JARNÍ POBYT

Užijte si krásu probouzející se přírody v Hrubé Vodě. Pobytový balíček Jarní pobyt
můžete využít kdykoliv během týdne.
JARNÍ POBYT

Platnost: 20.3. - 31.5.2016
Cena pobytu pro 2 osoby na 2 noci: Kč 2.990,-(cena před slevou Kč 5.142,--)















Pobyt obsahuje:
2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
2x snídaně formou bufetu
2x večeře formou dvouchodového menu
1x tradiční sirup ze Šlechtitelské stanice vinařské
billiard ZDARMA
elektronické šipky ZDARMA
20% sleva na láhev vína v restauraci dle vlastního výběru
20% sleva z jídelního lístku v restauraci (11:00 - 17:00 hodin)
10% sleva na bobovou dráhu v Park sportu v Hrubé Vodě a ve Skiareálu v Hlubočkách
Wi-Fi ZDARMA
Parkovné ZDARMA
Dětský koutek v restauraci
Dětské slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA
Dítě 4 - 12 let na přistýlce - Kč 750,-- (2x ubytování na přistýlce, 2x snídaně formou bufetu, 2x dvouchodová večeře)

LETNÍ POBYT
LETNÍ POBYT

Platnost: 1.6. - 30.9.2016
Cena pobytu pro 2 osoby na 2 noci: Kč 2.760,-(cena před slevou Kč 5.100,--)
Pobyt obsahuje:















2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
2x snídaně formou bufetu
2x dvouchodová večeře
venkovní aktivity (stolní tenis, tenisový kurt, člověče, nezlob se, šachy, frisbee, badminton, speedminton a mnoho dalších) po celou dobu pobytu ZDARMA
20% sleva z jídelního lístku z jídelního lístku v restauraci (10:00 - 17:00 hodin)
20% sleva na láhev vína v restauraci
10% sleva na bobovou dráhu v Parku sport v Hrubé Vodě a ve Skiareálu v Hlubočkách
Wi - Fi ZDARMA
Parkovné
Dětský koutek v restauraci
Dětské venkovní hřiště
Dětské slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA
Dítě 4 - 12 let na 2 noci za Kč 650,-- (2x ubytování na přistýlce se snídaní, 2x dvouchodová večeře)

POZNÁVACÍ POBYT
POZNÁVACÍ POBYT

Platnost: 1.5. - 30.9.2016
Cena pobytu pro 2 osoby na 2 noci: Kč 3.529,-(cena před slevou Kč 4.930,--)

















Pobyt obsahuje:
2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
2x snídaně formou bufetu
2x dvouchodová večeře
1x láhev jakostního vína ze Šlechtitelské stanice vinařské Velké Pavlovice
1x Olomoucká regionální karta na 48 hodin pro oba (195 objektů v Olomouckém kraji ZDARMA nebo se SPECIÁLNÍ CENOU - např. Hrad Bouzov, ZOO
Olomouc - Svatý Kopeček, Vodní přečeprávací elektrárna Dlouhé Stráně, Hrad Šternberk, Hrad Helfštýn, Ruční papírna a Muzeum papíru Velké Losiny,
AquaPark Olomouc a mnoho dalších. MHD Olomouc ZDARMA.)
billiard ZDARMA
šipky ZDARMA
20% sleva na láhev vína v restauraci dle vlastního výběru
20% sleva z jídelního lístku v restauraci (11:00 - 17:00 hodin)
10% sleva na bobovou dráhu v Park sportu v Hrubé Vodě a ve Skiareálu v Hlubočkách
Wi-Fi ZDARMA
Parkovné ZDARMA
Dětský koutek v restauraci
Dětské venkovní hřiště
Dětské slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA
Dítě 4 - 12 let na 2 noci za Kč 759,-- (2x ubytování na přistýlce, 2x snídaně formou bufetu, 2x dvouchodová večeře, 1x Olomoucká regionální karta na 48
hodin)

ROMANTICKÝ POBYT

ROMANTICKÝ POBYT

Platnost: 2.1. – 31.8.2016
Cena pobytu pro 2 osoby na 2 noci: Kč 3.190,-(původní cena Kč 5.235,--)















Balíček obsahuje:
2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
2x snídaně formou bufetu
1x dvouchodová večeře
1x romantická večeře při svíčkách
1x vířivka na 30 minut pro oba
1x sauna na 1 hodinu pro oba (parní nebo finská)
Láhev sektu a čokoláda na pokoji
15% sleva na billiard
15% sleva na šipky
Wi-Fi zdarma
Parkovné zdarma
Dětské slevy:
Dítě 0 - 3 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA
Dítě 4 - 12 let na 2 noci za Kč 750,-- (2x ubytování na přístýlce, 2x snídaně formou bufetu, 2x dvouchodová večeře)
Dítě od 13 let na přistýlce za Kč 1.500,--

