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Zámek Svijany

Zámek Svijany vznikl díky tradici pivovaru ve Svijanech, která sahá až do 

16. století. Jeho stavba byla dokončena v roce 1578. Kvůli své pohnuté 

historii byl dlouhá léta veřejnosti nepřístupný. V roce 2013 zakoupil chá-

trající zámek Pivovar Svijany a rozhodl se ho zachránit. Díky přispění 

grantu z EHP a Norských fondů se to povedlo a po rozsáhlé rekonstrukci  

otevřel 25. června 2016 své brány veřejnosti. V průběhu rekonstrukce 

a archeologického průzkumu byly objeveny vzácné nálezy – např. 3 000 

let stará bronzová jehlice nebo tajná chodba v podzemí zámku. 

Zveme vás na prohlídku expozice archeologie, historie zámku 

a okolí, pivovarnictví a lazebnictví a na procházku zámeckou 

zahradou, starou a novou zámeckou kaplí i tajuplným pod- 

zemím.

www.hotelzameksvijany.cz



Vydejte se za odpočinkem i zámeckými zážitky do Svijan. Hotel  & Zámek 

Svijany nabízí ubytování v historickém zámeckém komplexu, který  

je již od svých počátků spojen s tradičním českým Pivovarem Svijany. 

Zámecký hotel nabízí 17 prostorných pokojů, včetně standard, deluxe 

a svatebního apartmá. Kapacita hotelu je 41 lůžek. Všechny pokoje se 

nachází ve 3. a 4. nadzemním podlaží, kam pohodlně vyjedete výtahem. 

K romantickým procházkám ve dvou a odpočinku využijte zámeckou  

zahradu. K večeři pak usedněte do tradiční Pivovarské restaurace,  

která se nachází jen pár kroků přes nádvoří zámku.

Přenocujte v honosných zámeckých prostorách a užijte si ne-

tradiční dovolenou v areálu Pivovaru Svijany.

Ubytování ve výjimečném prostředí
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Český ráj se stal díky výborné dostupnosti oblíbeným místem turistů a cyklistů.  

Z Prahy se do srdce Českého ráje dostanete autem za 40 minut. Z Liberce jste  

u nás jen za 20 minut. Hotel & Zámek Svijany je díky své poloze vhodným středo- 

bodem pro poznávání celé lokality. Při svém pobytu můžete navštívit symboly  

Českého ráje – hrady Trosky a Kost, v lesích ukrytý Valdštejn, reprezentativní  

zámek Hrubý Rohozec nebo majestátní zámek Sychrov.

Pokud je Český ráj pro někoho opravdovou rajskou zahradou, pak jsou 

to milovníci cyklistiky. Celý region je totiž protkán sítí nenáročných 

cyklotras vhodných pro rekreační cyklisty nebo rodiny s dětmi. Právě 

pro ně jsme v rámci hotelu připravili prostornou kolárnu.

Český ráj – panenská příroda 
s výbornou dostupností z Prahy
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Zámky a Hrady
Navštivte majestátní zámky Sychrov a Mnicho-

vo Hradiště nebo pohádkový hrad a zámek 
Staré Hrady u Jičína či zámek Dětenice.  
V okolí se nachází i romantické zříceniny 
hradů Frýdštejn, Kumburk nebo Bradlec.

Turistika
Oblast Českého ráje nabízí řadu turistických 

cest či stezek. Vydejte se Zlatou stezkou 
objevit romantické rybníky, pískovcové skály 
či vyhlídky s kouzelným pohledem do krajiny.

Muzea a Galerie
Vyberte si z okolních muzeí a galerií, navštívit 
můžete Dlaskův statek, Škoda Muzeum v Mladé  

Boleslavi, Regionální muzeum a galerii  
v Jíčíně nebo Maloskalskou galerii  

na Boučkově statku.

Cyklistika
Český ráj nabízí výborně upravené cyklo-
stezky, které spojují hlavní turistické cíle  

v regionu. Nenáročný terén vyhovuje i méně 
zdatným cyklistům a rodinám s dětmi.

Golf
Milovníci golfu si mohou zahrát na okolních  
hřištích v Liberci, Mladé Boleslavi nebo Semi-
lech. Pestrá nabídka hřišť nabízí kvalitní pod-

mínky pro zdatné golfisty, ale i pro začátečníky.

Skály
Prachovské skály a celá oblast Hrubo- 

skalska jsou přírodním klenotem Českého 
ráje. Prozkoumejte krásy pískovcových  

skalních měst, která patří mezi oblíbené  
cíle horolezců.
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Hotel & Zámek Svijany je díky své poloze v samém srdci Českého ráje 

skvělým výchozím bodem pro návštěvu této unikátní oblasti. Nabízíme  

ubytování v 17 zámeckých pokojích s kapacitou 41 lůžek. Moderně  

zrekonstruované a stylové pokoje se nachází ve 3. a 4. nadzemním 

podlaží s výhledem do zámecké zahrady a jsou dostupné výtahem. 

Všechny pokoje jsou bezbariérové, s vlastním sociálním zařízením,  

pohodlnými postelemi, LCD televizorem a Wi-Fi připojením.

Nechte se unést kouzlem Zámku Svijany, který je ideálním 

místem pro romantické chvíle ve dvou, ale i pro společně 

strávený čas rodin s dětmi. 

Ubytujte se v zámeckých komnatách
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Prostory Zámku Svijany nabízí velkorysé zázemí pro pořádání firemních  

akcí, teambuildingů a konferencí. Rádi pro vás zajistíme catering,  

pronajmeme vám potřebný inventář a postaráme se o volnočasový 

program. Využít můžete zázemí Zámeckého šenku s kapacitou 85 osob,  

konferenční salónek pro 35 osob, venkovní gril s kapacitou 80 osob  

a jednací místnost určenou pro 6 osob. Rozsáhlé prostory pro pořádání 

netradičních outdoorových akcí nabízí i romantická zámecká zahrada.

Pozvěte své zaměstnance a partnery na netradiční firemní 

akci. Přijďte si společně vychutnat výborné svijanské pivo  

i společnost spolupracovníků.

Uspořádejte netradiční firemní akci
 na Zámku Svijany
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Zámek Svijany je romantickým i výborně dostupným místem pro nej-

důležitější ANO vašeho života. Na Zámku Svijany můžeme uspořádat  

svatební obřad v zámecké kapli, v zámecké zahradě, na nádvoří  

nebo velmi netradičně na varně pivovaru. Díky spojení zámku,  

hotelu a pivovaru budete mít obřad, oslavu i ubytování na jednom  

místě. Hotel & Zámek Svijany disponuje krásným svatebním apartmá 

s výhledem do zámecké kaple. Budoucím novomanželům nabízíme 

výběr svatebních balíčků a služby svatebního koordinátora, který vám 

pomůže s realizací vaší vysněné svatby.

Přijďte se nadechnout zámecké romantiky. Zámek Svijany  

je ideálním místem, kde se váš velký den stane nezapome- 

nutelným zážitkem. 

Řekněte si své ANO na Zámku Svijany
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Unikátní dobrodružná hra Arcana vás provede zámkem i jeho klikatou historií. 

Herní aplikace v tabletu či chytrém telefonu bude vaším věrným průvodcem, 

zadá vám zajímavé úkoly, poradí s překonáváním překážek a v případě nouze vám  

napoví. Zahrajte si na zámku s výpravnou historií interaktivní dobrodružnou hru, 

spojující možnosti online her, tajných skrýší a reálných šifer, které vás provedou 

zámkem. Hra vás poutavě provede zámkem, vyzkouší váš důvtip a postřeh a velmi 

dobře zabaví děti i dospělé. V cíli pak na nejbystřejší a nejšikovnější hráče čeká 

malá odměna.

Pro firmy je připravena firemní varianta zámecké hry, díky které můžete odkrýt 

všechna skrytá tajemství se svými kolegy a upevnit tak vzájemné pracovní vztahy.

Vybrané hotelové pokoje skrývají tajemství hry Arcana. Jejich hosté 

mohou pomocí indicií odhalit na pokoji tajnou schránku.

Dobrodružná zámecká hra Arcana



Multifunkční areál Zámku Svijany nabízí nejen tradiční prohlídky zámku  

a pivovaru s průvodcem. Relaxovat můžete i v zámecké zahradě nebo 

na četných turistických i cyklistických stezkách propojujících celý  

region. 

V hotelu se postaráme o všechny vaše potřeby:

bezproblémové parkování

výborné stravování

romantické prostředí

stabilní Wi-Fi 

Srdečně vás zveme na návštěvu Zámku i Pivovaru Svijany.

Hotel & Zámek Svijany 
je místem aktivního odpočinku
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dětské hřiště

prohlídka pivovaru a zámku

pobytové balíčky

dárkové vouchery
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Pivovar Svijany patří mezi nejstarší pivovary u nás a má za sebou  

barvitou historii. Ačkoli mu v minulosti několikrát hrozilo úplné zavření, 

nadšení a tvrdá práce lidí mu vždy z nejhoršího pomohly. Díky poctivému  

řemeslu se dnes řadí mezi nejúspěšnější pivovary u nás. Stále je však 

jako jeden z mála výhradně v rukou českých vlastníků. Každoročně  

se v Pivovaru Svijany uvaří přes 600 000 hektolitrů piva – postup 

jeho výroby však zůstává stejný jako tomu bylo v polovině minulého  

století. Jeho produkci můžete ochutnat v Pivovarské restauraci  nebo  

zakoupit v pivovarské prodejně pár kroků od zámeckého areálu.

Vychutnejte si poctivé svijanské pivo, které je vařeno tradič-

ními českými postupy.

Vaření piva je tradiční řemeslo
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