
Vážení přátelé,

jistě jste někdy zatoužili spát jako císař! Nyní se může Váš sen může splnit v Herberku 
Ferdinanda Dobrotivého, v císařské vile ve Sloupu v Čechách. Herberk je zařízen v duchu 
rakouského císařství a je pojmenován po císaři Ferdinandovi (1793 - 1875), který v této 
lokalitě pobýval a v nedaleké přírodní kapli se modlil. Můžete se ubytovat v Útulně maršála 
Radeckého, k dispozice je i například Pokojík Marie Valerie, či je Vám bližší císařské 
zacházení v Ložnici Ferdinanda D´Este a Žofie Chotkové? Apetit uspokojí spižírna Karla I., 
volné chvíle lze trávit v Císařské míčovně, která nabízí mnoho deskových her z dílny jednoho 
oddílu tomíků - Zlatých šípů. Toto vše za pár zlatých. 
Okolí Herberku kromě sloupského skalního hradu charakterizuje romantická krajina i bizarní 
skalní útvary, divoké rokle a pískovcové věže. Modlivý důl, Klíč, Radvanecký rybník, či 
zákupský zámek, to jsou nejbližší kulturní a přírodní památky.
Herberk je vhodný pro individuální i rodinnou turistiku. K dispozici je Vám herna, 
samoobslužná moderní kuchyně, klubovna, hala, u domu je přírodní hřiště a parkoviště.
Těšíme se na Vás v Herberku Ferdinanda Dobrotivého.

Cena za osobu a noc Letní sezóna 
(1.5. - 30.9.)

Zimní sezóna 
(1.10. - 30.4.)

třímístný pokoj (1x) 250 Kč 400 Kč
čtyřmístný pokoj (4x) 240 Kč 390 Kč
sedmimístný pokoj (1x) 220 Kč 350 Kč
ratejna - 9 míst (1x) 200 Kč 300 Kč
apartmán - 2 místa (1x) 300 Kč 450 Kč

Slevy a zvláštní ceny Letní sezóna 
(1.5. - 30.9.)

Zimní sezóna 
(1.10. - 30.4.)

spaní ve vlastním spacáku sleva 20 Kč sleva 30 Kč
třetí a každá další noc sleva 20 Kč sleva 30 Kč
přistýlka 150 Kč

studenti (ISIC) a držitelé České 
hostelové karty (ČHK) sleva 10 %

při menším počtu osob v pokoji přirážka 100 kč za neobsazené 
lůžko

skupiny 20. ve skupině má ubytování 
zdarma

snídaně přirážka 50 - 80 Kč
neziskové organizace a školy cena k jednání

Více informací na www.herberk.cz, ustredi@a-tom.cz, tel. 220 910 460
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