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Noc na stromě nebo
v klášteře? Žádný problém.
Ubytujeme vás
Hotely jsou skvělá a lu-
xusní nuda. Vždyť odpočí-
vat se dá i na netradičních
místech, a přitom stylově
a komfortně. Už jste spali
v korunách stromů, v in-
diánském teepee, v zá-
meckých komnatách nebo
za zdmi kláštera? S netra-
dičním ubytováním se u
nás roztrhl pytel, a je tak z
čeho vybírat.

DENISA WITOSZOVÁ

V
ánoční čas přímo
vybízí k výletům,
prohlídkám či
horským túrám.
Tak proč si zimní

sněhovou nadílku a zaslou-
žený odpočinek na konci
roku nezpestřit originálním
pobytem? Alternativní uby-
tování najdete i vmístech,
kde byste útulné pokoje či
apartmány rozhodně nehle-
dali.

KDEMNIŠI DÁVAJÍ
DOBROUNOC
Pokud toužíte zažít něco ne-
všedního, nenechte si ujít
návštěvu a nocleh v Brou-
movském klášteře řádu sva-
tého Benedikta ze 14. století.
Začátkem 18. století pak byly
budovy přestavěny v barok-
ním slohu. Pro svou archi-
tektonickou a kulturní hod-
notu je od roku 1995 zapsán
na seznamu národních kul-
turních památek České re-
publiky.
Dům hostů byl v klášteře

zpřístupněn po velké revita-
lizaci kláštera. Ubytování je
výjimečné tím, že nabízí
nocleh v renovovaných
pokojích-celách, které kdysi
obývali mniši. „Je to ideální
místo pro návštěvníky, kteří
vyhledávají klidné a inspira-
tivní místo s kulturně-
historickým duchem, kde si
mohou odpočinout a nabrat
druhý dech. A navíc mohou
mít při odjezdu hřejivý pocit,
že svou návštěvou pomohli
svým dílem k záchraně uni-
kátní barokní památky,“ do-
kládá jedinečnost místa Ka-
teřina Ostradecká z Agentury
pro rozvoj Broumovska.
Návštěvníkům je k dispo-

zici 25 bezbariérových poko-
jů. Na oběd či večeři je možné
zajít do nově otevřené re-
staurace U Tří růží, která se
nachází přímo v areálu kláš-
tera. Novoroční ohňostroj si

pak hosté vychutnají na
broumovském náměstí jen
pár kroků od kláštera. A po
noci strávené v celáchmů-
žete vyrazit za poznáním
místní chráněné krajinné
oblasti.
Největší pískovcováměsta

ve střední Evropě jsou nej-
kouzelnější právě v zimě, kdy
je pokrývá sněhová čepice a
tajemná zákoutí nejsou pře-
plněná turisty. Nedaleko od
kláštera nechybí ani uprave-
né běžkařské stopy a lyžařské
areály v Teplicích nadMetují,
v Radvanicích či na Janovič-
kách.

ZÁŽITEK STŘEDOVĚKU
NA ZÁMKUDĚTENICE
Zámek Dětenice se nachází
ve stejnojmenné obci v srdci
Českého ráje na dosah hradů
a zámků, muzea škodovek v
Mladé Boleslavi i města po-
hádek v Jičíně. Původní tvrz
z roku 1404 byla koncem
16. století přestavěna v rene-
sančním slohu a poté došlo i

k barokním úpravám. Od
roku 2010 bylo v zámku zří-
zeno i ubytování. „Nejde o
klasické ubytování, nýbrž o
ubytování zážitkové. Domi-
nantou prostor je bezpochy-
by oheň v otevřeném krbu,
který vnáší do atmosféry
hotelu to pravé středověké
teplo,“ dokládá nevšední zá-
žitekMichaela Janebová, ob-
chodní referentka ze Zámec-
kého resortu Dětenice.
Naprosto unikátní in-

teriéry vás zcela
okouzlí a prožije-
te noc, která se
pro vás stane
nezapome-
nutelným zá-
žitkem. Mož-
ná se budete i
trochu bát,
protože v hote-
lu ve dne i v noci
straší. Tajemná
energie vás obklopí a na
chvíli se vrátíte do doby
dávnominulé, kterou znáte
pouze ze starých filmů a his-
torických románů. Zažijte
kousek nepoznané historie a
vyzkoušejte si středověk na
vlastní kůži.
Zážitkůmají Dětenice na

rozdávání. „Dětenice jsou ta-
kový středověký Disneyland.
Užijete si tu celodenní zába-
vu, od prohlídek zámku s
naší čarodějnicí Žizeldou,
prohlídku pivovaru, rytířské
turnaje i program v první
středověké krčmě svého
druhu na světě,“ uvádí Jane-
bová.

ROMANTIKANOCI V
KORUNÁCH STROMU
Stromhouse neboli ubyto-
vání v korunách stromů v

Pyskočelích nabízí jedinečný
návrat k přírodě. Zapomeňte
na elektřinu a vodu z ko-
houtku. I tak ale nemají o
návštěvníky nouzi. Stačil jen
rok provozu amajitelé se
vrhli do dalšího projektu a
rozhodli se originální ubyto-
vání rozšířit i o indiánské
teepee. A aby hosté nemuseli
závidět ubytovaným ve
Stromhouse výhled, postavili
i pro ně vyhlídkovou terasu,

kdemohou posnídat
nebo si užít ro-
mantiku při zá-
padu slunce.

Zimy se ne-
bojte. Teepee
je vybaveno
radiátory,
stromhouse
je zas pro tro-
chu otužilejší

hosty, ale roz-
hodně tam ne-

zmrznete. „Hosty upo-
zorňuji na nutnost teplého
oblečení. Při venkovní tep-
lotě -15° C je uvnitř útulných
12° C. Teplé peřiny a povle-
čení z teploučkéhomikro-
plyše vás určitě zahřejí,“ po-
vzbuzuje k návštěvě stroo-
mhousemajitelka Lenka
Hrnčiřík Hejduková.

Místo nabízí i unikátní
výhled na Národní přírodní
rezervaci Ve Studeném na
levém údolním svahu řeky
Sázavy. Zimní procházky
vám učarují. Vydejte se
stezkou lesem k nejstarší
dochované stavbě v okolí –
kapli sv. Prokopa, navštivte
vyhlídku s křížem, který při-
pomínámístní příběh do-
jemné lásky. A jen dva kilo-
metry od obydlí narazíte na
slavný Sázavský klášter.

SKORO JAKO V DIVOČINĚ. Zkuste prožít víkend ve srubu nebo třeba ve stromovém domě po vzoru
Barta Simpsona. Vaše děti budou nadšené a vás netradiční pobyt v přírodě také osvěží. Foto: archiv

RYTÍŘSKÝ POKOJ. Na zámku v Dětenicích můžete zažít turnaj
s dřevci, absolvovat pitku v krčmě a pak spát jako rytíř. Foto: archiv

Dětenice
jsou cosi jako

Disneyland z dáv-
ných dob. Užijete si tu
třeba rytířské turnaje
nebo program v první

středověké krčmě
svého druhu na

světě.

Rozhovor s manažerkou

Nezapomeňte si
dalekohled, výhledy na
Tatry stojí za to!
DENISA WITOSZOVÁ

Magická atmosféra,
zimní lyžovačka,
kouzelné výhledy na
tatranské vrcholky,
turistické stezky, jež
vás zavedou až do
nebes. Lomnický štít
skrývá nejvýše polo-
žené ubytování ve
střední Evropě, od-
kud dohlédnete až na
Ukrajinu. Na své si přijde každý, říká Jana Tužin-
ská, marketingovámanažerka Hotels TMR.

Vyvrcholení roku se pomalu ale jistě blíží. Řada z
násmá už jistě své plány, ale stále častěji jsme
hnáni touhou zažít něco jedinečného a netradič-
ního. K takovýmmístům, které vám doslova vy-
razí dech, jistě patří i výhled z Lomnického štítu.
Noc na Lomnickém štítu je vhodná pro každého,
kdo chcemít jedinečný zážitek, ať jde o páry, ro-
dinu nebo partu kamarádů. Ubytování provozu-
jeme již od roku 2010. Rezervaci je ale nutné pro-
vádět s předstihem. Víkendy jsou totiž zamluvené
třeba i rok dopředu. Během pracovního týdne je
to podstatně lepší, rezervované jsou „jen“ namě-
síc až tři dopředu.

Pokud se nechám zlákat vaši nabídkou, co namě
v balíčku „Noc na Lomském štítu“ čeká?
Zážitek, který stojí za to. Se západem slunce, kdy
lanová dráha odveze posledního návštěvníka, se
Lomnický štít stávámístem jen pro „vyvolené“.
V našem speciálním balíčku je obousměrná jíz-
denka na přepravu lanovkou Tatranská Lomnica
– Lomnický štít, malé občerstvení v restauraci na
Skalnatém plese, uvítací drink na Lomnickém
štítu, čtyřchodová večeře podávaná v kavárně
Dedo, ubytování a snídaně. Snažíme se zákazní-
kům splnit každé jejich přání.

Z Lomnického štítumusí být úžasné výhledy.
Pokud jsou dobré povětrnostní podmínky, ze se-
verní strany uvidíte až do údolí jižního Polska,
jistě vám neunikne výrazná dominanta našeho
severního sousedaWielkiWierch vMalopolském
vojvodství a na jižní straně se před vámi otevírá
až 300 kilometrů vzdálený ukrajinský Karpatský
oblouk. Ze slovenských krás pakmůžete obdivo-
vat Velkou Fatru, Martinské hole, Kežmarok,
Starú Ľubovňu, Prešov či tunel Branisko. Pokud
mohu doporučit, rozhodně si nezapomeňte dale-
kohled, stojí to za to!

To zní báječně. Předpokládám, že jednou nocí to
rozhodně nekončí. Co na návštěvníky čeká, po-
kud se jim podaří na Lomnickém štítu zdržet více
dní?
Je to jedno z nejkrásnějšíchmíst na Slovensku,
kde se vrcholky dotýkají nebes. Čeká na vás ne-
konečněmnoho úžasných pohledů na každý
kousek slovenských velehor, absolutní ticho a
magická atmosféra v nejvýše položeném ubyto-
vání ve střední Evropě. A dokonce zde narazíte na
nejvýše položenou botanickou zahradu na Slo-
vensku. Náš záhonek tvoří 22 rostlin a obdivovat
je můžete v jejich přirozeném prostředí. Určitě se
nechte zlákat výlety do okolí, turistické chodníč-
ky vás zavedou nejen do vysokohorských chat, ale
až na samotné tatranské vrcholy. V zimě si na své
přijdou i milovníci lyžování. Vybere si každý.

Netradiční ubytování
VRCHOLEK JEŠTĚDSKÉHO HŘBETU (1012m n. m.)

se slavným horským hotelem a vysílačem Ještěd.
Těsně pod vrcholem se nachází horní stanice kabino-
vé lanovky z Horního Hanychova. Věž byla oceněna
mezinárodní architektonickou cenou a nabízí jedineč-
ný pohled na Liberec a jeho okolí.

BUKOVANSKÝ MLÝN nabízí zážitek pod větrnými
lopatkami. Hotelový areál se nachází vedle na vrcholu
kopcemezi obcemi Bukovany a Ostrovánky u Kyjova.
Je vystavěn v tradičním stylumoravského Slovácka se
stylovými rustikálními interiéry.

UNIKÁTNÍ FUNKČNÍ PORČŮV MLÝN je historic-
kou památkou, jež se nachází v malebné obci Býkovi-
ce. Buďte svědky skutečnéhomletí obilí s odborným
výkladem panamlynáře. Nenechte si ujít ani prohlídku
vodního kola a příjemný den zakončete ubytováním v
luxusním pokoji.
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