Kongres & Golf Hotel Darovanský dvůr blev grundlagt af
genopbygningen af et gammelt bondgård, oprindeligt en gård fra det
17. århundrede. Sinkul-familien har mere end 100 år. Det ligger i det
smukke og fredelige landskab i naturparken Horní Berounka nær Pilsen
og er meget tilgængelig fra motorvejen Prag - Pilsen.

Vi tilbyder nogle interessante oplysninger for at
fuldføre atmosfæren i Darovan Court


Hele retten er historisk dokumenteret siden 1274, da den blev nævnt i sin
krønike af Zdislav fra Darow, Royal Chamber. Siden da er sædet
kontinuerligt etableret som en ekstraordinær gårdhave - skiftevis i
besiddelse af det rige kloster i Plasy og som et øde sted.



De ældgamle af den moderne ejer har arbejdet her siden 1800-tallet til
nationalisering i 1948.



Retten blev taget tilbage i erstatning i en meget forfalden med smuldrende
bygninger og genopbygning begyndte gradvist i 1994. Alle bygninger er
originale afhængighed, kun nænsomt renoveret. Det nye anlæg er kun
hovedbygningen of Congress det hotel, hvor det oprindeligt var en stald,
der i forvaltningen af statens aktiver brændte ned og blev aldrig
genopbygget.



Det mest værdifulde bevarede monument af tidligere gange var det
oprindelige sorte køkken med en ovn placeret i den stilfulde restaurants
lokaler.



Traditionelle kulturelle område er også nærliggende gård, over dalen
Berounka, populære fra tyverne indtil nu, generationer af tjekkiske Tremp.



De minedrift forbi nærliggende landsbyer indikerer mundingen af den
gamle århundrede, som sjældent findes i de omkringliggende skove, men
også legende navne som lokal løsning "Na Baste" eller hedengangne
værtshus "Hos Šoustalce" eller "U Camrda".



Genopbygningen af Darovanský dvůr begyndte i 1994, og dens
nuværende udseende var resultatet af en gradvis tilpasning af bygninger
og faciliteter. I 1996 blev operationen startet i en rekonstrueret bygning af
en tidligere husstand, i dag Stilfuld restaurant med sort køkken. Gradvist

blev andre bygninger rekonstrueret, og i 2003 blev en helt ny bygning med
en kongreshal og en komfortabel indkvarteringskapacitet afsluttet.


Gennembruddet fandt sted i 1998, da den offentlige golfbane blev
lanceret. Siden 2001 er der åbnet andre golfbaner, så Darovan Court er i
øjeblikket et velkendt feriested med en 27-hullers golfbane, en offentlig 9hullers legeplads og de nødvendige golffaciliteter.

