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Příjezd autem od Českých Budějovic k hotelu a do pivovaru Eggenberg:
Příjezd k hotelu:
Po silnici z Českých Budějovic se míjí cedule s označením Českého Krumlova. Přijíždí se na první
kruhový objezd, kde se jede rovně. Po pravé ruce míjíte čerpací stanicí Benzina a obchodní dům
Lidl, po levé ruce pak čerpací stanice OMV. Jedete stále rovně dolu z kopce. (po pravé ruce
Kaufland a barevné sídliště „ Mír“) Dojedete na další kruhový objezd, kde jedete stále rovně
k dalšímu kruhovému objezdu. Zde odbočíte první výjezd doprava a pojedete stále rovně,
podjedete most a za ním cca 50 metrů (kolem autobusové zastávky) zahnete doprava. Po levé ruce
paneláky, ČSOB a po pravé ruce vyhrazené parkoviště pro místní. Hned za ním zahnete doprava,
kde vjíždíte na most, který jste podjeli. Projíždíte „ Budějovickou branou“ hned za ní po levé ruce
Hostel 99, po pravé ruce pekárna Deli 99. Jedete stále rovně cca 100 metrů, kde je po pravé straně
pošta a cesta se rozdvojuje. Vpravo začíná pěší zóna, do které vjedete. Pro vjezd do pěší zóny
potřebujete vjezdovou kartu, ale je možné nejdříve přijet k hotelu a vyzvednout si ji až na recepci.
Pokud Vás zastaví městská policie – bývají benevolentní a nápomocná, pokud máte u sebe
písemné potvrzení rezervace. Naproti Vám hotel Bellevue. Cesta Vás vede doprava a hned doleva.
Projíždíte stále rovně, po pravé ruce Červená brána a vstup na první nádvoří zámku po pravé ruce
obchod Jednota. Stále rovně ulicí Latrán, po cestě míjíte vlevo: Pizzerie Latrán, prodejna Baťa,
kavárna Kolektiv, šedý kostel kde je muzeum marionet, a obchody a to se už dostáváte
k Lazebnickému mostu. Ten přejedete a cca 30 metrů za ním je již náš hotel. (Naproti prodejny
brýlí a CD). Po odbavení Vám vysvětlíme cestu do pivovaru Eggenberg, kde máme zajištěno
parkování pro naše hosty.
Nebo cesta na náměstí Svornosti:
Po silnici z Českých Budějovic se míjí cedule s označením Českého Krumlova. Přijíždí se na první
kruhový objezd, kde se jede rovně. Po pravé ruce míjíte čerpací stanicí Benzina a obchodní dům
Lidl, po levé ruce pak čerpací stanice OMV. Jedete stále rovně dolů z kopce. (po pravé ruce
Kaufland a barevné sídliště „ Mír” Dojedete na další kruhový objezd, kde jedete stále rovně
k dalšímu kruhovému objezdu. Na tomto objezdu vyjedete druhým výjezdem doprava a
pokračujete dále do mírného kopce.Po cca 250 metrech se cesta rozdvojuje – držíte se vpravo. Po
levé straně míjíte čerpací stanici Agip, následuje přechod pro chodce, pokračujete stále rovně až ke
světelné křižovatce – po pravé straně Bowling, zde odbočíte doprava. Po Pravé straně Městské
divadlo, po levé ruce penzion Na Kovárně, naproti Vám hotel garni Myší díra s půjčovnou lodí. Zde
se opět cesta rozdvojuje. Jedete doprava, do pěší zóny, přes most. Po pravé straně Městské
muzeum, vlevo hotel Růže. To jste v Horní ulici, kterou míříte dolu z kopce až na náměstí Svornosti.
Zde můžete zaparkovat buď hned vlevo u České spořitelny, vedle dvou zelených telefonních
budek, nebo přímo přes náměstí před Raiffeisen bankou. Zde můžete stát s vjezdovou kartou,
kterou obdržíte na recepci maximálně 20 minut. Hotel najdete v Radniční ulici, která vede
z náměstí od Raiffeisen banky doprava dolu k zámku. Cca po 30 metrech po pravé straně.

Popis cesty do pivovaru Eggenberg, kde v areálu ( na druhém nádvoří ) je zajištěno parkoviště
pro naše hosty:
Po silnici z Českých Budějovic se míjí cedule s označením Českého Krumlova. Přijíždí se na první
kruhový objezd, kde se jede rovně. Po pravé ruce míjíte čerpací stanicí Benzina a obchodní dům
Lidl, po levé ruce pak čerpací stanice OMV. Jedete stále rovně dolů z kopce. (po pravé ruce
Kaufland a barevné sídliště „ Mír” Dojedete na další kruhový objezd, kde jedete stále rovně
k dalšímu kruhovému objezdu. Na tomto objezdu vyjedete druhým výjezdem doprava a cca po 100
metrech další odbočka doleva a hned zase doleva dolů z kopce – směr parkoviště P2 ( po pravé
ruce rodinné domy, parkoviště a nákupní zóna). Odbočíte doleva a projedete pod mostem. Po
pravé ruce ruiny domu a po levě garáže. Přijíždíte na most a po pravé ruce parkoviště – P2, po levé
ruce cesta k řece a privátní parkoviště s dřevěnou „budkou a reklamou na půjčovnu lodí „. Naproti
Vám v mírném kopečku rotunda – Penzion ve věži a hned u ní odbočit doleva kde je vrátnice
pivovaru Eggenberg, kde máme uvnitř na dvoře zajištěné parkoviště.
Nebo:
Po silnici z Českých Budějovic se míjí cedule s označením Českého Krumlova. Přijíždí se na první
kruhový objezd, kde se jede rovně. Po pravé ruce míjíte čerpací stanicí Benzina a obchodní dům
Lidl, po levé ruce pak čerpací stanice OMV. Jedete stále rovně dolu z kopce. ( po pravé ruce
Kaufland a barevné sídliště „ Mír” ) Dojedete na další kruhový objezd, kde jedete stále rovně
k dalšímu kruhovému objezdu. Zde odbočíte první výjezd doprava a pojedete stále rovně,
podjedete most a za ním cca 50 metrů (kolem autobusové zastávky) zahnete doprava. Po levé ruce
paneláky, ČSOB a po pravé ruce vyhrazené parkoviště pro místní. Hned za ním zahnete doprava,
kde vjíždíte na most, který jste podjeli. Projíždíte „ Budějovickou branou“ hned za ní po levé ruce
Hostel 99, po pravé ruce pekárna Deli 99. Jedete stále rovně cca 100 metrů, kde je po levé straně
pošta a cesta se rozdvojuje. Cesta doleva vede přímo k pivovaru Eggenberg, v jehož areálu naši
klienti parkují. Vpravo začíná pěší zóna do které vjedete. Pro vjezd do pěší zóny potřebujete
vjezdovou kartu, ale je možné nejdříve přijet k hotelu.
Pro parkování v pivovaru Eggenberg taktéž potřebujete kartu, ale pokud se rozhodnete zaparkovat
rovnou v pivovaru není problém, pouze nám dejte telefonicky vědět, abychom upozornili
vrátného, aby Vás do areálu pustili bez karty.
Pěšky se pak dostanete k hotelu, mírnou chůzí cca 10 minut, tak že od vrátnice míříte rovně, kolem
Pivovarské restaurace, pak kolem parkoviště až k místu kde jsou kontejnery, zde můžete odbočit
doleva a projít bývalým dvorem kláštera rovnou k Červené bráně kde po pravé straně míjíte
zámek, po levé ruce dále pak Pizzeria Latrán a prodejnu Baťa, pak budete míjet šedivý kostel, kde
je muzeum marionet, a obchody a to se už dostáváte k Lazebnickému mostu, za ním cca 30 metrů
po pravé straně je už náš hotel – naproti nám je optika a CD shop s vinotékou)

Pokud by byl jakýkoliv problém, kontaktujte recepci na tel: 380 711 925.
S přáním hezké cesty.
Recepce

