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O nás
Jsme nově zrekonstruovaný rodinný penzion nacházející se na náměstí v
Benešově nad Ploučnicí, malebném městečku s překrásným zámkem, často
přezdívaným jako „perla saské renesance“. Velikou výhodou je dojezdová
vzdálenost do národního parku České Švýcarsko, ale i do neméně nádherných
míst, jako jsou např. Labské pískovce, Lužické hory nebo České Středohoří.
Poskytujeme ubytování až pro 22 osob, nechybí možnost vydatných snídaní a
individuálního posezení v samoobslužném vnitřním sklípku či na venkovní terase.
Jelikož jsme sami vášniví turisté a sportovci, moc rádi Vám pomůžeme s
naplánováním výletů po okolí či itineráře Vaší dovolené. Budeme se moc těšit!

Typy pokojů:
2x Apartmán pro 2-4 osoby s kuchyňkou
1x dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí
1x dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a velkou soukromou terasou
1x dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi
1x čtyřlůžkový pokoj Economy s palandami
1x dvoulůžkový romantický pokoj s postelí s nebesy a vířivou vanou

Rezervační systém a ceník

Kudy k nám
Cestuji autem
Pojedete-li autem, dostanete se k nám po silnici č. 262 ze směru Děčín – Benešov
nad Ploučnicí / Česká Lípa – Benešov nad Ploučnicí. Penzion Růže se nachází
přímo na Náměstí Míru. Na náměstí je také možnost bezplatného parkování.
Cestuji autobusem
Hosté přijíždějící autobusem mají situaci nejjednodušší, neboť všechny linkové
autobusy projíždějící Benešovem staví na Náměstí Míru. Zde vystoupíte a
nemusíte chodit daleko – náš penzion se nachází přímo na tomto náměstí, v jeho
dolní části.
Cestuji vlakem
Od vlakové zastávky Benešov nad Ploučnicí se dáte doprava a půjdete cca 300 m
na křižovatku se silnicí č. 262. Zde se nachází rozcestník turistických tras. Vydáteli se po žluté značce, dovede Vás přímo na Náměstí Míru. Zde se, v jeho jižní
části, náš penzion nachází.

