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Prodloužený Wellness víkend 
 

v Amantis Vital Sport hotelu*** 
 

v Desné v Jizerských horách 

 

 
 

 

Dítě do 2,9 let zdarma při ubytování 2 platících osob v pokoji 
(V ceně dítěte je ubytování s polopenzí, bazén, postýlka)   

Dítě od 3 let do 9,9 let při ubytování 2 platících osob v pokoji za 1 700,- Kč  

Dítě od 10 let do 14,9 let při ubytování 2 platících osob v pokoji za 2 100,- Kč  

 
 

Cena zahrnuje: 5 dnů, 4 noci ubytování při plném obsazení pokoje /dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové/ 

polopenze = snídaně + večeře /polévka + hlavní chod, výběr ze 2 hlavních chodů – vybíráno 

na recepci hotelu po příjezdu/ 

vstup do bazénu před snídaní, ranní plavání  /7,00 – 9,00 hodin / 

neomezený vstup do wellness centra a bazénu od 15,00 – 22,00 hodin/v neděli jen ranní 

bazén před snídaní/ 

cvičební program = začíná ve čtvrtek ráno a konči v neděli dopoledne, cvičí se před 

snídaní a před večeří/cvičební lekce pod vedením prof. cvičitelů Hanky + Anety /bodystyling, 

power jóga, mix aerobik, pilates, kruhový trénink, intervalový trénink… 

   

Termín Hotel. pokoj dvoulůžkový 

Cena/os/za pobyt/s polopenzí, wellness,                     

cvičebním programem  

16.11. - 20.11. 2022 4 200,- Kč    (cena do 15.6.2022) 

(od 16.6. 22 + 500,- Kč/os)                                                 
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Wi-Fi, místní poplatky + DPH + pronájem 2 místností na cvičení + wellness centra, parkovné 

  stolní tenis k dispozici 

    sleva -20 %  pro skupinu na masáže. Rezervace předem!!! 

  ubytování v hotelu od 14:00 hod., opuštění hotelu do 14:00 hod.  

 

Cena nezahrnuje:  zdravotní pojištění, dopravu (parkoviště u hotelu zdarma)  

    

Informace o vybavení   Wellness hotelu AMANTIS***  naleznete na : https://www.amantis.cz 

Na požádaní recepce zajistí dětskou postýlku i přistýlku, uschování kol, zapůjčí společenské hry a sportovní 

náčiní. Ubytování se psy či jinými domácími mazlíčky není možné!!! 

 

 

Z á l o h a   ve výši  1 000,- Kč/os při rezervaci u cvičitelky, nejpozději do 15.6.2022 

  d o p l a t e k  pobytu na účet hotelu do 15.10.2022 /Omezený počet míst !!!/ 
 

 

Hotel je nekuřácký, nově po rekonstrukci. V hotelu je k dispozici restaurace, lobby bar, bazén /bazén 15m x 

4m/, wellness je součástí hotelu a je vnitřně přístupné z obou budov. Ve spodním patře naleznete                         

2 hydromasážní vany Whirlpool, bazén, Kneippovy vaničky, finskou saunu, aromatickou bio saunu a 

parní saunu. Po schodech o patro výše Vás uvítá relaxační a odpočinková zóna s lehátky, časopisy. Můžete také 

navštívit  masérskou místnost a vybrat si z široké nabídky základních i speciálních masáží se slevou – 20 % pro 

naši skupinu. Rezervace před příjezdem!!! 

 

 

Wellness centrum:  Wellness & Spa - Amantis Vital Sport Hotel 
 
 

Masáže na objednání se slevou – 20 % 
 

zakladni-masaze-internet.pdf (amantis.cz) 
 

specialni-masaze-internet.pdf (amantis.cz) 
 
 
 

Co je možno navštívit v okolí hotelu: Okolí - Amantis Vital Sport Hotel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa hotelu: Amantis Vital Sport Hotel*** 

Na Novině 401, 468 61 Desná III 

okres Jablonec nad Nisou 

 

https://www.amantis.cz/
https://www.amantis.cz/wellness/
https://www.amantis.cz/wp-content/uploads/2021/09/zakladni-masaze-internet.pdf
https://www.amantis.cz/wp-content/uploads/2021/09/specialni-masaze-internet.pdf
https://www.amantis.cz/okoli/

