nebo v romantickém 
domečku Tiffany. Odpočinek slibuje soukromá hotelová 
zahrada se systémem teras. Na zahradě se také pořádají 
větší recepce, společenské večeře pro 120 osob, BBQ 
a outdoorové aktivity – i to jsou důvody, proč se 
o boutiquový hotel pod tajemnou Okoří zajímat. 
V blízkosti zahrady se nachází sál pro 50 hostů, 
aby rodinná i profesní setkání měla zajištěnou variantu 
pro každé počasí. Na požádání a za příplatek hotel 
zajišťuje soukromou taxi službu. Hotel získal ocenění 
Nejlepšího hotelu ve středních Čechách.

« U nás ve Family Hotelu Okoř je prý stejně krásně 
jako v Toskánsku nebo v Provensálsku. Je to čest 
a já dodávám, že krása středních Čech se Francii 
i italskému venkovu vyrovná, » dodává Simona Eloy.

AKTIVITY

FAMILY HOTEL OKOŘ
OKOŘ

www.hotelokor.com

Okoř 23
252 64 Praha-západ

+420 732 550 481
info@hotelokor.com

Památné místo Budeč
Zřícenina Okoř
Zámek Nelahozeves

ANO

27 lůžek včetně apartmá pro 10 osob, domeček 
Tiffany s dvoulůžkovým pokojíkem a koupelnou

od 1 600 Kč se snídaní

Perfektní ukázka boutiquového hotelu a inspirace, 
jak designovat prostory a jak se v nich budete cítit. 
Místo pro víc než dokonalou svatbu, kde vám personál 
vytvoří nápadité menu i dekorace s citem pro váš 
osobní vkus. Využijte možnost objednat si snídani 
na pokoj.

20 km ANO30 min
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Hotel Na Farmě a Maso Na Farmě jdou ruku v ruce 
cestou uzavřeného koloběhu hospodaření podobně, 
jako je tomu na italském nebo rakouském venkově. 
Zasadí – vypěstují – sklidí – plodiny využijí pro 
ekologickou energii ve vlastní bioplynové stanici 
– nakrmí vepříky, kravky i telátka. Postarají se o skvělé 
maso, které pak v Hotelu Na Farmě ochutnáte. 
Spolumajitel a ředitel hotelu Ondřej Sulženko k tomu 
dodává, že právě za tuto soběstačnost obdrželi hlavní 
cenu za ekologii v soutěži EON Energy Globe v kategorii 
firma. Jeho koncept – rodinné podnikání propojující 
energetiku, gastronomii a hotelnictví dává slovu EKO 
praktický smysl. Rodinná firma hospodaří na ploše 
600 hektarů, chová 300 kusů holštýnských krav 
a 1 800 kusů prasat. Dobrou zprávou je, že středočeský 
venkov má vysoký standard, a právě v Choťovicích
se o tom můžete přesvědčit. Hotel nabízí ubytování
ve 20 pokojích s celkovou kapacitou 45 osob (plus 
2 lůžka pro děti). Hosté s dětmi pak dávají přednost 
apartmánu s dětským pokojíkem se skluzavkou. 
Mezi přednosti 4* hotelu patří velmi kvalitní 
gastronomie. Vaří se ze surovin z vlastních zdrojů, 
nejen v letních měsících se při pravidelných 
kulinářských akcích opéká selátko či připravují steaky 
nebo burgry na grilu. Zážitkem jsou i zdejší hotová jídla 
jako vepřové výpečky z poledního jídelního lístku.

HOTEL NA FARMĚ
CHOŤOVICE

www.hotelnafarme.cz

Choťovice 134
289 05 Žehuň

+420 606 060 856
info@hotelnafarme.cz

46 parkovacích míst 

20 pokojů s kapacitou 45 lůžek

od 700 Kč

Cykloturistika
Kostel sv. Gotharda v Žehuni
Hradiště Libice nad Cidlinou a zámek 
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

AKTIVITY
Pro firemní akce či teambuildingy hotel ve spolupráci 
s Farmou Na Zážitky zajišťuje dojící trenažér,
jízdu na vlečce traktoru, připraví slalom na čas 
s kolečkem hnoje či zorganizuje prohlídku blízkého 
kostela a kostnice s odborným výkladem nebo 
bioplynové stanice s výkladem.

« Pro naše hosty a zákazníky děláme vše kvalitně, 
poctivě, a hlavně od srdce. Přijeďte se přesvědčit, 
že u nás na kvalitě opravdu záleží, » 
říká Ondřej Sulženko.

ANO56 km ANO45 min

16



Co se stane, když starý statek s puncem chráněné 
památky padne do oka architektovi? Začnou se dít 
podivuhodné věci a z omšelých zdí, starých kredenců 
a poškozených podlah se vyklube místo, kde se snadno 
zapomíná na nesnáze zrychleného tisíciletí. Spolumajiteli 
Homutova statku Petru Lorencovi se tu povedlo oživit 
prastaré časy, kdy se spalo za pecí, snídalo horké kakao 
a chleba se solí. Přirozeností člověka je prý hledání 
radosti a tady na Kokořínsku ji určitě najdete. 
Čistota a jednoduchost jsou základem venkovské 
estetiky a tomuto místu víc než lahodí. Pohodlné postele 
a prostorné pokoje i apartmány udělají radost celé vaší 
rodině a klidně i prarodičům, stejně jako kvalitní kuchyně 
postavená na poctivých českých jídlech a bohatých 
zdravých snídaních a svačinách. Statek sice nemá 
klasickou restauraci pro veřejnost, ale pro své hosty 
vaří takovou tu babičkovskou kuchyni – sekanou s kaší, 
kynuté ovocné knedlíky, guláš a odpoledne jsou 
napečené koláče. Vína tu mají z nedalekého Mělníku, 
ochutnáte také domácí mošty. Penzion disponuje devíti 
pokoji, vybrat si můžete z dvoulůžkových, 
mezonetových či rodinných apartmá. Statek potěší 
i romantiky v apartmá s volně stojící vanou. 
Hned po ránu můžete vyjít s kávou na zahradu, 
která statek obklopuje a v jejíž zadní části si pan 
šéfkuchař pěstuje zeleninu a bylinky. A aby tu mohli 
strávit dovolenou i alergici a atopici, nesmí sem domácí 
mazlíčci. O provoz se stará přímo paní majitelka Kateřina 
Lorencová Holanová – dobrá duše celého statku.

AKTIVITY

HOMUTŮV STATEK
SEDLEC U MŠENA

www.homutuvstatek.cz

Sedlec u Mšena 14
277 35 Sedlec u Mšena

+420 604 240 979
recepce@homutuvstatek.cz

Pěší a cykloturistika
Hrad Kokořín
Městské lázně Mšeno

ANO

32 lůžek, 6 přistýlek

od 710 Kč se snídaní
děti od 3 do 10 let sleva 25 %
děti do 3 let ZDARMA

Dokonalé místo, když se chcete schovat před 
3. tisíciletím. Originální místo pro svatbu inspirovanou 
lesem, dřevem, lučním kvítím a lidským štěstím.

63 km ANO55 min

« Z Prahy nepotřebujete ani hodinku, abyste mohli celý 
svět hodit za hlavu a být jen sami sebou. 
Postaráme se o vás jako o vlastní, » 
říkají Petr a Kateřina Lorencovi.
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V Českém ráji je jistě mnoho krásných vyhlídek, 
ale jen jedno místo má takové označení v geografickém 
názvu. Není se co divit, že výjimečné jméno nese i zdejší 
penzion a restaurace Jaroslavy a Lukáše Havránkových. 
Restaurace a také oblíbený sezonní kiosek pro výletníky 
zde fungují už několik let, od dubna 2018 se zde můžete 
i ubytovat. Z oken, nebo ještě lépe z venkovní terasy 
se lidé kochají rozhledem po Českém ráji. 
Vyhlídka je zároveň ideálním výchozím bodem pro 
„expedice“ do Drábských světniček. Ráno si dáte 
bohatou snídani, nazujete toulavé botky a vzhůru 
za dobrodružstvím do skalních měst. Po návratu 
do náruče Krásné Vyhlídky doporučujeme místní 
kalorickou lahůdku – škvarky v sádle s rozpečeným 
chlebem a cibulkou, to jen tak na úvod před poklidnou 
večeří v domácím prostředí u praskajících kachlových 
kamen. Na jednom z nejhezčích míst v Českém ráji 
se pod dohledem majitelů Havránkových pořádají také 
svatební či rodinné oslavy nebo firemní akce. 
Mají variantu pro každé počasí – kapacita letní terasy 
je 60 osob, restaurace je ideální až pro osob 80. 
Parkování je dostupné, místa pro automobily i cyklisty 
jsou zajištěna hned pod budovou. Celý penzion je 
nekuřácký.

PENZION NA KRÁSNÉ VYHLÍDCE 
BOSEŇ

www.nakrasnevyhlidce.cz

Mužský 40
295 01 Boseň

+420 728 371 961
nakrasnevyhlidce@email.cz

veřejné parkoviště u penzionu

11 lůžek, 1 čtyřlůžkový pokoj, 2 dvoulůžkové 
pokoje, 1 dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky

od 1 400 Kč

Český ráj
Příhrazské skály
Drábské světničky

AKTIVITY
Výchozí bod pro poznávání Českého ráje nebo pevný 
bod pro odpočinek s knížkou na terase. Při dobrém 
počasí jsou vidět i Ještěd, Jizerské hory a Krkonoše.

« Už vás vyhlížíme :o) z náruče Českého ráje. 
Přijeďte za dobrodružstvím okolních skal a pohodlím 
Krásné Vyhlídky, » říkají manželé Havránkovi.

ANO56 km ANO45 min
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Vlání koňských hřív, budovy postavené ze stejného 
kamene jako blízký hrad Okoř a rodinná soudržnost mají 
společného jmenovatele – geny rodiny Hoffmeisterů. 
Už třetí generace pečuje o Dvůr Hoffmeister nedaleko 
Prahy, kam se můžete vypravit za skvělou kuchyní, 
odpočinkem, na prohlídku kreseb slavného malíře 
a karikaturisty Adolfa Hoffmeistera a také za odpovědí, 
proč nejhezčí pohled na svět je z koňského sedla. 
O oživení Dvora Hoffmeister do jeho současné podoby 
se postaral Martin Hoffmeister, filmový režisér, 
člen Bratrstva rytířů koštýře (rytířů bez meče, 
zato s bravurním vztahem k vínu a vinařství),
převezl sem i unikátní sbírku obrazů po svém otci. 
Dvůr Hoffmeister je rodinným podnikem v pravém 
smyslu slova – o provoz restaurace se stará Martinova 
dcera Ada, o chod stájí, trénink koní, dětí i jezdců,
kteří tu mají své miláčky ustájené, druhá dcera Ria 
a velká část interiéru má rukopis jeho partnerky Moniky 
Vágnerové. Například nápad povýšit starou stodolu 
pro koňské povozy na gril s venkovním posezením 
pro koňáky i hosty penzionu a restaurace byl právě její. 
U Hoffmeisterů se můžete ubytovat v originálních 
pokojích, můžete bydlet i v podkroví přímo nad stájemi. 
Restaurace nabízí 40 míst, venkovní terasa pohostí 
až 32 hostů najednou, salonek pro 17 osob a konferenční 
místnost má kapacitu pro 60 osob.

« Dvůr Hoffmeister je místo, kde si můžete odpočinout 
v příjemném vesnickém prostředí a užít si skvělou 
gastronomii. Stavte se vypřáhnout! » vzkazují 
Hoffmeisterovi.

AKTIVITY

DVŮR HOFFMEISTER
VELKÉ ČÍČOVICE

www.dvur-hoffmeister.cz

Velké Číčovice 45
252 68 Číčovice

+420 604 142 438
info@dvur-hoffmeister.cz

Hlavní město Praha
Hradiště Levý Hradec

40 parkovacích míst

11 designových pokojů v nejvyšším komfortu s 
celkovou kapacitou 22 lůžek a 13 přistýlek

od 1 740 Kč

Dvůr Hoffmeister je sportovní stáj orientovaná 
převážně na parkurové ježdění a trénink začínajících 
jezdců. Jezdeckému sportu se věnujeme déle než 
dvacet let. Možnost uspořádání oslav, svateb nebo 
firemních akcí.

20 km ANO20 min
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MAPA UBYTOVÁNÍ S ADRESÁŘEM

1. PARKHOTEL PRŮHONICE 
 Uhříněvská 12, 252 43 Průhonice, Praha-západ

2. PENZION V POLÍCH  
 Malé Číčovice 26, 252 68 Číčovice

3. STATEK VLETICE 
 Vletice 11, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

4. FARMA MICHAEL
 Nedvězí 1, 257 44 Netvořice 

5. PENZION VENKOFF
 Čeřenice 1, 285 06 Sázava

6. FAMILY HOTEL OKOŘ 
 Okoř 23, 252 64 Praha-západ

7. HOTEL NA FARMĚ 
 Choťovice 134, 289 05 Žehuň

8. HOMUTŮV STATEK 
 Sedlec u Mšena 14, 277 35 Sedlec u Mšena

9. PENZION NA KRÁSNÉ VYHLÍDCE  
 Mužský 40, 295 01 Boseň

10. DVŮR HOFFMEISTER 
 Velké Číčovice 45, 252 68 Číčovice

STŘEDOČESKÝ KRAJ

PRAHA

MĚLNÍK

BENEŠOV

PŘÍBRAM

RAKOVNÍK

KUTNÁ 
HORA
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