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V létě a v zimě…

Jako dobře střežené tajemství leží náš „Dům Schön-
blick“ v téměř 1.000 metrech na hoře Hohenbogen 
v Bavorském lese. Velké rozcestníky zde budete 
hledat zbytečně – sám chce být objeven! Výhled se 
otevírá kilometry do údolí: údolí Freibachu a Čechy 
se rozkládají před Vámi spolu s poutním místem 

a klášterem Neukirchen beim Hl. Blut. Vedle pak 
 impozantní hora Ostrý (Osser) se svými dvěma vrcho-
ly. To je dost velké kino: Kořeněný, čistý  vzduch 
 Bavorského lesa, grandiózní vyhlídka a kolem doko-
la oblast bohatá na pěší turistiku a zimní sporty při 
Středisku volného času Hohenbogen.

A v zimě je Hohenbogen tzv. „Sněžnou 
dírou“ („Schneeloch“), v místním žar-
onu místem, které dostává naděleno 
obzvlášť mnoho bílé zimní nádhery. 
A když už má Frau Holle dovolenou, 
 vykouzlí sněžná děla bílé a dobře 

 sjízdné sjezdovky. Naše horská  chata 
leží uprostřed lyžařského střediska 
a je u zimních sportovců velmi oblí-
bená, aby v útulné atmosféře nabrali 
nové síly. Pro noční ptáky: velké umělé 
osvětlení podél celé hory!

Na hoře tikají hodiny pomaleji, oheň praská a 
staré trámy vržou – místo ticha, vnitřního klidu…

…ve dne i v noci

pozn. – Frau Holle je pohádková postava bratří Grimmů, která je odpovědná za sněhovou nadílku tím, že natřásá své prachové peřiny



Znáte touhu po místě, kde člověk 
může úplně vypnout a zapomenout 
na všední starosti? Kde se může 
ztratit a najít se? Sám, s přáteli, 
uprostřed své rodiny…

Naše srdce bije pro bavorsko-
rakouskou kuchyni – vylepšenou 
špetkou lásky a trochou pohos-
tinnosti. Přednostně z produktů 
okolního zemědělství vyčaruje náš 
kuchař osobně skutečné lahůdky 
– vždy rafi novaně, poctivě a 
kreativně.

Vychutnejte si po dni bohatém na 
zážitky při lyžování nebo pěší turis-
tice lahodná labužnická potěšení 
z kuchyně v horské chatě.

Skočte si pro „osvěžující nakopnutí“ 
v rybníčku s absolutně přírodní 
kvalitou vody. Naše úplně nové 
letní highlight zve k uvolněnému 
brouzdání ve vodě s nádherným 
výhledem na panorama.

Je dobré vědět: Nádherně položený 
přírodní bazén je zcela bez chemi-
kálií – rostliny a kyslík čistí vodu a 
udržují ji stále čistou. Skutečné bla-
ho pro pokožku a vítané osvěžení 
po sauně.

Požitek z přírody a 
hostina � o labužníky 

U nás se vaří s vášní, to 
pocítíte při každém soustu!

Speciality ze Schönblicku: Kýta a 
vepřová pečeně z dřevěné pece. 

Požitek i opticky: Náš „kopec sýra“!



Staré dřevo, mnoho svíček, čerstvé, nefalšované 
požitky z kuchyně a sklepa a příjemní pracovníci, kteří 
Vám všechna kulinářská přání čtou z očí.  Oslavte 
přece Vaše narozeniny ve výšinách – ve dvou při 
romantickém svitu svíček nebo ve velkém kruhu se 
všemi přáteli.

Rovněž konference, fi remní akce, fi remní a vánoční 
oslavy profi tují z obzvláštní atmosféry naší horské 
chaty (s místem až pro 100 osob).

Mnoho okamžiků je v průběhu roku vysoko nahoře 
ještě o něco hezčích. Náš XXL-snídaňový bufet učiní 
z každé neděle svátek.

Organizujeme mimořádné svatební hostiny, aby 
ten nejhezčí den Vašeho života pro Vás zůstal napo-
řád nezapomenutelnou vzpomínkou. S vybraným 
menu, perfektní obsluhou a neuvěřitelným panora-
matickým prostředím velmi blízko „sedmému nebi“.

V h� ském hostinci 
                to � obíhá vřele

www.berg-hochzeit.de

www.berg-hochzeit.de

berg-hochzeit .de-hochzeit

Staré dřevo, mnoho svíček, čerstvé, nefalšované 



Hezky bydlet 
        a dobře spát…

V našem horském hostinci se snoubí pravá, prastará 
bavorská útulnost a láska k detailu v jeden  velký 
celek s přírodními materiály ze starého dřeva, 
přírodního kamene a ručně tkaného plátna – to jsou 
věci, kterých by se člověk rád dotkl a které člověka 
nenechají chladným.

Naše horská pramenitá voda z pramenu Schwarz-
riegel je skutečnou omlazující studánkou. Aby bylo 
uvolnění nad oblaky úplné, nabízíme v našich luxus-
ních pokojích exklusivní masáže a Wellness pro-
gramy certifi kovanou osobou (požadavek na tuto 
službu, prosím, spolu s rezervací).

A tajný tip v Bavorském lese: svatební noc, 
zásnubní večer, svatý Valentýn nebo zkrátka jen 
romantický večer ve dvou v romantickém šaletu. 

…v dvoulůžkových, čtyřlůžkových, vícelůžkových pokojích 
pro „baťůžkáře“ nebo v našich luxusních pokojích.



Máte s Vaším partnerem něco zcela zvláštního na 
oslavu, nebo byste si rádi dopřáli dech luxusu? Naše 
„Nebeské apartmá“ je mimořádně útulné království 
– s prvotřídním zařízením na ca. 100 m² (botanická 
postel, wellness sprcha, automat na kávu,…), večer 
s hýčkajícím menu o 4 chodech z naší kuchyně (s ra-

dostí naservírovaném v apartmá) a lahodně zdravou 
horskou snídaní následujícího dne. Vypnout, uvolnit 
se a zažít nezapomenutelné momenty je zde hračka: 
Ve vířivce na balkóně (v každé roční době), na vodní 
masážní posteli a ve fi nské sauně s hvězdnou oblo-
hou.

Pocit jako 
      nad mraky

Náš horský tip: Východy Slunce na Hohenbogenu 
jsou jedinečnou podívanou. Vstát brzy se vyplatí!

 Východy Slunce na Hohenbogenu Náš horský tip: Východy Slunce na Hohenbogenu 



Na salaši 
     nelze zhřešit…

Ryzí luxus na dvou patrech: rustikální stavební styl 
původní salaše se spoustou nadstandardní výbavy jako 
vodní postel, „sprcha ve skále“, WIFI gratis, kávovar atd.

Náš horský tip: Odvážit se večer k tichému pohledu ven. 
Zajíc a srnka si rádi řeknou před našimi dveřmi „Dobrou noc“.

Odvážit se večer k tichému pohledu ven. Náš horský tip: Odvážit se večer k tichému pohledu ven. 

pozn. – jedná se o překlad verše „auf der A
lm

, da gibt‘s koa S
ünd…

“

Náš pokoj „Alm-Galerie“ s integrovanou saunou 
s panoramatickým výhledem a vlastní vířivkou na 
terase vysoko nad střechami poutního místa (Neu-
kirchenu beim Hl. Blut) by člověk nejradši neopustil. 
Žádný problém, protože samozřejmě rádi naservíru-
jeme naše znamenité speciality přímo na pokoj.

Raději nežli říci přes 1.000 slov a dlouze popisovat je 
lepší VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKA naší „Alm-Galerií“: 
www.schoenblick-hohenbogen.de

NÁKUP DÁRKOVÝCH POUKAZŮ (VOUCHERY) 
Myšlenka na dárek na poslední chvíli: Vybrat dárkový pou-
kaz, online objednat a zaplatit (PayPal, okamžitý převod, Visa/
Mastercard nebo faktura), OKAMŽITĚ vytisknout a darovat.



Tak blízko nebi…

Úplně nahoře na Hohenbogenu v Bavorském lese 
dosahuje výhled nejen k ostatním horám Bavor-
ského lesa a Šumavy, ale také do údolí k idylicky 
položenému poutnímu místu Neukirchen beim Hl. 
Blut. Kromě pozoruhodného barokního poutního ko-
stela, františkánského kláštera s klášterní zahradou a 
poutním muzeem (letní série akcí „Kultura na zámku“) 
nabízí městečko v létě nádherně položené přírodní 

koupaliště s výhledem nahoru na Hohenbogen a 
naučnou stezku „Cesta zvuků“, kde se po určitých 
vzdálenostech nacházejí domečky s různými nástro-
ji z celého světa. V každém ročním období najdou 
pěší turisté, milovníci přírody a aktivní rekreanti ve 
Středisku sportu a zábavy Hohenbogen nejlepší 
podmínky: sedačková lanovka, zábavní park, letní 
bobová dráha, zimní sporty, turistické stezky atd.

Tady nahoře je hromada milých míst – stále ozdobených 
grandiózním výhledem do Bavor a hluboko do Čech…

Fascinující vyhlídková 
plošina na věži Hohenbogenu 

(www.sektor-f.de) 

Středisko sportu a volného času na 
Hohenbogenu (www.hohenbogen.de) 

20% „Greenfee“ sleva pro naše 
hosty v golfovém klubu 

Furth im Wald (www.gc-furth.de)



www.schoenblick-hohenbogen.de

Pěšky lze k naší horské 
chatě dojít po turistické 

stezce po značkách Ri11, 
Ho10, Nk3 a od místa 

nazvaného Diensthütte 
Hohenbogen (ca. 4 km).

Z nástupní stanice 
lanovky to lze pohodlně 
vyjet lanovkou na horu 

v létě jako v zimě.

am Hohenbogen
im Bayerischen Wald

Schönblick
Haus

Nástupní stanice 
lanové dráhy 
Hohenbogen 
(tzv. „dojezd 
na Bogenu“)      Liftstrasse

Neuweg („nová cesta“ – 4 km, ca. 50 minut)
Pro osobní auta uzavřeno 

od Forstdiensthütte 
(lesnické chaty). Dále jen 

na povolení Landratsamtu 
Cham (okresní úřad Cham) 

za mírný poplatek.

Nk3 (Kammweg/hřebenová cesta – ca. 70 minut)
Z parkoviště 
Forstdiensthütte 
(lesnická chata) 

Dvousedačková 
lanovka
Provozní
doba: 
www.hohenbogen.de

Nk 10 (přes sjezdovku – ca. 60 minut)
v zimě uzavřeno 

Nk3 (velký okruh – ca. 160 minut)
z nástupní stanice

lanové dráhy

Stanice na vrcholu
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Navigace P2: 
Diensthüttenweg, 

93485 Rimbach
parkoviště 

Forstdiensthütte

Navigace P1: Liftstrasse, 
93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Parkoviště pro naše hosty

Bärenriegel: 
1.017 metrů 
nad mořem

Eckstein: 
1.073 metrů 
nad mořem

Vyhlídková věž 
(bývalé věže NATO) 

www.sektor-f.de Schwarzriegel: 
1.079 metrů 
nad mořem
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Zimní pohádkaZimní pohádka
   Vysoko na hoře

DŮM SCHÖNBLICK
am Hohenbogen (1.079 m)

Thomas und Juliane
Hohenbogen 1

93453 Neukirchen b.Hl.Blut
BAVORSKÝ LES

Tel.  0049 9947 902949
Fax 0049 9947 902172

info@schoenblick-hohenbogen.de
schoenblick-hohenbogen.de

Horský hostinec Schönblick – 
majitelka Juliane Rabenbauer




