
 

SE SLEVOU VÍCE AŽ 2.000,- Kč! 
 

 

TÝDEN CELKOVÉ RELAXACE 
Termín:  16. 10. – 23. 10. 2016 

Cena LAST MOMENT za osobu ve 2-lůžkovém pokoji:                        8.960,- Kč  
(původní cena 10.960,- Kč)                         jednolůžkový pokoj: 9.990,- Kč                   apartmá: 11.690,- Kč 

3. osoba na přistýlce:  7.770,- Kč, dítě do 15 let na přistýlce (bez procedur): 2.520,- Kč, do 5-ti let zdarma 
 

Cena zahrnuje:  uvítací přípitek, 7x ubytování v plně klimatizovaných pokojích s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, Wi-Fi, telefonem a minibarem,  

7x polopenzi – snídaně a večeře formou bohatého bufetu, 1x hydromasáž se zábalem,  

1x perličková koupel se zábalem, 1x bylinková relaxační koupel se zábalem, 1x bahenní zábal z Mrtvého moře celkový,  

2x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 2x slatinný obklad na celá záda, volný vstup do fitness a wellness (bazén, saunový svět) 

Doplňkové služby v ceně pobytu: konzultace s lékařem, pravidelná dopolední a odpolední doprava do městského centra a zpět, 

lázeňské oplatky, 10% sleva na dokoupené procedury  
 

MINIRELAX (5 dní, 4 noci) 
Termín:  9. 10. – 13. 10., 16. 10. – 20. 10., 23. 10. – 27. 10. 2016 

Cena LAST MOMENT za osobu ve 2-lůžkovém pokoji:                  5.310,- Kč  
(původní cena 6.010,- Kč)                       jednolůžkový pokoj: 5.910,- Kč                     apartmá: 6.870,- Kč 

3. osoba na přistýlce:  4.630,- Kč, dítě do 15 let na přistýlce (bez procedur): 1.440,- Kč, do 5-ti let zdarma 
 

Cena zahrnuje:  uvítací přípitek, 4x ubytování v plně klimatizovaných pokojích s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, Wi-Fi, telefonem a minibarem,  

4x polopenze – snídaně a večeře formou bohatého bufetu, 1x bylinková relaxační koupel se zábalem, 1x perličková koupel se zábalem, 

2x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x infračervená kabina, volný vstup do fitness a wellness (bazén, saunový svět) 

Doplňkové služby v ceně pobytu zdarma: konzultace s lékařem, pravidelná dopolední a odpolední doprava do městského centra a zpět,  

10% sleva na dokoupené procedury  
 

RELAXVÍKEND V POHODĚ (4 dny, 3 noci) 
Termín:  9. 10. – 12. 10., 23. 10. – 26. 10. 2016 

Cena za osobu a pobyt  ve 2-lůžkovém pokoji:                                       4.450,- Kč  

(původní cena 4.950,-)  jednolůžkový pokoj: 4.900,- Kč  apartmá: 5.620,- Kč 

3. osoba na přistýlce:  3.940,- Kč, dítě do 15 let na přistýlce (bez procedur): 1.200,- Kč, do 5-ti let zdarma 

Cena zahrnuje:  uvítací přípitek, 3x ubytování v plně klimatizovaných pokojích s vlastním  

příslušenstvím, TV/SAT, Wi-Fi, telefonem a minibarem, 3x polopenzi – snídaně a večeře formou bohatého bufetu, 1x bylinková relaxační koupel  

se zábalem, 1x hydromasáž se zábalem, 1x masáž bambuckým máslem, 2x inhalace minerální vody Vincentka, 1x infračervená kabina, volný vstup 

do fitness a Wellness (bazén, saunový svět) 

Doplňkové služby v ceně pobytu: konzultace s lékařem, pravidelná dopolední a odpolední doprava do městského centra a zpět,  

10% sleva na dokoupené procedury  

 

Platnost nabídky: pro pobyty objednané od 29. 9. 2016 do obsazení vyhrazené kapacity 

Kontakt: ZÁLESÍ a.s., Hotel Pohoda ****, A. Václavíka 203, 763 26  Luhačovice 

Tel.: 577 100 811, 577 100 812, Email: info@pohoda-luhacovice.cz , www.pohoda-luhacovice.cz  


