
 
 

  

 LETNÍ POBYTOVÉ BALÍČKY 2022     

I letos jsme pro Vás připravili pobytové balíčky na měsíce  
květen - srpen v části hotelu III s parkováním přímo u pokoje. Na každém pokoji je možnost až 

dvou přistýlek, jedná se o ubytování vhodné jak pro páry, tak pro rodiny s dětmi. Pokoje jsou 

klimatizovány a mají vlastní terasu.  
 

Balíček pro dvě osoby na 5 nocí dle vlastního výběru se slevou 25% obsahuje: 

• ubytování na 5 nocí s bohatou snídaní podávanou formou teplého a studeného bufetu 

• 1x láhev vína z produkce modrohorských vinařů 

• 1x sýrovo uzeninové prkénko 

• 1x večeře formou tříchodového Gourmet menu 

• 1x kávu + zákusek ( nabídka domácích dezertů v chladící vitríně ) 

• volný vstup na tenisový kurt ( nutná rezervace předem ) 

V případě prodloužení pobytu Vám na každou další noc poskytneme 25% slevu. 

Cena balíčku pro 2 osoby 11.550,- Kč  

(Pultová cena balíčku je 15.400,- Kč) 
 

Víkendový balíček pro dvě osoby na 2 noci se slevou 20% obsahuje: 

• ubytování na 2 noci s bohatou snídaní podávanou formou teplého a studeného bufetu 

• 1x láhev vína z produkce modrohorských vinařů 

• 1x sýrovo uzeninové prkénko 

• 1x večeře formou tříchodového Gourmet menu 

• 1x kávu + zákusek ( nabídka domácích dezertů v chladící vitríně ) 

• volný vstup na tenisový kurt ( nutná rezervace předem ) 

V případě prodloužení pobytu Vám na každou další noc poskytneme 20% slevu. 

Cena balíčku pro 2 osoby 6.580,- Kč  

(Pultová cena balíčku je 8.230,- Kč) 
 

Balíček pro dvě osoby NEDĚLE-ÚTERÝ na 2 noci se slevou 30% obsahuje: 

• ubytování na 2 noci s bohatou snídaní podávanou formou teplého a studeného bufetu 

• 1x láhev vína z produkce modrohorských vinařů 

• 1x sýrovo uzeninové prkénko 

• 1x večeře formou tříchodového Gourmet menu 

• 1x kávu + zákusek ( nabídka domácích dezertů v chladící vitríně ) 

• volný vstup na tenisový kurt ( nutná rezervace předem ) 

V případě prodloužení pobytu Vám na každou další noc poskytneme 20% slevu. 

Cena balíčku pro 2 osoby 5.990,- Kč  

(Pultová cena balíčku je 8.230,- Kč 


