
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  PRIVÁTNÍ WELLNESS 

 

Ceník platný od 1. 11. 2018 
Cena při vstupu do Privátního wellness zahrnuje: 

- Ručníkový servis při vstupu do Privátního wellness centra 

- Garanci soukromí jen pro Vás 

- Kouzelnou hudbu dávných předků, svíčky 

- 2 sauny (aroma sauna, parní sauna), obří whirpool, ledovou masážní sprchu, tropický déšť, relaxační zónu (v rámci 

90 minut Vašeho pobytu v Privátním wellness je možné ve vybrané dny a hodiny dokoupit i bazén jen pro Vás dva) 

* Vstup pro PÁR  NORMAL i DELUXE  - navíc pro dokonalé dokreslení kouzelné atmosféry ŠAMPAŇSKÉ pro Vás 

a Vaší polovičku ZDARMA! V rámci 90 minut je možné dokoupit i privátní vstup do bazénu 

jen pro Vás dva! 

 

Ve všech časech je již započítán 10 minutový úklid prostor a příprava prostor pro další klienty.  

 
CENA PRO VEŘEJNOST CENA PRO UBYTOVANÉ 

 

  Vstup v režimu PÁR NORMAL 

  = pouze PRIVÁTNÍ WELLNESS 

  (kdykoliv po dohodě s recepcí) 

pondělí – čtvrtek 

1.500 Kč/1,5 hodiny 

neděle – čtvrtek 

1.000 Kč/1,5 hodiny 
 

 
pátek - sobota 

1.500 Kč/1,5 hodiny 

  Vstup v režimu SKUPINA 

  = pouze PRIVÁTNÍ WELLNESS 

  (do 5 osob; každá další + 450 Kč) 

pondělí – čtvrtek 

2.300 Kč/2 hodiny 

neděle – čtvrtek 

2.000 Kč/2 hodiny 

 

 
pátek - sobota 

2.400 Kč/2 hodiny 

  Vstup v režimu RODINA 

  = pouze PRIVÁTNÍ WELLNESS 

  s dětmi (2 dosp. a max 3 děti) 

pondělí – čtvrtek 

1.100 Kč/1 hodinu 

neděle – čtvrtek 

900 Kč/1 hodinu 
 

 
pátek – sobota 

900 Kč 

 

NOVINKA PRO MILOVNÍKY ROMANTIKY  - PRIVÁTNÍ WELLNESS S BAZÉNEM JEN PRO VÁS 

  Vstup v režimu PÁR DELUXE 

  = PRIVÁTNÍ WELLNESS + 

BAZÉN 

pondělí – čtvrtek 

2.300 Kč/1,5 hodiny 

pondělí – čtvrtek 

2.000 Kč/1,5 hodiny 

Doplňující informace 

Privátní wellness s bazénem lze rezervovat pouze v režimu „PÁR DELUXE“, tzn. nikoliv  

pro skupiny či rodiny s dětmi. Rezervace Privátního wellness centra v kombinaci s překrásným bazénem je možná 

na základě včasná předchozí telefonické rezervace na recepci (602 651 027,   

 583 286 421). 


