AKCE

svatebního centra ADINA

Svatební cesta v hodnotě
až 6000,-Kč
ZDARMA

Získejte pobyt v jednom z luxusních
hotelů v ČR
www.svatebni-saty-adina.cz

NOVINKA!

SLEVA 75%

TOP NABÍDKA!

Hotel Kukučka**** - Tatranská Lomnica – Slovensko - Vysoké Tatry
Luxusní hotel Kukučka vyrostl v srdci Tatranské Lomnice přímo
pod Lomnickým štítem, pouze 200m od stanic lanovek. Hotel
postavený v duchu tradiční horské architektury Vám nabízí velmi
komfortní ubytování, zážitkovou gastronomii i zázemí pro
relaxaci.
Ubytování: 2 noci pro 2 osoby (zvýhodněný pobyt s
prezentací programu Dovolená ZDARMA)
Apartmány pro 2-6 osob s plně vybavenou kuchyní, vybudované
z přírodních materiálů, látek, kamene a dřeva, navodí příjemné
prostředí pro odpočinek. V každém apartmánu se nachází LCD,
satelitní příjem, domácí kino, HI-FI souprava a internet.
Stravování: možnost dokoupení polopenze
Kulinářské zážitky na Vás čekají v hotelové
restauraci s výhledem na Lomnický štít a večerní
zábavu nabídne Humno Music Pub vzdálený
pouhých 150 metrů od
hotelu.

V Humno Music Pubu se nachází tzv. Cadillac area se zavěšeným SUV Cadillac
Escalade „hlavou dolů”, který využívala Madonna na svém turné.
Wellness a fitness se slevou 20%
Nachází se přímo v apartmánovém komplexu C. Příslušenství jako župany, osušky a papuče
jsou samozřejmostí a najdete je ve svém pokoji. Parní, suchá a infra sauna, oddychová část
s anatomickými lehátky, ochlazovací vědro se sprchou v jeskyni,
TV+hudba, kamenná stěna s vodopádem.
Ve fitness je posilovací věž, běžecký pás,
eliptický trenažer, rotoped, zóna na
strečink.

Zábava v okolí: lyžování přímo v Tatranské Lomnici (4 vleky a 8 sjezdovek), běžecké tratě, cyklistika, turistika, Nordic
walking, golfový areál Black Stork Vel’ká Lomnica, v okolí zábavní aquaparky Gino park Bešeňová, Tatralandia a Aqua
city Poprad.
Výhody pro klienty: Možnost zakoupení TATRY Card (cena 6EUR), která umožňuje čerpat slevy ve výši až 35% v
oblasti SKI & SPORT, wellness a relax v okolí, restauracích, obchodech či muzeích. Více na www.regiontatry.sk
Součástí zvýhodněného pobytu je i představení programu Dovolená ZDARMA, který umožňuje klientům doživotně
využívat hotel Kukučka a dalších více než 2300 destinací po celém světě. Po absolvování prezentace dostanete jako
dárek voucher v hodnotě 300EUR, který můžete uplatnit na dovolenou v luxusních apartmánech ve Španělsku v Marina
d´Or. Více na www.marinador.com
Internetová stránka hotelu: www.hotelkukucka.sk
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Hotel ABE*** - centrum Prahy
2 noci pro 2 osoby
Moderně zařízený secesní hotel je situován nedaleko Václavského
náměstí. Hotel nabízí parkování v hlídaných garážích. Non-stop
recepce Vás ubytuje ve standardně vybavených pokojích s TV,
připojením
k
internetu
a
vlastním
soc.
zařízením.
ABE hotel Vám nabízí zajištění mnoha dalších služeb: průvodce,
prohlídky Prahy a dalších měst v ČR, transfer z letiště, pronájem auta
apod.
Stravování: povinné dokoupení polopenze v hodnotě 290,-Kč/osoba/den
Internetová stránka hotelu: www.hotelabe.cz

Wellness Hotel *** a Relax centrum Kolštejn - Branná - Jeseníky
2 noci pro 2 osoby
Pohádkový Wellness hotel spolu s Relax centrem Kolštejn je dokonalým
místem pro pohodové chvíle odpočinku, relaxace, vyžití a zábavy. To
vše pod jednou střechou!
Wellness v dobově laděném stylu – vstup zcela ZDARMA
(zapůjčení županu a ručníkový servis je samozřejmostí)



Bylinková, Finská a Keltská sauna



Kneippova koupel, solná terapie



Masážní sprchy, vířivý bazén



Tropický déšť, masáže
……….a mnoho dalšího

Novinka! Vyhřívaný vnitřní bazén se slanou vodou, protiproudem,
masážními tryskami a chrliči
Bylinná parní káď FITODAR sloužící k očištění a detoxikaci
organismu.
Další služby: Středověká restaurace, možnost pronájmu
konferenčních prostor a pořádání firemních akcí, bowling, kosmetika
Stravování:povinné dokoupení polopenze v hodnotě 300,-Kč/osoba/den
Internetová stránka hotelu: www.relaxkolstejn.cz
* termín libovolný, doprava vlastní
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Hotel AVALANCHE*** - Dolní Moravice - Jeseníky
2 noci pro 2 osoby
Hotelový komplex Avalanche se nachází v
oblasti Hrubého Jeseníku u obce Dolní
Moravice. Jsou zde vynikající podmínky pro
lyžaře, snowboardisty, běžkaře, ale i pro turistiku a cykloturistiku.
V areálu hotelu se nachází volejbalové hřiště, tenisový kurt a fotbalové hřiště. Kilometr od hotelu se nachází
křižovatka většiny běžeckých tratí - nastoupit na tratě je možno před hotelem.
Vybavení hotelu
- hotelové parkoviště, recepce, směnárna, restaurace, čajovna, bar, kavárna, venkovní terasa, posezení u
krbu, 3 konferenční místnosti, vnitřní bazén s protiproudem, fitness, sauna, billiard, šipky
Stravování: povinné dokoupení polopenze v hodnotě 345,-Kč/osoba/den
Internetová stránka hotelu: www.avalanche-hotel.cz

Hotel FLORET*** - Průhonice u Prahy
2 noci pro 2 osoby
Kongresový hotel a vzdělávací centrum Floret se nachází v obci Průhonice u Prahy. Je velmi exkluzivním
hotelem díky návštěvám nejznámějších českých i zahraničních firem a V.I.P. klientely.
Její dominantou je zámek s kaplí a k němu přilehlý park s okrasnými dřevinami, turisty celoročně hojně
navštěvovaný.
Hotel nabízí: pokoje se sociálním zařízením, televizí se satelitem, lednicí, trezorem, dále prádelnu,veřejné
internetové pracoviště na recepci, restauraci, noční bar a další.
Sportovní možnosti: bazén, sauna, solárium, stolní tenis, billiard, kulečník, šipky
Stravování: povinné dokoupení polopenze v hodnotě 250,-Kč/osoba/den
Internetová stránka hotelu: www.floret.cz

* termín libovolný, doprava vlastní
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Pension U ŠUTRÁKU - Lednicko-Valtický areál
3 noci pro 2 osoby
Pension má výbornou polohu poblíž rozlehlého ValtickoLednického areálu v centru cyklistických vinařských stezek. V
okolí 50m od penzionu široká možnost sportovního vyžití nebo
relaxace u přírodního koupaliště. Pro milovníky dobrého vína
zajištěna ochutnávka ve vinárně, jejíž součástí je stylová
vinotéka.
Sport: tenisové kurty jízda na koni, vyjížďka v bričce, squash,
fotbalové hřiště, cyklostezky, rybolov v přírodním rybníku, krytá
tenisová hala, dětské hřiště
Výlety: Zámek Lednice, Lednický zámecký park, Janohrad, Valtice, Salety, Břeclav, Mikulov, Jeskyně Na
Turoldu, Pálava, Dolní Věstonice, Nové mlýny
Stravování: povinný doplatek polopenze v hodnotě 130,-Kč/osoba/den
Internetová stránka hotelu: www.penzionusutraku.cz

Hotel GALIK** - Velké Karlovice - Beskydy
2 noci pro 4 osoby nebo 4 noci pro 2 osoby
Hotel Galik je ideálním výchozím místem mnoha turistických, cyklistických i běžeckých tras. Hotel je určen
pro klientelu vyhledávající především sport a zábavu. Pro zábavu i odpočinek je zde k dispozici bowling,
stolní tenis nebo sauna. Hotel má také vlastní lyžařský svah o délce 400m.
Outdoorové aktivity
- Basketbalové hřiště
- Lyžařský svah RAZULA - délka 1000m, převýšení 210m nejdelší sjezdová trať v kraji
- GoGEN Snowpark - snow park s překážkami pro snowboard i
lyže (Horal, 3 km)
- Široká síť značených turistických tras
- Cyklotrasy pro silniční, trekingová i horská kola
- 40 km značených a upravovaných běžeckých tras
- Velký výběr výletů do okolí (Valašské městečko - Rožnov pod
Radhoštěm, Pustevny...)
- Letní koupaliště ve Velkých Karlovicích
- Přírodní nádrž Karolínka - koupání, rybolov
Sleva 50% (125,-/osoba) na vstup do Termálních bazénů a
relaxačního centra Wellness Horal (145,-/osoba) NOVINKA!!!
Stravování: povinné dokoupení polopenze v hodnotě 350,Kč/osoba/den
Internetová stránka hotelu: www.valachy.cz
* termín libovolný, doprava vlastní
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Hotel U RAUŠŮ*** - Velká Bíteš – Vysočina
3 noci pro 2 osoby
Hotel se nachází uprostřed republiky a v blízkosti dálnice D1. Nabízí ubytování v nově vybudovaných
jedno, dvou a třílůžkových pokojích s kompletním sociálním vybavením, WC, sprchovým koutem nebo
vířivou vanou. Dále nabídka velkého sortimentu jídel od klasické staročeské kuchyně v lidové restauraci až
po vlastní a
mezinárodní
speciality v Gril restauraci.
Hezké chvíle ve dvou strávené
s reprodukovanou hudbou v
útulném
prostředí
zajistí
kavárna Nočního proudu. K
příjemným
službám
patří
využití bowlingu a tenisového
kurtu. Mezi novinky patří
„MENUBOX” prodej jídla přes
ulici; vhodné do automobilu,
autobusu – na cesty.
Stravování: povinné dokoupení polopenze v hodnotě 190,-Kč/osoba/den
Internetová stránka hotelu: www.urausu.cz

Hotel Podhrad**** – Hluboká nad Vltavou - Jižní Čechy
2 noci pro 2 osoby
Certifikovaný, stylový, romantický, wellness hotel Podhrad**** a hotel Knížecí Dvůr**** (depandance),
můžete navštívit v samotném centru města Hluboká nad Vltavou, v těsné blízkosti zámku, který je
jedním z nejkrásnějších koutů Jihočeského kraje.
Wellness centrum – ZDARMA 2 hodinnový vstup:
- bazén s protiproudem, sauna, infrasauna, whirpool, možnost objednání klasických i exotických masážních
a kosmetických služeb

Volný čas:
- možnost jezdeckých kurzů, projížděk na koni, golfová škola a golfové hry na hřišti místního golfového
klubu, vyhlídkové plavby a lety, prohlídky zámků Hluboká či Loveckého zámku Ohrada, návštěva pivovarů,
Vorařského muzea Purkarec, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou či Adrenalin Parku
Stravování: povinné dokoupení polopenze v hodnotě 350,-Kč/osoba/den
Internetová stránka hotelu: www.hotel-podhrad.cz
www.svatebni-saty-adina.cz

