
Luxury Castle Hotel in UNESCO World Heritage 

Candidate Site Czech Saxon Switzerland

Luxusschloßhotel in der Nationalparkregion 

Sächsisch-Böhmische Schweiz (UNESCO - 

Naturerbeliste Kandidat)

Luxusní zámecký hotel v Českosaském Švýcarsku 

(kandidátský region  k zapsání na seznam  

světového dědictví UNESCO)

Romantic Chateau

Your deluxe Castle stay at Romantic Chateau Krásná Lípa built 

in 1886 will make you feel like a King and Queen and will pam-

per you with 8 luxury guest suites (some with terraces) that 

sleep a maximum 20 people (single, twin, double occupancy). 

All suites have Victorian and Rococo hand carved antique ma-

hogany furniture, a scenic view,  private toilet/shower, large te-

levision, telephone, internet, daily maid service and include a  

Swedish Style Buff et Breakfast.  Room Prices from 75  Euros per 

night per room can be reserved and paid by bank transfer to our 

bank account, by cash on your check in date or credit card by 

PAYPAL through our website.

Romantic Chateau Krásná Lípa wurde 1886 gebaut und Ihr Au-

fenthalt hier wird zu einem königlichen Gefühl-Erlebnis seien.  

Zur Auswahl stehen 8 Luxus-Appartements (einige mit Terras-

sen) mit einer Gesamtkapazität von max. 20 Personen. Alle Ap-

partements sind mit handgeschnitzten antiken Mahagoni-Mö-

beln der viktorianischen und Rokokozeit ausgestattet. Schöne 

Aussichten von Ihrem Zimmerfenster, private Toilette/Dusche, 

großes Fernsehen, Telefon, Internet, täglicher Zimmerservice 

und Büfett-Frühstück sind inkludiert. Appartementpreise von 

75 Euro pro Nacht – Zahlungsweise: Banküberweisung, Bar-

geld bei Ankunft, Kreditkarte durch PAYPAL im Internet.

Luxusní zámecký hotel Romantic Chateau v Krásné Lípě byl 

postaven v roce 1886, i proto se zde budete cítit jako král a krá-

lovna. Nechte se rozmazlovat v 8 luxusních apartmánech (ně-

které s terasami) s kapacitou maximálně do 20ti osob. Všechny 

apartmány mají viktoriánský a ručně vyřezávaný mahagonový 

nábytek v rokokovém stylu. Nádherné výhledy z oken, vlastní 

WC/sprcha, velká televize, telefon, internet, denní úklid a švéd-

ská snídaně. Ceny ubytování od 75 Eur na noc za pokoj: rezer-

vace a platba předem je možná bezhotovostně převodem na náš 

bankovní účet, v hotovosti po vašem příjezdu, či kreditní kartou 

přes PAYPAL na našich webových stránkách. 

5 minutes from the Krásná Lípa Town Square (Tourist Infor-

mation Centre, Church, Local Shops and Main Roadways).  Fa-

mous Pravčice Gate natural sand stone arch gate in Hřensko, 

Děčín Palace/Gardens in Děčín and scenic area attractions 10-

40 minute drive. 1 hour from Dresden/ 2 hours from Meissen 

Germany. 2 hours from the famous Baroque city of Prague re-

staurants, theatres, shopping etc. in Czech Republic. 

   

5 Gehminuten vom Marktplatz in Krásná Lípa (Touristinfor-

mation, Kirche, lokale Geschäfte und Hauptstraßen). 10-40 

Minuten Autofahrt:  Prebischtor - natürliches Sandsteintor in 

Hřensko, Schloß/Garten in Děčín und weiter Natur-Sehenswür-

digkeiten. 2 Stunde von Prag: Restaurants/Th eater/Einkäufe in 

Tschechien. 1 Stunde von Dresden und 2 Stunde Meißen.

5 minut od náměstí v Krásné Lípě, turistického informačního cen-

tra, kostelu, místních obchodů a hlavních komunikací. Slavná pís-

kovcová Pravčická brána ve Hřensku, Děčínská zámecká zahrada 

a další přírodní zajímavosti jsou v dosahu 10-40 minut jízdy. Hodinu 

jízdy od Drážďan, 2 hodiny od Míšně v Německu, 2 hodiny od zná-

mého barokního města Prahy: restaurace, divadla, nakupování atd. 

RESERVATIONS/Reservierung/Objednávky

e-mail: a.azevedo@sympatico.ca 

Mobil: (001) 416 529 1523

ROMANTIC CHATEAU KRÁSNÁ LÍPA 

Kyjovská 22, 407 46 Krásná Lípa

Czech Republic

Tel.: (+420) 412 383 069

Sächsisch-Böhmische Schweiz

Českosaské Švýcarsko

www.romantic-chateau.com



Versailles Suite 

Pravčice Gate / Prebischtor / Pravčická brána  Pravčice Cone / Prebischkegel / Pravčický kužel  Labe valley / Elbtal / Údolí Labe  

Rococo Suite Victorian Suite

Romantic Chateau Krásná Lípa will be the highlight 

of your vacation as the most beautiful and enchanting 

Castle Hotel in Czech Republic, located in the heart 

of Czech Saxon Switzerland a Unesco World Heritage 

Candidate Site. Relax and unwind in this dreamy pan-

oramic landscape, scenic canyons, sandstone moun-

tains, lush forests, clear lakes and valleys with all sea-

son activities such as hiking, nature walks, mountain 

climbing, golfi ng, sightseeing, horseback riding, skiing 

and 5 star fl y fi shing at the Czech West/East German 

borders.

Romantic Chateau - Romantisches Schloßhotel in 

Krásná Lípa wird zum Höhepunkt Ihres Urlaubs, gilt 

als ein der schönsten Villenhotels Tschechiens, im 

Herzen der Sächsisch-Böhmischen Schweiz gelegen.  

Entspannen Sie in dieser verträumten Panoramaland-

schaft. Entdecken Sie Elbsandsteine, Felsschluchten, 

Elbtal, tiefe Wälder und Aussichtstürme bei Ihrem 

Aktivurlaub in jeder Jahreszeit. Es bieten sich viele 

Aktivitäten wie Wandern, Reiten, Golfspielen, Skilauf 

oder Angeln an.

Romantic Chateau v Krásné Lípě bude vrcholem vaší 

dovolené, strávíte ji v jednom z nejkrásnějších zá-

meckých hotelů v České republice, který se nachází 

v centru Českosaského Švýcarska usilujícího o zapsá-

ní na seznam světového dědictví UNESCO. Zažijte 

relax a odpočinek v této panoramatické krajině s vy-

užitím celosezónních aktivit jako jsou pěší turistika 

v nedotčené přírodě, golf, horolezení, vyhlídkové  jíz-

dy na koni, lyžování a rybolov. Naleznete zde maleb-

né kaňony pískovcových skal, hluboké lesy a řeky na 

česko-německém pomezí. 


