
 

SLEVA až 30% 

 

                         
 

 

 

Horní Rakousko - hotel SOMMERHAUS
♥♥

 - Bad Ischl (Z0438) 

VÍKEND V BAD ISCHLU SE SLEVOU 20% 

za 3 190 Kč / os. (po odečtení slevy)  

Jedno dítě do 7 let na přistýlce se snídaní ZDARMA 
 

 • 3 dny ubytování s bufetovou snídaní • 1x vstupenka na zahradní výstavu "HORNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ 
VÝSTAVA" • 1x vstup do Muzea fotografie v Císařském parku • 1x dárek Hornorakouské zemské výstavy • 

1x originální Ischleský dort a káva v kavárně v Sisiparku • 1x zážitková karta Salzkammergut Card                                
• parkování • rekreační poplatek 

v termínu  11.07. - 05.09.2015 
 

 

Německo - hotel GENUSSHOTELS OBERWIESENTHAL 
♥♥♥

 (z0963) 

POBYT ULTRA ALL INCLUSIVE SE SLEVOU 30% 

od 3 690 Kč / os. (po odečtení slevy) 

Až 2 děti do 7 let na přistýlce s Ultra All Inclusive ZDARMA 

 
 • 4 dny ubytování s ULTRA ALL INCLUSIVE: snídaně (bohatý studený a teplý bufet, vitální koutek, 1x týdně 
snídaně se sektem), denně od 10:00 do 11:00 hod snídaně pro "spáče", denně od 12:00 do 13:00 hod polední 

svačina nebo polévka, denně od 15:30 do 16:30 hod káva, čaj a koláč nebo malá svačinka, večeře od 
18:00 do 21:00 hod - na výběr ze tří možností (hlavní restaurace s bufetem, pizzerie, tradiční restaurace s 
místní kuchyní), denně od 10:00 do 23:00 hod nápoje (nealkoholické a nealkoholické, pivo, stolní víno) • 

Wlan internet ve společenských prostorách hotelu • wellness RATHS-OASE od 16:00 do 21:00 hod: 
biosauna, finská sauna, aroma sauna, zážitkové sprchy, odpočívárna 

v termínu  12.04. - 22.11.2015 
 

 

Slovensko - hotel MODENA 
♥♥♥

 - Bratislava (H2781) 

VÍKEND PRO DVA V BRATISLAVĚ SE SLEVOU 27% 

za 3 690 Kč / 2 OSOBY (po odečtení slevy) 

Jedno dítě do 5 let se snídaní ZDARMA 
• 3 dny ubytování se snídaní • 1x 2 hodinový soukromý wellness pro 2 osoby s ovocným nápojem 

(citronáda), vč. zapůjčení županu, papuček, ručníků a plachty 

v termínu  12.04. - 22.12.2015 

 

http://www.atis.cz/detail-hotelu/sommerhaus-bad-ischl-z0483r15/?ProductName=sommerhaus
http://www.atis.cz/detail-hotelu/genusshotels-oberwiesenthal-oberwiesenthal-z0963r15/?ProductName=GENUSSHOTEL
http://www.atis.cz/detail-hotelu/modena-bratislava-h2781r15/?ProductName=modena

