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Zažijte romantickou dovolenou v Krumlově           

a jeho okolí 
 

Kouzelná zákoutí, nespočet útulných kavárniček, úchvatné výhledy… Magická 

atmosféra Českého Krumlova doslova vyzývá romantické duše k návštěvě. Zažít 

svůj nezapomenutelný příběh zde můžete i vy. Ať už se chystáte k romantickým 

zásnubám, oslavit výročí nebo na romantickou dovolenou. 

Jedinečné pohádkové kulisy města jsou jako stvořené pro jedinečné události. Během svého 

vysněného pobytu zde můžete vyrazit za kulturou, uměním i za zážitky. Skutečnost, že město 

žije po celý rok pestrým kulturním životem, nejlépe dokládají hudební a divadelní představení, 

konající se na zámku i v podzámčí. Ale také probíhající výstavy známých i méně známých 

umělců v místních galeriích a muzeích, které vás potěší, ať už jste či nejste milovníky umění. 

Jednoduše, návštěva Krumlova může být jedním velkým romantickým zážitkem.  

K navození slavnostního okamžiku stačí v Krumlově opravdu málo. Již při vašem příjezdu vás 

to město okouzlí. Možnost procházet se romantickými uličkami města, poznávat jeho 

architekturu, objevovat tajuplná zákoutí a kochat se až neskutečnými výhledy – to je výsada 

Krumlova. Nezapomenutelný zážitek si odvezete, když se rozhodnete pro některou z 

netradičních prohlídek města i památek. Krumlovští průvodci vás ochotně kdykoliv provedou 

těmi nejkrásnějšími a nejzajímavějšími části města, seznámí vás s příběhy, které se po staletí 

odehrávaly za zdmi měšťanských domů a dají vám nakouknout do míst, která by vám jinak 

zůstala utajena. Vzrušujícím zážitkem pak jsou noční prohlídky, kdy tajemná krása 

potemnělého města vynikne ještě intenzivněji.  

A aby toho nebylo málo, malebná krajina v okolí Krumlova skýtá tolik možností k procházkám, 

výpravám za poznáním a krátkým výletům, že i při vaší další a další návštěvě budete mít stále 

co objevovat. Pro kratší procházku můžete zvolit vycházku na Křížovou horu, poutní areál nad 

Krumlovem, který vás odmění překrásnými výhledy na Krumlov a jeho romantické okolí. 

Na trochu delší procházku se pak můžete vydat na vrchol Blanského lesa – horu Kleť. 

K návštěvě vás určitě zláká také romantická zřícenina hradu Dívčí Kámen, hrad Rožmberk a 

mnoho dalších architektonických a uměleckých pamětihodností v okolí. 

Krumlov můžete zažít také svými chuťovými buňkami. Stačí jeden malý okamžik a ze všedního 

dne můžete vykouzlit den nevšední. Svůj výjimečný životní okamžik si můžete vychutnat při 

romantické večeři v některé z místních útulných restaurací a hospůdek. Ať už při svíčkách, u 

krbu nebo s krásným výhledem, jedinečný kulinářský zážitek zahalený do romantického hávu 
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vám zpestří nejeden večer v Krumlově. A snídani přímo v srdci Krumlova, u řeky, na terásce 

nebo s výhledem na zámek ocení nejedna romantická duše. 

V Krumlově můžete odhodit všechny starosti stranou a plně se oddat relaxaci. Ať už si zvolíte 

přímo pobyt s wellness nebo se rozhodnete pro ubytování bez nabídky privátního wellness. 

Dopřát si masáž, uvolnit se v bublinkové koupeli nebo si dát pivní lázeň můžete v Krumlově i 

v jeho blízkém okolí hned na několika místech. Relaxovat můžete v Krumlově i u sklenky 

dobrého vína. Vychutnat si tento lahodný mok v místech s nezaměnitelnou romantickou 

atmosférou můžete po celý rok, nejvíce příležitostí vám však naskytne v podzimních měsících 

pořádaný Festival vína Český Krumlov.   

Krumlov se vám dostane pod kůži. Tenhle poklad na třech meandrech Vltavy můžete totiž 

objevovat neustále. Působení jeho renesanční atmosféry na vaše smysly vám nedovolí zůstat 

pouze u jedné návštěvy. 


