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Vážení přátelé Relax centra Kolštejn,
první dny roku 2018 a nesčetná přání všeho nejlepšího do nového roku jsou již za námi. Nyní se už všichni soustředíme
na každodenní činnosti bez ohledu na to, jaké je aktuální datum.
Nedávno publikovaný Wellnews číslo 1/2018, byl obsahově zaměřen především na stále aktuální zimní wellness pobyty.
Zároveň jsme však na přání mnohých z Vás informovali i o jarních, velikonočních a dokonce i o letních rodinných
wellness pobytech.
Toto mimořádné číslo našeho Wellnews má za úkol Vás především informovat o dvou speciálních akcích, které budou
zrealizovány ve dnech 16. - 18. 3. 2018.
Mám tu čest vás srdečně pozvat na tyto akce:

Maraton saunových ceremoniálů s mezinárodní účastí
Víkend tradičních maďarských jídel a nápojů v restauraci Kolštejn

Věřím, že jsem vzbudil Vaši pozornost a už teď se těšíme na Vaši návštěvu.
Ing. František Szabados,
ředitel a personál Relax centra Kolštejn
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MARATON SAUNOVÝCH CEREMONIÁLŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Prožijte tři dny luxusního wellness, intenzívního saunování až do půlnoci,
saunových ceremoniálů mistrů svého řemesla z Česka i Maďarska.
Originální nápady, pojetí saunových ceremoniálů a detailů berou dech. Je až těžko
uvěřitelné, že tohle všechno se potká během tří dnů na jednom místě v Branné.
Zcela jiné pojetí saunových ceremoniálů v podání špičkových saunérů představuje
skutečnou událost konce zimy roku 2018. Rezervujte pobyt během konání
soutěže!
Máme pro Vás připraven atraktivní a jedinečný program.
- vstup do Vitálního světa - vždy na 2 hodiny dle časového rozpisu níže
- každý další vstup do Vitálního světa nad rámec zakoupených vstupů je možné
dokoupit za zveřejněných podmínek
- v areálu je zakázáno pořizovat fotografie bez svolení organizátorů
Rezervování vstupenek zde.
Vzhledem k limitovanému počtu 14 účastníků na saunových ceremoniálech,
doporučujeme zakoupení vstupenek na jednotlivé dny předem.

VÍKEND TRADIČNÍCH MAĎARSKÝCH JÍDEL A NÁPOJŮ V RESTAURACI KOLŠTEJN
Guláš, paprikáš, perkelt, segedín, haláslé, pálivá paprika, klobása, šomlóhalušky. Asi tato slova se vynořují v
mysli obyčejného člověka, když se zmiňuje maďarská kuchyně.
V čem jsou výjimečné tato jídla? A proč jsou "národní"? Přestože 90% těchto jídel se najde pod jiným názvem i v
jiných kulturách, mají "maďarské národní" jídla základní suroviny a úpravu, která je charakteristická pro
maďarskou gastronomii.
K dobrému jídlu neodmyslitelně patří i kvalitní nápoje. Náš skromný výběr obsahuje pouze ty nám nejznámější
destiláty a vína.
Synonymem maďarských bílých vín jsou vína z Tokaje a červených vín Bikavér (Býčí krev). Tato vína patři k
nejprodávanějším vínům v Evropě. Maďarsko však má celkem 22 vinařských oblastí, které dohromady
zaujímají plochu téměř 75 tisíc hektarů. V Maďarsku se vyprodukuje až 3,5 milionu hl vína ročně, což
představuje téměř 1,5 % objemu celosvětové produkce.
Prolistujte náš jídelní a nápojový lístek a přijďte si ochutnat tyto speciality!

