Úvodník
Vítáme ty, které laskavá náhoda nebo snad dobrá reference přivedly na tyto stránky.
Úvodníky webů většiny penzionů lákají na blízkost lyžařské sjezdovky nebo přehrady ke koupání. Anebo
se pyšní bobovou dráhou či dráhou pro motokáry, případně máte přijet na nějakou všemi navštěvovanou
turistickou atrakci.
U nás nic takového nenajdete. Díkybohu. Proto Vás tu čeká úžasný klid a také krásná příroda.
Plinkout (taky jsme si to nechali několikrát slabikovat, když jsme sem jeli před pár lety poprvé) má téměř
700-letou historii a leží na okraji přírodního parku Sovinecko. Celá vesnička je charakteristická zajímavým sepětím člověka s přírodou – už jen její umístění v malebném podhůří Nízkého Jeseníku. Je to vidět i
na samotném domě, který němečtí osadníci citlivě zasadili do svahu a skvěle orientovali na světové strany.
Z okna penzionu či z terasy se tak můžete kochat výhledem na slunný jihovýchod. Pár set metrů pod námi
už začíná Haná. Vrátky na konci zahrady skutečně vejdete do Nízkého Jeseníku. Na běžky nebo na kolo
můžete nasednout hned na dvoře.
Stejně citlivě jsme se i my snažili provést rekonstrukci půdních prostor penzionu. Především díky novému
systému nadkrokevní izolace tak můžete pobývat v původním prostoru s mohutným více než 200 let
starým trámovím a dřevěným šindelem, který jsme vyčistili a jen nepatrně ošetřili.
K dispozici máte dva úplně nové a jeden zcela původní historický pokoj vždy se dvěma lůžky a přistýlkou.
Pokoje mají vlastní koupelnu. Snídani připravujeme výtečnou, s využitím domácích a bio produktů a
sníst si ji můžete ve společné kuchyňce s jídelnou nebo za příznivého počasí na velké dubové terase.
Případný zájem o celodenní stravu vítáme.
Méně nároční a početnější návštěvníci nepohrdnou noclehem v prostorné místnosti až těsně pod hřebenem
střechy nebo ve velké společenské místnosti, kde můžete i cvičit, meditovat a děti si hrát na honěnou.
Děti rádi uvidíme a stejně tak ostatní domácí mazlíčky. Nejen pro děti můžeme nabídnout zajímavé lekce
poznávání živé i neživé přírody i astronomie – disponujeme hvězdářským dalekohledem a rozsáhlými znalostmi místní fauny a flóry. Můžete se zkrátka vrátit trochu k přírodě, která se nám poněkud vzdaluje.
A nebojte – nejbližší sjezdovka leží pouhých 11 km odsud, romantický hrad Sovinec je jen o kousek
dál. Do historické Olomouce dojedete autem za půl hodiny, busem za tři čtvrtě. I nějaká ta atrakce by se
našla – krásným výšlapem se dá dorazit k impozantnímu přírodnímu výtvoru Rešovské vodopády. Nebo
k nejstarší barokní křížové cestě na Moravě na Křížovém vrchu. A potom se můžete vykoupat v desetimetrovém bazénu se solárním ohřevem v zahradě u domu nebo relaxovat v sauně či vinném sklípku.
Nabízíme netradiční prostředí, skvělou vegetariánskou kuchyni a neformální přístup, kdy nic není nemožné.
Těšíme se na vás…
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Ceník
osoba/noc
dítě do 6 let
dítě 6-12 let

350 Kč (včetně snídaně)
zdarma
50% sleva

Slevy pro větší skupiny a delší pobyty jsou možné po dohodě.
V topnou sezónu k základní ceně připočítáváme částku za spotřebované energie.
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