Souřadnice GPS: 50°16´58.281´´N, 12°36´25.285´´E

Okolí zámku nabízí mnoho možností k rekreaci nebo kulturním
a sportovním zážitkům. Obdivovatelé středověké architektury mohou
vyrazit na nedaleké hrady Velhartice, Kašperk, Rabí nebo Švihov.
Z výšky můžete na náš kraj shlížet z rozhledny Svatobor nedaleko
Sušice. Krásou přírody se nechte unášet na Šumavě, kde za návštěvu
jistě stojí šumavská jezera a slatě, pramen Vltavy, Poledník nebo Srní.
Milovníci koní si pak mohou vychutnat projížďky na nedalekém
westernovém ranči Podolí. V zimních měsících máte možnost zalyžovat
si v nedalekých ski areálech v Kocourově, ve Velharticích nebo
v Hartmanicích. V zámku Vám rádi uspořádáme svatbu a zajistíme
ubytování pro svatební hosty, hostinu, hudbu a další náležitosti.
Těšíme se na Vaši návštěvu na malebném zámku Jindřichovice,
kde prožijete dovolenou jako z pohádky!

www.zamek-jindrichovice.cz
Zámecké apartmány Jindřichovice
Jindřichovice 1
341 42 Kolinec
Tel: 376 594 304, 605 153 228, 605 556 402
E-mail: veronika.chroustova@seznam.cz

ZIEL 3

CÍL 3

“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

UBYTOVÁNÍ

Zámek Jindřichovice se nachází v klidné pošumavské krajině v těsném sousedství zámeckého rybníka
15 kilometrů od Sušice. Zámek zde stojí již od 18. století, kdy ho nechali vystavět páni z Janovic. Dnes zde
naleznete atraktivní ubytování v sedmi zámeckých apartmánech se stylovým nábytkem a vším co
potřebujete ke strávení příjemné dovolené. Všechny apartmány jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením a plně vybavenou kuchyňkou. Můžete si u nás objednat také snídani, polopenzi nebo plnou
penzi. V letních měsících je v přízemí zámku otevřena malá restaurace. Celková kapacita zámku je
41 lůžek. Ceny apartmánů se pohybují od 175,- Kč do 300,- Kč za osobu při ubytování na 2 a více nocí.
Při ubytování pouze na jednu noc je cena navýšena o 50%. Klenutý sál se zámeckým krbem je vhodný
pro podniková školení, semináře, rodinné oslavy a jiné společenské akce. V celém objektu je možnost
WiFi připojení k internetu. K relaxaci a odpočinku Vás jistě zláká rozlehlý zámecký park s památnými
stromy a jezírkem. Pro ukrácení volné chvíle můžete využít venkovní kuželky, fotbalový plácek, hřiště
na míčové hry nebo koš na basketbal, pro děti je zde připraveno dětské hřiště, pískoviště, houpačky
a prolézačky. V teplých letních dnech se můžete osvěžit v bazénu, nebo se uchýlit do stínu statných
starých stromů. Velmi oblíbené je také večerní grilování na zahradním grilu nebo opékání buřtů.
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