
 

 

Užijte si relax i sport uprostřed Národního parku Šumava 

Termín: červen - prosinec 2020 dle dostupných kapacit. 

Cena:  9 500,- Kč/2 osoby (dvoulůžkový pokoj s balkónem) 
           9 000,- Kč/2 osoby (dvoulůžkový bez balkónu) 

V ceně je zahrnuto: 

• Ubytování: 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji v Depandanci Hotelu Srní *** pro 2 osoby 

• Strava: 3x bufetová snídaně 

• Horolezecká stěna – 1 hodina 

• Zapůjčení horské kolo + přilba – 1 den (na místě je třeba uhradit vratnou zálohu 2000,- Kč/kolo) 

• Vstupné na hrad Kašperk 

• Vstup do hotelového bazénu 

Dále můžeme zajistit: 

• sportovní hala 

• squash 

• laserová střelnice 

• virtuální trenažér (golf, hokej, fotbal...) 

• bowling 

• masáže 

• hotelové parkoviště (nestřežené) 

Šumavský Hotel Srní, to je nejen komfortní ubytování, ale i bezkonkurenční poloha přímo uprostřed 
Národního parku Šumava v překrásné šumavské přírodě. Je to ideální výchozí bod turistických, cyklistických 
a běžeckých tras v regionu. Disponuje ojedinělým relaxačním a sportovním zázemím a je tak ideálním místem 
pro strávení aktivní dovolené. Jako jediný hotel v České republice má klasický krytý plavecký bazén 
o rozměrech 25 x 12,5 m a vlastní víceúčelovou sportovní halu od tenisu, přes košíkovou až po florbal. 
 
Depandance Hotelu Srní *** se skládá z ubytovací části, hotelové restaurace, letní terasy, à la carte restaurace, 
velkého sálu a sportovní haly (hala, lezecká stěna, m-squash, fitness, laserová střelnice, virtuální trenažér od 
golfu po fotbal). Pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC a sprchou nebo vanou, SAT TV a telefonem. 

V okolí Srní jsou výborné podmínky pro pěší turistiku i milovníky cykloturistiky. V zimním období je připravena 
hustá síť upravovaných lyžařských stop. Srní a jeho kouzelné okolí zaujalo i filmaře. Byla zde natočena filmová 
trilogie Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem a také seriál Policie Modrava. 

Z turistických zajímavostí stojí za zmínku Vchynicko–Tetovský plavební kanál, Čeňkova pila (vodní elektrárna), 
Královácký dvorec Antýgl (nyní autocamping Antýgl), naučná stezka Povydří vedoucí nádherným kaňonem řeky 
Vydry, Tříjezerní slať, Hauswaldská kaple, Rokyta, Klostermannova vyhlídka na kaňon řeky Otavy, vlčí výběh 
(Srní) nebo jelení výběh (Kvilda). 
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