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Ubytování
Bez starostí o vše se postaráme my.



Farma Hvozd

Farma Hvozd je místem kde se klid 
malebné krajiny setkává s elegancí skla, 
péčí o zdraví a špičkovou gastronomií. 
Farma Hvozd vznikla v roce 2020 kompletní 
rekonstrukcí ovčína, má část ubytovací, 
restauraci, společenské prostory
(sál a foyer s výhledem přímo do ovčína)
a samostatnou část zdravotnickou 
„Centrum rekondiční medicíny“. 

Všechny prostory jsou dekorovány díly 
sklářského mistra Petra Kuchty, díky 
němuž je Farma i součástí Křišťálového 
údolí.

Na Farmě Hvozd Vám pomůžeme s 
bezchybnou organizací svatby, rodinných
i firemních akcí. 

Farma Hvozd

Pačinek Glass
Jiří Pačinek je jedním z nejvýznamnějších 
sklářských mistrů současnosti v Čechách
i v zahraničí. 

Jiřího práce má natolik typický rukopis, že 
je označena vlastní značkou Pačinek glass. 
Vedle vlastní tvorby Jiří Pačinek 
spolupracuje s řadou významných 
světových umělců, architektů a designérů 
a i díky tomu vzniklo mnoho děl, která 
jsou součástí sbírek světových galerií, 
muzeí a soukromých sbírek. 

V těsné blízkosti sklárny je naprostý 
unikát- Křišťálový chrám, vyzdobený lustry, 
plastikami, vázami, poháry, anděly
a dalšími díly ze sklárny Pačinek glass. Je 
tady vystaveno i velmi vzácné dílo
s ostatkem svaté Zdislavy, které bylo 
vyrobeno v počtu tří kusů. Jedno z nich 
předával Jiří Pačinek osobně papeži 
Františkovi ve Vatikánu v listopadu 2021.
Okolí sklárny je obklopené loukami
a krásnou, stále kvetoucí, pestrobarevnou 
„křišťálovou zahradou“.

Svatební den má zanechat příjemné vzpomínky na celý život… přijměte 
pozvání k prožití takto významného dne v srdci Lužických hor,
v Křištálovém údolí.

Letité přátelství a spolupráce Farmy Hvozd se sklářskými mistry Petrem 
Kuchtou a Jiřím Pačinkem umožňuje i přípravu unikátní svatby POD 
HVOZDEM nebo SKLÁŘSKÉ SVATBY POD HVOZDEM, kde se krása přírody 
prolíná s elegancí skla, špičkovou gastronomií zdejšího šéfkuchaře a 
rodinnou pohodou

Jedinečná atmosféra

Přátelská spolupráce týmu sklářského mistra Jiřího Pačinka, Farmy Hvozd 
a Petra Kuchty Vám umožní naprosto jedinečnou svatbu, jakou jinde není 
možné prožít…

Křišťálová svatba pod Hvozdem

Svatební obřad se může odehrát ve Skleněné zahradě Jiřího Pačinka
v těsné blízkosti Křišťálového chrámu, nebo přímo na Farmě Hvozd. 

Skláři světoznámé huťě Pačinek glass Vás přivítají přímo mezi sebou
a můžete společně s nimi vytvořit pamětní dílo.

Svatební přípitek si zde vychutnáte z křišťálových pohárů mistra Pačinka, 
které Vám zůstanou vzpomínkou na tento významný den.

Po slavnostním obřadu v kunratické sklárně je pro Vás připravena 
svatební tabule, hostina a svatební program na Farmě Hvozd.

K přejezdu svatebčanů vám můžete zajistit luxusní limuzíny americké 
provenience Ford Thunderbird a Cadillac- bílý pro nevěstu, modrý pro 
ženicha…

Hostina i celá atmosféra na Farmě Hvozd se může nést opět ve sklářském 
duchu (křišťálové menu, křišťálové nádobí a dekorace mistra Kuchty…)
Zdejší šéfkuchař Vás potěší svým uměním české rustikální, či naopak 
moderní fusion kuchyně. Pro podvečerní grilování a zábavu je k dispozici 
útulný farmářský dvorek a venkovní prostory.

Hostina i celá atmosféra na Farmě Hvozd se může nést opět ve sklářském 
duchu (křišťálové menu, křišťálové nádobí a dekorace mistra Kuchty…)

Farma Hvozd nabízí vnitřní i venkovní prostory s celkovou kapacitou až 
100 osob.

Ubytování v útulných pokojích přímo na Farmě Hvozd může využít 26 lidí, 
ostatním  svatebčanům zajistíme ubytování včetně odvozu u našich 
partnerů v blízkém okolí Farmy Hvozd.

info@farmahvozd.cz     tel. + 420 608 404 986, + 420 727 946 959

www.farmahvozd.cz www.pacinekglass.com 471 54, Krompach 


