WELLNESS POBYT SE CVIČENÍM
LH Parkhotel **** se nachází v blízkosti zámku Hluboká nad Vltavou – jednoho z nejnavštěvovanějších zámků v
ČR. Hotelová budova zasazená do parku disponuje 62 komfortními pokoji, restaurací s letní terasou,
multifunkčním dělitelným sálem až pro 400 osob, wellness & fitness centrem a monitorovaným parkovištěm pro
cca 60 automobilů. V rámci areálu hotelu se nachází stylová restaurace Lovecká chata s prvotřídní gastronomií
šéfkuchaře Pavla Mináře, člena Národního týmu kuchařů a cukrářů ČR, držitele zlaté medaile z CulinaryChallenge-2018 Singapur. Informace o hotelu naleznete na: LH Parkhotel **** Hluboká nad Vltavou
Wellness centrum LH Parkhotelu **** Vám nabízí kompletně novou privátní zónu sestávající z privátního
Whirlpool až pro 4 osoby, privátních lázních = privátních koupelí (pivní, levandulové, rašelinové), masážní &
kosmetické místnosti. Dále Vám k dispozici finská a parní sauna, relaxační místnost a plně vybavené fitness
centrum s cardio zónou, posilovacími stroji a činkami. V rámci LH Parkhotelu lze zapůjčit pro Vás a Vaše děti
jízdní kola či vybavení na pétanque. Pro Vaše malé děti k dispozici menší dětské hřiště v rámci našeho parku.
Informace o Wellness naleznete zde: LH Parkhotel **** Wellness

CENA NA OSOBU/POBYT VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI:
19.11. – 21.11.2021
17.11. – 21.11.2021
2 450,- Kč
3 600,- Kč
PŘÍPLATEK ZA 3. OSOBU:
1.900,- Kč / 2 NOCI
3.600,- Kč / 4 NOCI
NA PŘISTÝLCE PRO OSOBU STARŠÍ 12 LET NA PŘISTÝLCE PRO OSOBU STARŠÍ 12 LET
1.200,- Kč / 2 NOCI
2.400,- Kč / 4 NOCI
NA PŘISTÝLCE PRO DÍTĚ 3-11,99 LET
NA PŘISTÝLCE PRO DÍTĚ 3-11,99 LET
DÍTĚ 0 - 2,99 ZDARMA PŘI UBYTOVÁNÍ SE 2 DOSP. OS

Výše uvedená zvýhodněná cena platí při rezervaci/zaslání přihlášky cvičitelce e-mailem + uhrazení zálohy ve výši
1000,- Kč/os na účet hotelu. Uhrazení doplatku do 27.10.2021 na účet hotelu.

Cena zahrnuje:
- ubytování na 2 nebo 4 noci (check-in 14:00, check-out 12:00) s polopenzí (3chodová večeře)
- vstup do fitness centra
- Wi-Fi na pokoji, TV na pokoji, kávovar na pokoji s kávou
- parkování pod kamerovým systémem
- 90 min sauny (vstup po skupinách 8 os.), 20% sleva na privátní Whirlpool a privátní lázně
- 15% sleva na konzumaci v restauraci Lovecká chata
- pronájem sálu A+B ráno a večer a cvičební program dle programu, který bude zaslán 10 dnů před pobytem
(ve středu 17.3. večer po příjezdu se necvičí, 18.3. se cvičí pouze ráno), dále se cvičí před snídaní a před večeří
- cvičí cvičitelky Hanka Houžvičková + Aneta Křenová (bodystyling, powerjoga, pilates, mix aerobik, kruhový a
intervalový trénink atd. Přizpůsobíme dle zájmu klientů)

Cena nezahrnuje:
- poplatek z ubytovací kapacity 15,- Kč / os. / noc/ (úhrada na místě)

- zdravotní pojištění, dopravu

Co navštívit v okolí?
Informace naleznete zde: Výlety v okolí Hluboké nad Vltavou

