„Wellness Zahřátí“
plnými doušky pro dva
Karlovy Vary, Březová

TOP NABÍDKA na tři noci s možností
využití ve všech dnech

Co vás čeká
a nemine?

„Wellness Zahřátí“plnými
doušky pro dva s 55 % slevou

Hotel obklopený
krásnou přírodou

v Hotelu GREEN PARADISE

Platnost pobytového poukazu je od 3.09. 2018 do 31.3. 2019.

Romantické
přírodní stezky

Wellness pobyt na tři noci v moderním hotelu GREEN PARADISE
v Březové u Karlových Varů. Hotel je obklopený krásnou přírodou
a nabízí kompletní služby v rámci ubytování a gastronomie.
V hotelu jsou pro Vás připravené zcela nové wellness relax prostory
s bohatou nabídkou relaxačních wellness procedur. Pobytové balíčky
připravujeme s láskou a náklonností k našim hostům.

Chutná a čerstvá
kuchyně

Pobytový poukaz „Wellness Zahřátí“plnými doušky pro dva zahrnuje:
• 3x ubytování v útulném dvoulůžkovém pokoji
v Hotelu GREEN PARADISE pro dva
• 1x welcome drink PARADISE pro dva
• 1x vydatný oběd/hotelová specialita
„Do křupava pečené vepřové koleno s tradičními doplňky pro dva“
• 1x odpolední káva s palačinkou pro dva
• 3x snídaně formou pestrého švédského stolu pro dva - 3x večeře
formou vydatného bufetu pro dva (polévka, tři druhy salátů, tři druhy
hlavních jídel, přílohy, zmrzlinový bufet se čtyřmi druhy zmrzliny)
• Volná spotřeba INCLUSIVE rozlévaného vína a piva po dobu večeře
v 18.00-20.00 hodin pro dva - Chardonnay, Pinot Gris, Merlot, Cabernet
Sauvigon, Krušovice 12°, Březňák 11°- každý večer
• Volné využití hotelové wi-fi
Top wellness balíček zahrnuje 8 procedur pro každého
Blahodárné relaxační vodní procedury:
• 1x 20 minut komfortní vířivky pro dva
• 1x 20 minut „Březňákova pivní lázeň“ s popíjením
lahodného piva Březňák pro dva
Zábaly a masáž pro zahřátí, relaxaci a uvolnění:
• 1x 20 minut teplý rašelinový zábal zad a šíje pro dva
• 1x 20 minut vonný parafínový zábal rukou pro dva
• 1x20 minut AquaJet (suchá masážní vana) pro dva

Terasa s krásným
výhledem a happy
hours na drinky

TOP
nabídka

7990 Kč
pro dvě osob

Relaxační procedury pro uvolnění a regeneraci dýchacích cest:
• 1x 15 minut inhalace minerální vody pro dva
• 1x 20 minut oxygenoterapie pro dva
• 1x 30 minut v krásné solné jeskyni pro dva
20% sleva na dokoupení dalších procedur a masáží
Původní cena balíčku pro dvě osoby 17 755 Kč
Nová Top nabídka po 55% slevě činí pro dvě 7990 Kč pro dvě osoby

Tel.: +420 352 695 272

Příjemné posezení
v restauraci

y

Nové wellness
centrum
- vířivky
- koupele
- zábaly
- masáže
- solná jeskyně
- kosmetický salon
24 hodin otevřený
hotelový lobby bar
Soutěžte s námi
na našem

recepce@hotelgreenparadise.cz

www.hotelgreenparadise.cz
fb.com/wellnesshotelgreenparadise

Těšíme se na Vaše rezervace

Stále akční balíčky
na našem webu

