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Informace a přihlášky: cvičitelka Hana Houžvičková + cvičitelka Aneta Křenová 

e-mail:    houzvickova.hana@seznam.cz      tel. 721 658 766    www.houzvickova.cz 

 
Prodloužený w e l l n e s s    v í k e n d  v jihomoravském vinařském městě Znojmě, 

plném historie, zábavy a především vína,  se cvičením, s neomezeným vstupem 

 do luxusního hotelového wellness centra & saunového světa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýhodněná cena platná pouze do 30. 1. 2020!!!  Od 1.2.2020   + 1 000,- Kč/os 

 
Dítě do 2,99 let zdarma /bez nároku na lůžko a stravu/ dítě od 3 do 11,99 let za 1 800,- Kč  

 Příplatek za jednolůžkový pokoj/pobyt  +  1800 ,- Kč 

      

 
Cena zahrnuje:    

✓ 4 dny/3 noci/ ubytování v luxusním wellness hotelu Premium**** ve Znojmě, při plném obsazení 

dvoulůžkového pokoje COMFORT DBL /přistýlku  nedoporučujeme, je možná za cenu 2 770,- Kč/pobyt/      

✓ snídaně = 3x snídaně (formou bohatého bufetu, prodloužený čas snídaně do 10,30 hod.) 

✓ neomezený vstup do nového luxusního hotelového WELLNESS CENTRA v hodnotě 600,- Kč/os / ve 

dnech čt, pá, so/ v časech 10,00 – 22,00 hod/s bazénem, vířivkou, parní saunou, vyhřívanou lavicí, masážemi, 

koupelemi, ozónovým boxem či rezonančním lůžkem. Součástí bazénu je masážní lavice s vodopádem a nová 

tryska pro masáž nohou. U bazénu najdete vířivku tzv. jacuzzi a dobře zásobený bar! + SAUNOVÝ SVĚT     

v provozu  od 16:00- 22:00 hod.  (finská sauna, infra sauna, ochlazovací lázeň či odpočinková zóna s terasou).                                                  
http://www.premiumhotel.cz/cz/wellness 

✓ cvičební program, cvičí se před snídaní  (bodystyling, power joga, pilates, kruhový a intervalový trénink) 

✓ DPH + pronájem kongresového sálu, internet 

✓ ubytování ve čtvrtek  od 15,00 hod., opuštění hotelu v neděli  nejpozději do 12,00 hod.  

mailto:houzvickova.hana@seznam.cz
http://www.houzvickova.cz/
http://www.premiumhotel.cz/cz/wellness


 

------------------------------------------------------------------------- 

Informace a přihlášky: cvičitelka Hana Houžvičková + cvičitelka Aneta Křenová 

e-mail:    houzvickova.hana@seznam.cz      tel. 721 658 766    www.houzvickova.cz 

 
 

Cena nezahrnuje: 
✓ turistický poplatek 10,- Kč/ os. / noc/ úhrada v hotelu při příjezdu 

✓  zdravotní pojištění, dopravu  
✓ parkování možné  pod  kamerovým systémem s vjezdovou / výjezdovou závorou za cenu 150,-Kč/ auto a noc 

/nebo bezplatné nehlídané parkování na ulici v okolí hotelu 

 

 

 

 

Zvýhodněná cena  platí při rezervaci /zaslání přihlášky cvičitelce e-mailem/  

+  uhrazení zálohy ve výši 1 000,- Kč/os  

Doplatek pobytu do 17.4.2020. 

 Počet míst je omezen!!! Storno pobytu není  možné, prosím, najděte si případně za sebe 

náhradníky a nahlaste toto e-mailem cvičitelce!!! 
 

 

 

 

 

Nabídka wellness procedur a masáží, zábalů, koupelí + wellness rituálů níže: 

 

http://www.premiumhotel.cz/PREMIUM-HOTEL-WELLNESS-PRICE-LIST.pdf 

 

 

http://www.premiumhotel.cz/cz/wellness/wellness-centrum 
 

 

 

 

Co navštívit  ve Znojmě ? 

 

Kalendář akcí, památky + historie města, sportovní vyžití atd. naleznete níže: 

 

https://www.znojmocity.cz 

 

 

 

 

Co navštívit  v okolí Znojma? 

 

Vinařské sklípky v Šatově /6 km/  https://www.malovany-sklep.cz/ 

 

Bunkr Šatov: http://www.technicalmuseum.cz/pamatky/areal-cs-opevneni-satov/ 

 

Vinařskou uličku v Hnanicích /10 km/:  http://www.sklepni-ulicky.cz/sklepni-

ulicky/znojemsko/hnanice 

 

Nejstarší vinici Šobes /10 km/: https://www.znovin.cz/sobes-ikona-moravskeho-vinarstvi 

 

 

 

Krásné cyklotrasy naleznete na adrese: http://www.premiumhotel.cz/cz/cykloturistika/cyklotrasy 

 

http://www.premiumhotel.cz/cz/znojmo-a-okoli/znojmo-a-okoli 
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Střešní hotelové wellness centrum 
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