Dovolte mi, abych se vám představil…… Jsem první „dům s duší„
v širokém okolí. Posvítím na vaši cestu, rozjasním vaši mysl. Zahřeji vás
a zároveň i trochu překvapím. A možná právě proto mi v roce 1570
napsali do mého rodného listu jméno „LUCERNA“. V době, kdy Rudolf II.
prováděl své pokusy na pražském královském dvoře, kdy hledal svůj
Kámen mudrců či Elixír věčného života, spatřil jsem v Příboře světlo
světa. Zhluboka se nadechl a začal se stavět na vlastní základy. Věděl
jsem, že musí být pevné, tušil jsem, že zde budu stát po několik století,
že potěším i potrápím desítky generací. Stalo se! Zažil jsem hladomor,
nájezdy Tatarů, projel kolem mě první automobil „Prezident“ a padaly
na mě německé granáty. Byla to těžká období, ale nyní opět stojím
pevně na vlastních základech a chci vám sloužit, jak jen nejlépe dovedu.
Chcete prožít neopakovatelnou atmosféru v měšťanském domě, kde na
vás dýchá historie na každém kroku? Chcete potěšit své prsty doteky na
kamenných prvcích nebo pohladit pohledem původní malby? Líbilo by
se vám mít nad hlavou staleté trámy či našlapovat po vrzajících
podlahách? Chcete cítit vůní měšťanského domu, projít se kamennou
renesanční uličkou nebo nahlížet do tajuplných domovních zákoutí?
Chcete se procházet po říční oblázkové dlažbě, která prochází celým
domem a je tak typická pro město Příbor ? Chcete nahlédnout do
zákoutí, kde jsme nalezli spižírny i se svými typickými domácími
produkty jako byli domácí sirupy,džemy či různorodé kompoty
v netradičních láhvích opatřené speciálními patenty, které ovoce
dochovali ještě i dnes do poživatelného stavu ? To vše je u nás možné.
Chcete si večer sáhnout na staré tisky a přečíst si staré zažloutlé
noviny? Rádi byste se před spaním dotýkali 80 let staré pohádkové
knížky? Pak je tento dům určen právě vám, milovníkům „romantiky a
znalcům všeho krásného.
Nabízíme vám luxusně zařízený apartmán pro jednu, dvě, maximálně
však tři osoby, vybavený vším, co potřebujete ke svému životu.
Samozřejmostí jsou všechny vymoženosti techniky - jako je televize,
internet, pračka, moderně vybavená kuchyně, pohodlné lůžko,
kamerově střežené parkovací místo, minibar, rekonstruované prostory

původní koupelny, kde se před 500 lety umývali chasníci a čeládka.
Nabízíme vám ložnici, kde přespávali kupci a bohatí měšťané našeho
města. Nabízíme vám ubytování, kde se vaše sny stanou skutečností.
Jste přece ubytováni v „domě s duší“, jste přece v rodném městě
Sigmunda Freuda. Nevěříte? Právě vám pokládáme klíč do vaší dlaně.
Stačí jen odemknout zámek a stisknout kliku ……..
Dobrý den jmenuji se LUCERNA!

