ADRESA HALY

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
Rybalkova 2673, Louny 44001

Tip na parking:
Parkoviště Pod Nemocnicí - Pod Nemocnicí 2376, 440 01 Louny

UBYTOVÁNÍ
HOTEL ČERNÝ KŮŇ
Hotel Černý kůň se nachází v samém centru města. Z jeho pokojů je krásný výhled na dominantu
města - chrám svatého Mikuláše a dále pak na pěší zónu.
www.hotelcernykun.eu
HOTEL UNION
Romantické místo, kde je hotel umístěn, evokuje pocity spojené s historií města, a s pobytem
zajímavých osobností. Právě zde, v historické části města se vám bude příjemně usínat.
www.hotel-union.cz
HOTEL ZLATÝ LEV
Hotel Zlatý Lev je situován v bezprostřední blízkosti centra města. Milovníci klasické architektury
jistě ocení ubytování v historické budově.
www.hotel-zlatylev.cz
PENZION HUDEBKA
Pěkný klidný penzion, který se nachází nedaleko centra města.
www.penzionhudebka.cz

GASTRO
RODINNÝ MINIPIVOVAR DOMOV
Rodinný minipivovar Domov s nabídkou domácích piv a tradiční českou kuchyní.
ŠALANDA
Klasický krušovický hostinský podnik v historickém centru města.
MERLOT
Restaurace, kterou najdete v sousedství Žatecké brány, se stala hojně navštěvovaným
a vyhledávaným místem pro svoji vyhlášenou moderní gastronomii.
ČERNÝ KŮŇ
Irská restaurace Černý kůň v Lounech nabízí příjemné posezení nejen s pravým
Guinessem a irskými specialitami, ale i další vynikající jídla a velký výběr pití.
DEPRESSO
Restaurace na hranici centra města s nabídkou mexické kuchyně.
WOOLIE´S
Restaurace s konceptem moderní gastronomie s americkým nádechem.

BARY
PIVNÍ BAR
V pivním baru vyhlášeného minipivovaru Zichovec můžete ochutnat klasické ležáky, ale
i experimentální svrchně kvašená piva.
DÉJA VU BAR
Déje Vu je moderní bar, který uspokojí všechny věkové kategorie. K dispozici je široká nabídka
alkoholických i nealkoholických nápojů a výběr míchaných drinků.

KAVÁRNY
MACROLIFE FOOD & COFFEE
Macrolife Food & Coffee je bioprodejna s kavárnou. Pochutnat si můžete na raw dortíkách, kávě
či dalších zdravých specialitách.
BELLAGIO
Kavárna a cukrárna Bellagio je místem odpočinku či posezení s nabídkou výborných
zákusků a zmrzliny vlastní výroby a kávy.

TIP NA NÁVŠTĚVU
CHRÁM SVATÉHO MIKULÁŠE
Římskokatolický farní kostel vybudovaný ve stylu české pozdní gotiky, který se nachází v historickém
centru města, je hlavní dominantou města Louny. Chrám má dvě vysoké gotické vitráže zdobené
náboženskými motivy z počátku 20. století a veřejnosti přístupnou věž s krásným
výhledem do Českého středohoří. Tato 60 metrů vysoká věž chrámu je lákavým cílem.

TIP NA WELLNESS
PLAVECKÁ HALA LOUNY
Architektura objektu, který dosáhl celkového prvenství v prestižní soutěži Stavba roku 2021,
vás osvěží svým tvarem a průzračností skel podobně jako zdravý pohyb s očistou těla i mysli díky
blahodárnému vodnímu živlu.
www.bazenlouny.cz

TIP NA VÝLET
KOPEC RANÁ
Raná je výrazná trojvrcholová hora (457 m n. m.), je součástí tzv. Lounského středohoří.
Z jejího vrcholu je překrásný výhled na celé České středohoří.
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