
 

 

JARNÍ WELLNESS POBYT  

PLATÍ PRO VYBRANÉ TERMÍNY:  13. – 15. 4. 2014 

      21. – 23. 4. 2014 
   

 

Potřebujete restart těla a duše po dlouhé zimě? Nechejte se rozmazlit našim týmem profesionálních terapeutů. Prožijte 
romantickou večeři při svíčkách, vychutnejte si dotek krásy a vkusu a užijte si jarní atmosféru Luhačovic. 
 

Jarní pobyt zahrnuje: 

 Uvítací nápoj v lobby baru 
 2x ubytování v pokoji dle Vašeho výběru 
 2x bohatá snídaně formou rautu 

 1x servírovaná večeře o 5 chodech (v neděli 13. 4. nebo v pondělí 21. 4.) 
 1x servírovaná večeře o 3 chodech (možnost výběru detoxikačního menu) 
 Očistná koupel s vůní jara pro 2 osoby 

 Detoxikační svačinka v Lobby baru 
 Volný vstup do našeho wellness & spa centra Harmonie (bazén a vířivka, bylinková a finská sauna, mentolová  

a solná parní lázeň, masážní sprchy, relaxační místnost s občerstvením) 

 V den příjezdu možnost využití wellness centra již od 12 hod a v den odjezdu do 16 hod. 
 WIFI a parkování v areálu hotelu zdarma 
 

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA Cena za pobyt na 2 noci pro 1 osobu 

Classic pokoj 3 140 Kč 

Superior pokoj 3 420 Kč 

Junior Suite 3 700 Kč 

Romantický pokoj Augustian 4 890 Kč 

Apartmán Leoše Janáčka 6 290 Kč 

Výše uvedené ceny jsou platné při obsazení pokoje 2 osobami. V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek 15 Kč/osoba/den 
dle platné vyhlášky, od kterého jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, starší 70 let a držitelé průkazu ZTP-P. 

TIP: 
 Doporučujeme rezervovat si procedury včas před příjezdem, abychom se mohli co nejvíce se přiblížit časům, které Vám 

vyhovují. V úterý probíhá ve wellness centru sanitární den, proto jej můžete využít až od 13 hodin 
 Klimatoterapie - Ozdravná procházka: každé úterý 10 hod. (při minimálním počtu 2 osob) 
 Rádi Vám zpříjemníme pobyt lahví sektu, květinovou výzdobu, krájeným ovocem, čokoládovými pralinkami, anebo další 

překvapením, které si budete přát připravit na pokoj. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací. 
 Ze sportovních aktivit Vám rádi zajistíme Nordic walking, zapůjčení kola nebo in-line bruslí.  

http://www.augustian.cz/25034-stala-nabidka
http://www.augustian.cz/25034-stala-nabidka

