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Rezervace na tel. 352 601 217, 351 161 351 Pondělí - Neděle: 11:00 - 22:00
U Bílého koníka Restaurace v Kostelní Bříze

Úvodní stránka
Rezervovat ubytování
#135 (žádný název)
Další »
Facebook
Návštěvní kniha
Kontakt

<
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UBYTOVÁNÍ U BÍLÉHO KONÍKA

 

RESTAURANT PENZIONU SLOUŽÍ POUZE PRO UBYTOVANÉ HOSTY NEBO OBJEDNANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE.

Penzion U Bílého koníka stojí na místě původní středověké krčmy.  Do dnešní podoby byl přestavěn na konci 18. století. V celé své historii dům sloužil k provozování
pohostinství. Nejprve označen, jak již bylo uvedeno, jako krčma, později  hostinec, pohostinství nebo  hospoda. V roce 1974 byl dům zapsán do seznamu kulturních
památek lidovéarchitektury. Dnes je považován za nejlépe dochované hrázděné stavení v této části regionu. Rozsáhlá rekonstrukce památky provedená v letech 2009 –
2010 umožnila znovuotevření  provozu, který si rychle získal své příznivce.

Dnes slouží dům jako penzion.

Objednávky ubytování booking.com

NEPŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY.

E-MAIL – info@ubilehokonika.cz

FB – @ubilehokonika

ADRESA – KOSTELNÍ BŘÍZA 16

GPS – N 50°06’58“ E 12°37’18“

A co dobr

První hosté si v
chválili… jen s
bohatý jídelní a

Otevřeno každ

 

rický hostinec a milá obsluha.
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 Tři plně vybavené pokoje se dvěma lůžky a možností dvou přistýlek jsou hostům k dispozici. NOVĚ I APARTMÁN AŽ PRO 6 OSOB.

1. 3. 2017 • Pokračování » 
 Starší novinky »

 

 

 

 

 

 

 

Rezervace ubytování

Rezervaci ubytování můžete provést na adrese booking.com

 

 

Kde nás najdete?

Penzion se nachází ve starobylé vsi Kostelní Bříza, 10 km jižně od Sokolova ve Slavkovském lese.

Restaurant v Kostelní Bříze

Vážení návštěvníci, tajný sen se stal skutečností. V oblíbené vesnici Kostelní Bříza můžete opět navštívit hostinec. Ne však ledajaký. U Bílého koníka má ambice
Vás uspokojit po všech stránkách. Přijďte se podívat!
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To se líbí 34 přátelům

U Bílého koníkaU Bílého koníkaU Bílého koníka
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