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VELIKONOČNÍ POBYT 
 

Jarní pobytový balíček plný barev a vůní 10.4.2020 až 13.4.2020 

Odpočinek plný vůně a luxusních ingrediencí zaměřený na hlubokou relaxaci a obnovení sil.  
Užijte si krásné jarní dny v přírodě a nechte se rozmazlit procedurami v našem SPA. 

  
 

 
    

BALÍČEK ZAHRNUJE: 
 

 Ubytování v příjemně zařízeném pokoji nebo apartmánu 

Stravování formou polopenze 

 Snídaně podávané formou bohatého bufetu 

 Večeře formou tříchodového menu s výběrem jarních specialit 

 V pondělí prodloužená velikonoční snídaně do 12 hod. s jarními specialitami 
a s možností venkovního posezení na naší kamenné terase 
 

Na pokoji bylinné čaje ze Statku Svojetice ( pouze v apartmánech ) 
 
Welcome drink v podobě naší domácí jarní limonády (podáváme v den 
příjezdu u večeře) 

 
SPA Lesní Lázně 

  očišťující koupel s mořskou řasou 20 min 

  solný peeling 20 min 

  aromatická masáž 30 min 

  parafínový zábal pro hebké ruce s pobytem v solné inhalaci 20 min 
 ( k dispozici pitný režim a čerstvé ovoce v době pobytu v našem SPA ) 
 
Lesní terapie 

  dechové cvičení pod vedením zkušeného terapeuta pro uvolnění 
napětí, odbourání bolesti hlavy a celkové uvolnění 60 min. 
 

Odpočinková lehátka v lesním areálu hotelu 

Parkování v areálu hotelu zdarma 

Připojení wifi v hotelu zdarma 

 

 

    

CENA POBYTU 
PRO 1 OSOBU 

 
Hotelový pokoj standard 

4 dny/3 noci 4 590 Kč 
 

Hotelový pokoj komfort 
4 dny/3 noci 4 990 Kč 

 
Lesní apartmán standard 

4 dny/3 noci 5 590 Kč 
 

Lesní apartmán komfort 
4 dny/3 noci 5 990 Kč 

 
Cena je uvedena pro osobu 

 ve dvoulůžkovém pokoji nebo 
apartmánu za celý pobyt včetně 

uvedeného programu. 
Příplatek za pokoj jednolůžkový: 

500 Kč/noc. 

Cena nezahrnuje místní poplatek ve 

výši 10,- Kč / den 

Dítě do 3 let bez nároku na lůžko 
zdarma, dítě do 10 let ubytované min. 
s jednou dospělou osobou, pobyt vč 
polopenze bez procedur 1800,- Kč. 

 


