Dominantou města je hrad Štramberk (Strallenberg) s gotickou věží Trúba
(tzv. bergfrit) o výšce 40 m a průměru 10 m, která slouží od r. 1903 jako rozhledna.
Ve městě na náměstí sídlí Muzeum Štramberk a Muzeum Zdeňka Buriana.
Zdejší městská památková rezervace chrání nejen samotné jádro města, ale zejména
historickou dřevěnou zástavbu na předměstí. Štramberk je městem od roku 1359.
Na hoře Kotouč se nachází městský park Národní sad (Národní přírodní památka Šipka) s galerií soch
a památníků osobností české historie a s jeskyní Šipka, která se proslavila nálezem zlomku spodní čelisti
neandertálského dítěte, tzv. "Šipecká čelist!".

Dva nezávislé, navzájem zdmi
spojené domy přímo u hradní
zdi pod známou štramberskou “
Trúbou“, oddělené
samostatnými vchody - zcela
původní avšak kompletně
zrekonstruované, vybavené
historickým nábytkem a přitom
veškerým moderním
příslušenstvím.
Spodní domek (čp. 26): ložnice
pro 2 osoby, kuchyně, koupelna
a samostatná terasa
s prostorným venkovním
posezením před vchodem
Horní domek (čp. 78): kuchyně,
koupelna, ložnice v přízemí pro
2 osoby a ložnice v horním
patře pro 2 osoby + terasa
s venkovním posezením a
nádhernou vyhlídkou.
Ceník:
2 osoby ……………990 ,- Kč/noc
3 osoby …………… 1.390,- Kč/noc
4 osoby ……………1.700 ,- Kč/noc

Vybavení v obou domech: TV, internet, elektrické topení, kuchyňské kouty s vybavením, lednička, velké,
moderní koupelny, 2x parkovací místo v blízkosti domů. Domy je možno pronajmout samostatně každý zvlášť,
nebo oba najednou. Vhodné pro rodinné víkendy, svátky (Vánoce, Silvestr, státní svátky) i např. pro služební
cesty, které nechcete trávit v „tradičním“ hotelu.
V okolí je široká paleta možností kulturního či sportovního vyžití, více na: www.stramberk.cz

Kontaktní informace:
Štramberk
Náměstí č.p.: 78
Náměstí č.p.: 26
GPS:
49°35'33.253"N, 18°7'3.259"E
Telefon:
+420 720 152 421 po 15:00 hod.
+420 736 626 743 před 15:00 hod.
E-mail:
irena.peter@seznam.cz

V případě obsazení obou domků
najednou (6 osob) cena dohodou.
Ceny mohou být v případě
dlouhodobějších či opakovaných
pobytů po dohodě upraveny,
budeme se snažit přizpůsobit se
přáním zákazníků na míru. Dále k
ubytování nabízíme 15% slevové
poukazy do restaurace nedalekého
hotelu Štramberk.
Naše tipy:

http://www.stramberk.cz/info/?akce=ubytovani_cz#kuty

-

Uspořádejte rodinný
děti ve stylu
„Jak se žilo před 120
lety…“
Užijte si s partnerem
naprostého klidu a
soukromí

víkend pro
http://www.penziony.cz/stramberk/stylove-ubytovani-kuty/
-> We speak English !

-

