
Pension ARCHA se nachází v historickém centru města Znojma na ulici Vlkova č. 4.  

Dům je významnou kulturní památkou, zapsanou v seznamu kulturních památek 

nacházejících se v areálu městské památkové rezervace Znojmo.  

Jeho historie sahá do XVI. století a zajímavostí jsou zachovalé trámové stropy.  

 

Pension nabízí k ubytování dvě komfortní apartmánová studia, citlivě včleněna do původního 

historického interiéru . 

Apartmánová studia jsou kompletně zařízená (WC i koupelna ).  

Součástí studia je  kuchyňka,  která umožňuje hostům samostatné vaření, vybavená ledničkou.  

V každém studiu jsou dvě lůžka a možnost 1-2 přistýlek. 

Celková kapacita pensionu je max. 7 osob. 

Ubytování je vhodné i pro rodiny s dětmi, pro své klidné domácí a nekuřácké prostředí. 

Nabízíme zapůjčení dětské postýlky do dvou let dítěte - zdarma. 

Snídaně se hostům poskytuje dle dohody. 

V pensionu je možný pobyt i s domácími zvířaty a to bezplatně. 

Možnost bezdrátového připojení k internetu (WiFi). 

U pensionu je zřízené parkoviště pro hosty. 

 

Z důvodu centrálního umístění pensionu jsou v  v dosahu pěšky všechny důležité 

pamětihodnosti města Znojma (Znojemský hrad, rotunda P. Marie a sv. Kateřiny, radniční 

věž, farní kostel sv. Mikuláše, podzemí ….) a jedinečný přírodní celek  Národní park 

Podyjí/Thayatal, který je zpřístupněn sítí turisticky značených cest o délce 70 km a téměř 

stejného počtu cyklistických tras.  

V blízkosti  pensionu je krytý plavecký bazén, sauna, fitnes, tenis, squash apod.  

V letních měsících je návštěvníkům Znojma k dispozici Městská plovárna Louka s několika 

nerezovými bazény a vodními hrami, která je v dolní části města.  

V okolí Znojma lze provozovat též vodní sporty, rybolov, jízdu na koni, vyhlídkové lety. 

Samozřejmostí je již zmiňovaná cykloturistika a pěší turistika v NP Podyjí. 

Od 1.6. do 30.9. můžou návštěvníci Znojma využít též jízdu vyhlídkovým vláčkem , který je 

během devadesáti minut proveze nejzajímavějšími částmi královského města Znojma. 

Asi 26 km od města Znojma se nachází zámek Vranov nad Dyjí a známá Vranovská přehrada 

a 35 km hrad Bítov.  

 

Z kulturních událostí na Znojemsku získaly již tradici:  

 Znojemské historické  vinobraní - září  

 Pivní slavnosti Hostanu - červen,  

 Znojemské a vranovské kulturní léto – červen/červenec/srpen  

 Napoleonské slavnosti - červenec 

dalším oblíbeným cílem turistů je vinařský turistický program – dvakrát do roka (jaro, 

podzim). 

 

UPOZORNĚNÍ! 
Provozní doba končí v našem pensionu ve 20.00 hod. 
Pension nemá stálou recepci, ubytovaní hosté obdrží na začátku pobytu klíče od budovy.  

 

 

 


