Souřadnice GPS: 49°22´5.167´´N, 13°6´45.845´´E

Několik kilometrů od penzionu naleznou hosté romantické zříceniny hradů Rýzmberk a Nový
Herštejn a velmi oblíbeným místem k výletu je také rozhledna Koráb. Významným místem dolního
Chodska je Dobrá Voda u Pocinovic s pramenem, jemuž byla přisuzována zázračná moc. Zájemci o
sport mohou využít množství značených turistických a cykloturistických cest, nebo vodní park ve
Kdyni (5 km). V zimních měsících mají hosté možnost lyžovat ve skiareálech v Mochtíně - Kocourově
(20 km), ve Velharticích (30 km) nebo na Špičáku (40 km). Další informace o penzionu naleznete na
internetových stránkách www.penzionloucim.cz.
Zastavte se u nás, rádi Vás obsloužíme!

www.penzionloucim.cz
Penzion Loučim
Loučim 23
345 06 Kdyně
Tel: 728 940 423
www.penzionloucim.cz

ZIEL 3

CÍL 3

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

POZNEJ POŠUMAVÍ

UBYTOVÁNÍ

Rodinný penzion se nachází v malebné a klidné obci Loučim na půli cesty mezi městy
Domažlice a Klatovy. Penzion hostům nabízí útulně zařízené dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s
možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, s balkonem a krásnou vyhlídkou na panorama
Šumavy. V penzionu se nachází také restaurace, která nabízí hotové i minutkové pokrmy a hosté si
tak mohou objednat ubytování se snídaní, polopenzí nebo plnou penzí. Ceny za ubytování jsou
350,- Kč/osoba/noc se snídaní a 320,- Kč/osoba/noc bez snídaně. Nad 3 strávené noci je hostům
poskytnuta sleva 50,- kč/osoba/noc. Pro konání rodinných oslav, svateb a dalších společenských
akcí je zde k dispozici sál s kapacitou 90 osob. V penzionu i restauraci se hosté bez problémů
domluví česky, německy a anglicky. Kopcovitá a lesnatá krajina, která penzion obklopuje,
je příjemným místem pro víkendové pobyty. V obci se nachází gotický kostel narození Panny Marie
opředený různými pověstmi a v blízkém okolí stojí na návrší kaple sv. Markéty. Obdivovatele
židovských památek jistě zaujme starý židovský hřbitov z 19. století s krásnými kamennými
náhrobky, ke kterému vede dobře značená polní cesta podél silnice z Loučimi do Libkova.
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