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Vážení přátelé Relax centra Kolštejn,
dovolte mi pozdravit Vás a ve stručnosti shrnout bohatý obsah aktuálního vydání občasníku Wellnews. Počasí i aktivity v
Jeseníkách připomínají začátek letní sezóny, přicházejí rezervace na letní pobyty a Relax centrum Kolštejn opět poutá s novinkami,
které zpříjemní Vaši návštěvu v Branné.
Naši věrní hosté, přátelé, v aktuálním čísle Vás především informuji o novinkách, o kterých byste se měli dozvědět jako první:
Hotel garni Kolštejn *** (ubytovací objekt, který vznikl rekonstrukcí prostor bývalého Penzionu Kolštejn)
Originální pivní lázně Kolštejn
Saunové ceremoniály s mezinárodní účastí
Ocenění Czech Hotel Awards 2018 o titul nejoblíbenější wellness hotel Olomouckého kraje.
Zastavení v Branné Vám kromě novinek okoření také pestré speciální nabídky regionálních pochoutek v naši restauraci, a též
oblíbené světlé desetistupňové pivo Minipivovaru Kolštejn – Vogtey.
Budu potěšen, když návštěvu našeho relax centra zařadíte do programu Vaší letní dovolené. Všichni se budeme se těšit na Vaši
návštěvu.

S přátelským pozdravem,
Ing. František Szabados, ředitel
a pracovníci Relax centra
Kolštejn
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HOTEL GARNI KOLŠTEJN ***

Jak jsem Vás již úvodem informoval, naše pýcha, nový
ubytovací objekt, vznikl kompletní rekonstrukcí prostor
bývalého Penzionu Kolštejn.
Novotou vonící prostory hotelu garni Kolštejn*** se
nacházejí v prvním patře historické budovy z roku 1325
přímo nad restaurací Kolštejn.
Hotel nabízí ubytování s polopenzí - bufetové snídaně a
servírované tříchodové večeře. Celková kapacita hotelu je 47
lůžek. Ubytovat se můžete ve 13 dvou a vícelůžkových
pokojích. Pokoje svým vybavením a rozsahem poskytovaných
služeb splňují mezinárodní klasifikační kriteria podle
Evropského systému Hotelstars Union pro 3 * hotel garni.
Ubytovaným hostům nabízíme cenově výhodné vstupy do
celého areálu Relax centra Kolštejn. Pro rodiny s dětmi jsou
stále k dispozici cenově zvýhodněné pobyty. Na své si u nás
přijdou i senioři (věková kategorie 55+), kterým nabízíme
výhodné pobytové balíčky i na pobyty s vnoučaty, širokou
nabídku masáží a vstup do Vitálního světa. Rezervace a
ubytování hostů zajišťuje recepce Wellness hotelu Kolštejn,
kde obdržíte klíče od pokoje a veškeré informace. Vzdálenost
hotelu garni Kolštejn*** od recepce wellness hotelu je cca 20
kroků.
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ORIGINÁLNÍ PIVNÍ LÁZNĚ KOLŠTEJN

S myšlenkou otevřít pivní lázně jsme se
zaobírali již delší dobu, vždyť vaříme pivo, tak
ho musíme zužitkovat…. Povedlo se!

Pivní lázně Kolštejn je místo, kde se snoubí bezmála 700letá historie s moderní funkčností, kde je pivo i chmel doma.
Dopřejte si balzám na tělo i duši a přijeďte si vychutnat speciální pivní koupele i dobře vychlazené pivo ve vaně z
cedrového dřeva.
Nabízíme širokou škálu procedur pečujících o tělo i duši: koupele, masáže, zábaly i kosmetická ošetření.
Pivní lázeň má ozdravný účinek na vlasy, omlazující na pleť, uvolňuje svaly, prohřívá klouby a podporuje imunitní
systém. Zvyšuje srdeční činnost – podporuje aktivitu krevního oběhu, tím příznivě působí na cévní soustavu. Prohřívá
pokožku, uvolňuje póry a pocením se odplavují z těla škodlivé látky. Živá kultura pivovarských kvasnic v pivu předává
pokožce celou řadu vitaminů skupiny B, dále bílkoviny, sacharidy, minerální látky a přispívá tím k celkovému zvláčnění
a regeneraci pokožky celého těla.
Krásně vychlazené nefiltrované a nepasterizované pivo s obsahem živých kvasnic, ve speciálním džbánku, které Vám ke
koupeli nabídneme, slouží nejen na hydrataci organizmu, ale také vyrovnává krevní tlak, zvyšuje účinek koupele a
umocní také relaxační zážitek.
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SAUNOVÉ CEREMONIÁLY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Podoba saunových ceremoniálů se
dopracovala ke skutečnému zážitku,
při kterých saunér pracuje s UV
světlem, mlhou, světelnými efekty a
dech beroucími esencemi.
Máme pro Vás připravený atraktivní
čtyřhodinový program, skládající se z
peelingu
a
čtyř
saunových
ceremoniálů ve finské sauně. Více
informaci zde. Pro ubytované hosty ve
wellness hotelu samozřejmě platí, že
za ceremoniály platí pouze doplatek
120Kč / osobu.

LETNÍ NABÍDKA MINIPIVOVARU KOLŠTEJN
Podle slov sládka minipivovaru Kolštejn Jiřího Makse je světlé 10° pivo Vogtey vhodné ke
konzumaci v teplých, respektive letních měsících. Díky nižší plnosti a také nižšímu obsahu
alkoholu příjemně zahání žízeň. Vyšší hořkost umocňuje pocit osvěžení po napití. Světlejší
zlatožlutou barvu doplňuje jemná bílá pěna.
Světlá desetistupňová desítka nese název Vogtey. Název Vogtey vychází z historického
pojmenování budovy dnešní restaurace. Vogtey, neboli německy fojtství odkazuje na
původní význam a úlohu budovy, ve které se dnes pivo vaří a šenkuje. Historie dnešní
restaurace sahá do roku 1325, kdy plnila důležitou úlohu fojtství. Pivo se v této budově
vařilo již v těchto letech, a tak se názvem piva Vogtey hrdě hlásíme k tradici, historii a
poctivosti.
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NEJOBLÍBENĚJŠÍM WELLNESS HOTELEM JIŽ PO ČTVRTÉ
Předchozí vítězství z let 2012, 2013 a 2014 Wellness hotel Kolštejn *** Superior opět
obhájil i v letošním roce a díky Vám se stal nejoblíbenějším *** wellness hotelem
Olomouckého kraje pro rok 2018.
Soutěž Czech Hotel Awards předává ocenění nejlepším hotelům České republiky a
výsledky soutěže jsou velkým stimulem pro všechny pracovníky komplexu Relax centra
Košltejn. Každým rokem se komplex rozšiřuje, inovuje a hýčká své zákazníky novými
procedurami a zázemím.
Máme výtečný personál. Tímto jim předávám upřímné poděkování i jménem majitele
našeho komplexu pana Ing. Karla Tomečka. Dokázali jsme udržet laťku velmi vysoko a Vy
- naši hosté jste nás za to odměnili svými hlasy.
Za komplex Relax centra Kolštejn a všechny pracovníky bych Vám chtěl poděkovat za
podporu, přístup a sympatie, které k našemu komplexu chováte. Našim cílem je i nadále
udržet vysokou úroveň služeb našeho komplexu, stále ve smyslu našeho motta „Vytváříme
svět, kam Vaše starosti nepatří.“

LETNÍ RODINNÉ POBYTY

5 denní letní rodinný
wellness pobyt

7 denní letní rodinný
wellnes pobyt

