Zimní pobyty v nové sezóně 2018
Vhodné i jako vánoční dárek
Dopřejte si zimní lázeňskou relaxaci za zvýhodněné ceny
a objevte kouzlo zimních lázní. Investice do zdraví se vždy vyplatí.

ROYAL Mariánské Lázně*** *
Zimní pohoda již od 4 380 Kč







Ubytování na 3 noci s polopenzí
4 lázeňské procedury
Volný vstup do wellness centra
Každodenní transfer do města
Sjezdovka 300 m od hotelu
Nabídka platí do 28. února 2018

MIRAMARE Luhačovice – Vila Antoaneta
Lázně na ochutnávku již od 6 300 Kč






Ubytování na 7 nocí s polopenzí
Lékařská konzultace
8 lázeňských procedur
Volný vstup do vodního relax centra
Nabídka platí do 11. března 2018

MIRAMARE Luhačovice – Vila Valaška
Relaxační pobyt již od 3 810 Kč






Ubytování na 2 – 5 nocí s polopenzí
2 – 3 lázeňské procedury
Relaxační zábal
Volný vstup do vodního relax centra
Nabídka platí do 9. března 2018

Sirnaté Lázně Ostrožská Nová Ves
Zimní lázeňský relax již o 3 670 Kč







Ubytování na 3 noci s polopenzí
Lékařská konzultace
5 lázeňských procedur
Volný vstup do bazénu a whirlpool
Dárek v pokoji
Nabídka platí do 4. března 2018

Termální Lázně Velké Losiny
Termo balíček již od 6 750 Kč








Ubytování na 5 – 7 nocí s polopenzí
1x 3 hod.vstup do termálního parku
Volný vstup do termálního bazénu
Volný vstup do wellness centra v hotelu Diana
20 % sleva na masáž horkými kameny
30 % sleva na vstupy do termál parku
Nabídka platí do 18. Března 2018

DIANA – wellness hotel Velké Losiny
Lyžařský wellness již od 3 400 Kč






Ubytování na 2 – 5 nocí s polopenzí
2 – 3 relaxační procedury
Volný vstup do wellness centra
50 % sleva do termálního parku
50 % sleva na vstupy do termálního bazénu
v hotelu Eliška
 Slevy na skipasy
 Nabídka platí do 18. Března 2018

Pro více informací využijte některý z našich kontaktů.

