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Již.Čechy - penzion BOROVANSKÝ MLÝN
♥♥♥

 - Borovany (H2533) 

REKREAČNÍ POBYT za 3 950,- Kč / osoba 
6 dní s bufetovou snídaní ve 2 a 3 - lůžkových pokojích, Spr.+WC, SAT/TV  

ZDARMA: venkovní bazén, výstava "Půda plná pohádek", parkování, prohlídka farmy,                                          
rekreační poplatek, stolní tenis, dětské hřiště, hřiště na nohejbal a volejbal, úschova vlastních kol,                            

internet v restauraci, na terase a recepci. 
 

v termínech do 30.8.2014  Dítě do 3 let ZDARMA  

 

Záp.Čechy - láz. hotel PYRAMIDA
♥♥♥♥ 

Františkovy Lázně (H2681) 

KING SPA od 4 290,- Kč / osoba 
4 dny ubytování s polopenzí ve 2 - lůžkových pokojích, Spr.+WC, SAT/LCD TV, minibar, telefon, sejf, fén, 

některé s balkonem, 3x oběd: polévka a salát dle výběru), vstupní konzultace s hotelovým lékařem,                          

1x aromatická masáž částečná nebo klasická masáž celotělová, 1x reflexní masáž plosky nohou,                                  

1x cvičení v bazénu, 1x bahenní zábal (částečný-záda), 1 lahev vody (na osobu/pobyt),  

ZDARMA: vstup do bazénu (denně 11:00 - 21:00 hod, pá 15:00-21:00 hod), do sauny (denně 15:00-21:00 

hod), fitness, 2x týdně taneční večer, zapůjčení županu, zapůjčení holí pro Nordic Walking, parkování u hotelu  
 

v termínech do 19.10.2014  Až 2 děti do 6 let na přistýlce se snídaní ZDARMA  

 

Krkonoše - hotel ZÁTIŠÍ
♥♥♥  

- Špindlerův Mlýn (H1938) 

REKREAČNÍ POBYT za 2 160,- Kč / osoba 
4 dny s bufetovou snídaní ve 2 – lůžk. pokojích s možností 2 přistýlek, Spr.+WC, SAT/TV, telefon, minibar.  

ZDARMA: parkování, rekreační poplatek, 1x za pobyt káva s koláčem, 1 hod. whirlpool, biliard, squash a 

bowling na pokoj. 1x večerní grilování na terase (místo večeře), 2x 2 hod. týdně animační program pro děti.                 

V hotelu Windsor: při pobytu na min. 5 nocí 2 hod. ve Wellness, při pobytu na min. 7 nocí 3 hod. ve wellness. 
 

v termínech do 23.8.2014  Až 2 děti do 13 let na přistýlce se snídaní ZDARMA  

7 = 6  při pobytu na 7 nocí jedna noc ZDARMA 

 

 

http://www.atis.cz/detail-hotelu/borovansky-mlyn-borovany-h2533r14/?DateFrom=2014-07-28&ProductName=borovansk%C3%BD
http://www.atis.cz/detail-hotelu/pyramida-frantiskovy-lazne-h2681r14/?DateFrom=2014-07-28&ProductName=pyramida
http://www.atis.cz/detail-hotelu/zatisi-spindleruv-mlyn-h1938r14/?DateFrom=2014-07-28&ProductName=z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD

