Penzion Dymník
Vybavení
Bar
Hřiště
Konferenční sál
Lednice
Parkoviště
Personál hovořící anglicky
Personál hovořící německy
Platba kartou
Polopenze
Restaurace
Snídaně
TV
Vybavená kuchyňka
Wi-fi
Výletní 775
Rumburk
40801
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+420 412 332 210
Dymník.cz http://www.dymnik.cz/

V těsné blízkosti Rumburka se nachází vrchol Dymníku ( 516 m ). Pod jejím
vrcholem se nachází restaurace, která byla už v roce 1895 upravena z bývalého
selského stavení a posloužila mnoha generacím turistů jako místo odpočinku na
jejich vycházkách. Rekonstrukce budovy a dostavba celého areálu spolu s
výbornou kuchyní vrátila Dymníku jeho tradiční oblíbenost.
Ubytování v Penzionu Dymník je možné:
• ve čtyřech dvoulůžkových pokojích a jednom čtyřlůžkovém pokoji
• parkoviště střežené kamerovým systémem ZDARMA
• internetové připojení Wi-Fi ZDARMA
• možnost večerního posezení ve společenské místnosti
Komfortně zařízený dvoulůžkový pokoj s možností jedné přistýlky
• Součástí pokoje je koupelna a WC
• Barevná TV

• Wi-Fi
• Minibar
• Cena: 900 Kč včetně snídaně
• Single use: 450 Kč včetně snídaně
Komfortně zařízený čtyřlůžkový pokoj s možností jedné přistýlky
• Součástí pokoje koupelna a WC
• Barevná TV
• Wi-Fi
• Minibar
• Cena: 1 500 Kč včetně snídaně
Restaurace na Dymníku nabízí:
• 70 míst + 10 míst v salonku
• snídaně, obědy, večeře • tradiční českou i minutkovou kuchyni včetně jídel ze
zvěřiny
• naše specialita: pečené vepřové koleno s houskovým knedlíkem, zelím a
točeným plzeňským pivem
• otevřeno denně
Taneční sál na Dymníku nabízí 198 míst:
• svatební hostiny
• společenské večery
• školící a vzdělávací akce
• plesy
• pivní slavnosti
• firemní semináře

Typy pokojů:
Pokoj: dvoulůžkový 4x, počet přistýlek 8, 900 Kč / za pokoj se snídaní
Vybavení: Bar, Elektrická přípojka, Internet, Osvětlení, Sprcha na pokoji, Vana,
WC na pokoji
Pokoj: čtyřlůžkový 1x, počet přistýlek 4, 1.500 Kč / za pokoj se snídaní
Vybavení: Bar, Elektrická přípojka, Internet, Osvětlení, Sprcha na pokoji, WC na
pokoji

