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Vážení a věrní přátelé Relax centra Kolštejn,
jsme na začátku nového roku, zimní sezóna se pomalu rozbíhá
na plné obrátky a už nás kontaktujete ohledně jarních pobytů.
Dokonce nám píšete, jestli budeme mít i letos v nabídce letní
rodinné pobyty?
Těší mě Váš neustálý zájem o naše služby. Svým zájmem a
věrností našemu relax centru potvrzujete snahu celého
osazenstva Relax centra Kolštejn, poskytnout Vám to nejlepší,
co je v našich silách a možnostech.
Jménem každého z nás Vás ujišťuji, že Vás nezklameme ani
letos, abyste se u nás cítili i nadále ve smyslu našeho sloganu
"Vytváříme svět, kam Vaše starosti nepatří".
V tomto čísle našeho Wellnews najdete stále aktuální zimní
pobyty, ale dle Vašich požadavků informujeme i o možnostech
jarních a letních pobytů.

Zároveň mi dovolte popřát Vám úspěšný
start do nového roku. Upřímně se
těšíme na setkání s Vámi.
Ing. František Szabados
ředitel a personál Relax centra Kolštejn
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ZIMNÍ POBYTY
Za okny je zima v celé své kráse. Nastal čas přemýšlet o zimních pobytech. Níže naleznete naši nabídku 3 a 5 denních
zimních balíčků. Jejich součástí jsou kromě masáže, vstupu do Vitálního světa, bazénu se slanou vodou, polopenze a
hřejivých procedur také skipasy do nejbližších zimních středisek.

3 denní zimní pobyt
5 denní zimní pobyt
Držitelé Věrnostní karty Relax benefit můžou využit 15 % věrnostní
slevu. Sleva se vztahuje i na jarní a letní pobyty.

JARNÍ A LETNÍ POBYTOVÉ BALÍČKY

Jarní detoxikační wellness pobyt
Velikonoční wellness pobyt
5 denní letní rodinný wellness pobyt
7 denní letní rodinný wellness pobyt
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MINIPIVOVAR KOLŠTEJN VÁS STÁLE OČEKÁVÁ S NABÍDKOU ZIMNÍHO SPECIÁLU
Menhir 15 % polotmavý speciál

Pro nečekaný obrovský zájem o pivo Menhir, jsme se rozhodli ho ponechat v
naší nabídce až do konce zimy. Nová várka už dozrává v tanku a na čepu
bude v druhé polovině ledna. Díky vyššímu obsahu alkoholu (6%), skladbě
čtyř druhů sladu a jemně kořeněné hořkosti, navozuje Menhir příjemný
hřejivý pocit, a proto je vhodné jej konzumovat především během zimního
období.

FIREMNÍ BALÍČEK WELLNESS & WORKPLACE 2018
Konference - školení - team building &Wellness - relax - zážitek - zábava
Pro naše klienty již od 1 990 Kč/osoba/noc - STÁLE ZA CENY ROKU 2017

POBYT ROKU 2017

Možnost zajistit:
•
•
•
•

Speciální saunový program pro Vás
Privátní wellness centrum (kapacita 10 osob)
Privátní režim wellness komplexu mimo
otevírací doby (kapacita 30 osob)
Doprovodný program (vystoupení kouzelníka,
barmanská show, degustace vin, hudba...)

Pro více informací klikněte ZDE
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VAŠE SPOKOJENOST
1. 1. 2018
Moc děkujeme za “opět” úžasný Silvestr a těšíme se “opět” příště. Lucka
(Více z Vaší spokojenosti ZDE)

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O TITUL NEJOBLÍBENĚJŠÍHO HOTELU V ČESKÉ REPUBLICE
Vážení přátelé Relax centra Kolštejn,
podpořte nás prosím svým hlasem v celostátní soutěži Czech Hotel Awards 2018 o titul nejoblíbenějšího hotelu
v kategorii Wellness & Spa.
Hlasování již probíhá na oficiálních stránkách soutěže www.hotelawards.cz

Pro Relax centrum Kolštejn můžete odevzdat svůj hlas zde: http://www.hotelawards.cz/hotel?1878-hotel-relaxcentrum-kolstejn
Z každé IP adresy je možné hlasovat pouze jednou, hlasování bude ukončeno 12. 2. 2018.

Děkujeme za Vaši podporu!

