Hotel

Koliba se nachází nedaleko centra královského města Litoměřic. Nabízí Vám ubytování ve
25 stylově vybavených pokojích a apartmánech
s celkovou kapacitou 60 lůžek. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, sat. TV, WIFI.
K dispozici je bezplatné parkoviště a kryté stání.
Ceny ubytování od 320 Kč do 1200 Kč/osoba.

Kontakt

Českolipská 2100, Litoměřice 412 01
+420 416 732 861

info@kolibahotel.cz / www.kolibahotel.cz
50°32‘11.717“N, 14°9‘11.614“E

Hotel & Restaurant
Minipivovar
Pivní lázně
Kongresové centrum
kolibahotel.cz
čeština

Restaurace

Naše restaurace Vás pohostí v netradičním prostředí valašské koliby. Můžete si u nás vychutnat
staročeskou kuchyni nebo na předčasné objednání také grilované selátko a mnoho jiných specialit. K tomu máte jedinečnou příležitost ochutnat
naše nepasterizované, nefiltrované pivo Kousek.

Valašská Koliba s vnitřním grilem Vám nabízí
celkem 100 míst. K dispozici je také přilehlý nekuřácký salónek s kapacitou 40 míst. V letních
měsících je možné využít také prostorné venkovní terasy pro 150 hostů.

Pivovar

V našem litoměřickém minipivovaru můžete
ochutnat z výběru prvotřídních nefiltrovaných
a nepasterovaných piv, které jsou vařené s láskou z kvalitních přírodních surovin bez pomocné berličky chemických přípravků.

Po předešlé domluvě je možné se zúčastnit kurzu „Uvařte si vlastní pivo“, dále prohlídky minipivovaru s výkladem sládka. Domů si můžete
odnést naše pivečko v lahvích na doma či jako
dárek.

Pivní lázně

Jedná se o koupel v lahodném a pro Čechy milovaném moku. Mimo samotné koupele v pivě, je
celý zážitek doprovázen masážemi a nezbytnou
konzumací piva. Pivní lázně jsou dnes fenomén
doby. Vyzkoušejte naše lázeňské procedury staré více než 4 000 let.

Výroba piv u nás končí v ideálním bodu a to před
filtrací a pasterací, proto si pivo od nás zachovává svou chuť i vůni a udržuje si svou přirozenou
trvanlivost díky kultuře pivovarských kvasnic.
Neztrácí tím také látky působící blahodárně na
organismus a jeho imunitu.

Kongresové sály

Hotel Koliba má také k dispozici dva multifunkční konferenční sály. Celková kapacita činí
600 míst. Sály jsou vhodné pro pořádání svateb, kulturních akcí, konferencí. Jsou vybaveny
špičkovou audio a video technikou.

