Zájemci o kulturu mohou navštívit prohlídkovou trasu za doprovodu
průvodce a vidět tak kapli sv. Valburgy nebo muzeum Františka
Pravdy, významného autora knížek pro lid 19. stol., který působil
na zámku jako kněz a vychovatel. Klid a relaxaci si hosté
i turisté vychutnají v zámeckém parku s obnovovanou barokní
kompozicí. Ten je možné využít pro různá společenská setkání,
hudební produkce, divadelní představení nebo dětské hry. V parku se
každoročně koná “Zámecké kulturní léto”. Okolí zámku nabízí mnoho
dalších příležitostí pro výlety malebným Pošumavím i nedalekou
Šumavou s poznáváním jejich přírodních a historických krás.
Přijměte naše pozvání na výbornou kuchyni a stylové ubytování za
překvapivě nízké ceny!
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ZIEL 3

CÍL 3

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

POZNEJ POŠUMAVÍ

Zámek Hrádek leží ve stejnojmenné obci 5 km od Sušice. Nádherný zámecký komplex
je zcela mimořádnou nemovitou kulturní památkou a významnou dominantou obce i krajiny.
Má jedinečnou vypovídající schopnost o jednotlivých stavebně - historických vývojových etapách
a je hodnocen jako malá učebnice všech architektonických slohů. Původní tvrz zde stávala již
ve 14. století, ta byla přestavěna na renesanční zámek rodem Račínů z Račína v 16. století. Svou nynější
podobu získal zámek v 18. stol., kdy ho Jan Ferdinand Desfours nechal veřejnosti přestavět v barokním
slohu. V roce 2010 byl zámek po padesáti letech znovu otevřen veřejnosti jako “Společenské, kulturní
a ubytovací centrum”. Návštěvníkům se nabízí romantický pobyt v klidném prostředí, na své si přijdou
i milovníci historie. Zámecké hotelové pokoje jsou stylově vybavené dle jejich historického původu, a to ve
stylu Ludvíka XV., francouzkého rokoka, tudorovské renesance a anglického chippendalu. Hosté
si mohou vybrat z nabídky pokojů Classic, Exclussive, De Luxe či Royal. Zámecká restaurace nabízí
poctivou a chutnou českou kuchyni, kterou si milovníci dobrého jídla vychutnají v překrásných
historických prostorách. Zámek Hrádek je ideálním místem pro uspořádání svatby, svatební hostiny nebo
jiné rodinné oslavy. Společenské a firemní akce je možné pořádat v nádherných zámeckých sálech.

UBYTOVÁNÍ

Souřadnice GPS: 49°15´40´´N, 13°29´53´´E
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