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Hotel Slunce

Adresa: Pohraniční stráže Kategorie: hospoda
Chodová Planá - Planá a okolíIII. cenová kategorie

Telefon: +420-374-794-232 (do 20kč/pivo)

Hotel s restaurací najdete přímo v Chodové Plané,
nedaleko od rodinného pivovaru Chodovar. Nabízí vedle
širokého výběru chodovarského piva a Il-sana a
speciality  kuchyně také ubytování.

Otevírací doba:
Po – Čt: 10.00 - 22.00 
Pá – So: 10.00 - 24.00 
Ne     : 10.00 - 22.00
Jsou zde dostupné tyto extras: ticket Restaurant -
gastroPASS - Cheque Dejeuner - ubytování - regionální
piva. V podniku se točí Chodovar 13° - Chodovar Tmavý
10° - Chodovar 11° - Chodovar 10°.

Komentáře

dejna [1. duben 2010 | 16:42]

Koupili jsme rodičům jednodenní pobyt v pivních lázních Chodová Planá a zde jim zajistili
ubytování. Byli moc spokojení, veškerá komunikace byla výtečná, ubytování i restaurace
super. Navíc pobyt zde Vás vyjde při návštěvě pivních lázní na méně než polovinu, než v
Hotelu Sládek, a to co Vám zbyde zde můžete roztáčet do pozdních večerních hodin. Majitelé
jsou velmi milí a ochotní, rodiče dokonce odvezli až k vlaku.

gambrmen [23. září 2007 | 00:23]

Ja tu byl spokojen velmi. Obsluha, pivo, vsecno na vybornou. Jinak vse uz bylo receno
Debrdym a Mirokem (s kterem jsem mimochodem navstevu H. Slunce podniknul). Jen bych asi
nesouhlasil s vetou v popisku, ze "hotel spada pod kridla pivovaru Chodovar" to mi prijde
zavadejici. Chodovar ma svuj vlastni hotel kousek vedle, tento hotel provozuje "Hotel Slunce
Chodová Planá, spol. s r. o.", sice patri do site restauraci U NÁS DOMA, ale to mi prijde spis
jako takovy oceneni kvality od pivovaru Chodovar, nez sit restauraci ci franchisingovy koncept.

Mirok [22. září 2007 | 01:22]

Rozhodně souhlas s Debrdym. Prostředí sice není ojedinělé jako Ve Skále, ale zato zde mají
velmi dobré ceny piva (výtečný CH 13° za 20,-) i jídla. Obsluha je rychlá a ochotná, zkrátka
česká hospoda kde se dá najíst i s pivem do stovky. Vrchní je asi nekuřačka, tak často větrá a
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vzduch je tedy v pohodě. Do Skály je dobré jít se podívat, ale pokud nemáte peněz na
rozhazování tak si stejně dobrou 13ku můžete dát i zde o 10 korun levněji.

debrdy [15. květen 2007 | 09:11]

Pokud nechcete sedět u stolu s německy či rusky hovořícími občany a utratit při tom spousty
peněz ( Ve Skále ), doporučuji zajít sem. Kompletní nabídka Chodovaru ( mimo 12°), jídla jsou
chutná a nejsou předražená. Dá se sedět venku, bohužel pár metrů od dosti frekventované
silnice na Mariánky. Obsluha je vždy velice ochotná.
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