
. Klášter Zlatá Koruna,
ktérý se nacházi 12 km od penzionu a v němž je možné navštívit
prohlidkoVou trasu klá5tela. sláloU expozici PisemnjctVI
V jiŽnich Čechách' depozitai slálni VédecKé knihovny
V česKých Budéjovicich a soukromý anllkvariát.

.Hluboká nad Vltavou,
25 km od penzionu se nacházi
státní zámek Htuboká, patřící
bezpochyby k nejkrásnějším
zámkům jižnich Čech.

. Ceský Krumlov'
nacházejici se zhíuba í 5km od penzionu,
se stáVá státe vice ciLem statisjců návštěVniků z domova ize
zahraniči' NeLze se tomu djvit, neboť se do současné doby
dochoValo jako středověká stavebně hjstorjcká památka,
malebné 5e lozkladajicl v meandrech reky Vllavy. Jedinečnost
mésta vedla již V roce 19ó3 k VyhLášeni ceskeho Krumtova
městskou památkovou rezervací. Význam tohoto města
jako mimořádné historjcké památky byt V roce 1992 zdúÍaznén
i tim, že světová organizace UNEsco jej přijaLa mezj památky
světového významu, kteÚm je třeba Věnovat mjmořádnou péčj a
pozornost
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.České Budějovice,
metropole jihu Čech,í8 km od penzionu.
JiŽnl čechy jsou krajem pamáLek, lPsů, rybniků, ate take crtem turrstů.
cyktistů a Vodáků. Uprostřed matebné přirodý Ve stínu hory Kteť' v
rovi n ě ČeskobudějoVjcké pánve' se na soutoku řek

Ylt9Yy 9 Malae lolkládá jihočeska metlopole město
Ceske Budelovrce.

. Lipno nad Vltavou,
na místě Ljpenské nádrže se dřive rozktádaLa v údoLi řeka VLtava. V roce
l9ó0 7de byla Vybudovana přehradni nádrž, klelá je wou lollohou
4870 ha nejVél,iim umélým jezerem v ceské Republjce.

Příjemné ubytování V oko|í Blanského |esa
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Přijměte pozvání do Penzion uprostřed malebné
krajiny CHKO Blanský Lespenzionu Horváth

pclt6iorr .bortritÍ'
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. Rodjnný penzjon Horváth poskytuje tuxusni ubytování V krásném
Prostředí předhůřj Šumavy. Najdete u nás 8 nadstandartně vybave
ných pokojů s celkovou kapacitoÚ 23 tůžek. s námi máte také
možnost Vyjížd'ky na jachtě s kormidetnikem na Lipnenské přehradě.
V matebném okoLí je možné ptnohodnotně re(axovat.
Nabízíme Vám ubytování V chráněné krajinné obLasti BLanskýLes
s možno5ti bohatého sportovního vyžiti, ate předevšim
pLnohodnotného odpočinku v krásné přírodě. Možnost agroturistiky,
cykLoturistjky a pěších výLetů je veLmi bohatá.

. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupeLnou, Wc, TV. Možnost
pořádání firemnjch škoLeni,
prezentací, rautů, oslav a

svateb. K této přitežjtosti
máme kongresovou hatu s
kapacitou 42 osob, vybavenou
aud iovizuát ni technjkou,

barem a VeškeÚm ostatnim potřebným přisLušenstvjm'

. K dispozici je zde také zastřešený, sotárně vytápěný bazén, s Venkovní
teráskou a Lehátky k retaxacj, je zde také možnost pořádání firemních
akci, svateb, narozeninoq'ch j jiných os(av (vánoce, siLvestr'.. ).

okotí penzionu

.Zřícenina hradu Divči Kámen,
Vypjná se na skatnatém
Výběžku nad ústim
Křemžského potoka do
Vltavý asj 3km od penzio'
nu. svou rozlohou patři k
největším hradním kom-
plexům v Čechách. Hrad
byl až do roku1506 cetrem
panství, později se uvádí
jižjakopustý'

. Holašovice,
nacházejicí sev severnjm okrajj východniho hřebene pohořiBLanský Les.

Pokud se vydáte l0 km jižně od nás,
máte možnost navštívit jedno z
nej [épe zachovaných a nej-
působiVějšich doktadů jedinečné
ji h očeské architektury druhé
poLoviny 19. stoLetí, též uznané jako
památka sVětoVého významu.

.CHKo Blanský les'
s nejvyššim vrcholem Klet'1084 m.n.m' zde se nachází Josefova věž,
nejstarši kamenná rozhtedna v Čechách, z nížje za chiadného počasivjdět
až na atpské vrchoLký K rozhLedně je připojena Terezina chata, V níž je
umjstěna restaurace a občerstvenj' Dáte můžete navštivit hvězdárnu a
ptanetárjum' K Výstupu na K(eť je možné pouŽít sedačkovou tanovku,
která má výchozi stanjcj v obcj Krásetjn, což je cca 3 km od našeho
penzionu.
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