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POBYTOVÝ BALÍČEK 
WELLNESS 

PRO BABIČKU A DĚDU 
2 NOCI PRO 2 OSOBY 

#2023-04 
 

Poděkujte svým rodičům za hlídání vnoučat. Zcela jistě je potěšíte balíčkem pro 
skvělý odpočinek a příjemný relax v našem WELLNESS CENTRU... 

 
POBYT ZAHRNUJE:  
Ubytování na 2 noci pro 2 osoby včetně snídaní formou bohatého bufetu 
+ 1x tříchodová večeře pro dvě osoby v hotelové restauraci  
+ 2x k zapůjčení: župan a pantofle na pokoji 
+ 2x masáž zad nebo nohou (30 min.)  
+ 2x bylinkový čaj ve wellness 
 
ZDARMA: NEOMEZENÝ vstup do WELLNESS CENTRA a saun + fitness  
 
 
CENA za 2 OSOBY:  

5.200 Kč (2 NOCI) 
/ cena platná při obsazení pokoje COMFORT dvěma osobami (verze SGL je za příplatek) 
/ individuální cena na vyžádání na větší pokoj apartmánového typu SUITE 
/ k využití pouze ve dvoulůžkovém pokoji (nelze nabídnout variantu s přistýlkou pro dospělou osobu) 
 
 
 
 
 

Pobytový balíček je možné čerpat v období 02.01. - 30.06. / 01.10. - 22.12. 
Pouze ve dnech NEDĚLE až STŘEDA s platností 3 měsíce od zakoupení. Balíček neobsahuje pobytový 

poplatek (20 Kč os./noc) a případné parkovné na hotelovém parkovišti. OBJEDNÁVEJTE na tel.: 
+420 515 224 595 nebo e-mailem: info@premiumhotel.cz  

mailto:info@premiumhotel.cz
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POBYTOVÝ BALÍČEK 
EXTRA PORCE 

ROMANTIKY 
2 NOCI PRO 2 OSOBY 

#2023-01 
Rádi byste vyjádřili své drahé polovičce, co pro Vás znamená? Dopřejte si 
odpočinek, relax a poznejte krásy Národního parku Podyjí při romantické 

procházce s piknikovým batohem plným dobrot. 
 
POBYT ZAHRNUJE:  
Ubytování pro 2 dospělé osoby včetně snídaně formou bohatého bufetu  
+ 2x přípitek PRESECCO 
+ 1x tříchodová večeře pro dva v hotelové restauraci  
+ k zapůjčení: župan a pantofle na pokoji 
+ 2x aromaterapeutická masáž se zábalem (45 min.)  
+ 2x bylinkový čaj ve wellness  
+ ZAPŮJČENÍ naplněného piknikového batohu 
   (růžové víno, brambůrky, mandle, sladkost, voda, ovoce, obložený talíř, sendviče) 
 
ZDARMA: NEOMEZENÝ vstup do WELLNESS CENTRA a saun + fitness 
 
 
 
CENA za 2 OSOBY:  

9.570 Kč (2 NOCI) 

/ cena platná při obsazení pokoje COMFORT dvěma osobami  
/ individuální cena na vyžádání na větší pokoj apartmánového typu SUITE 
/ k využití pouze ve dvoulůžkovém pokoji (nelze nabídnout variantu s přistýlkou pro dospělou osobu) 
 
 
Pobytový balíček je možné čerpat v období 02.01.-22.12. (mimo termín Znojemského vinobraní). 

s platností 3 měsíce od zakoupení. Balíček neobsahuje pobytový poplatek (20 Kč os./noc) a případné 
parkování na hotelovém parkovišti. OBJEDNÁVEJTE na tel.: +420 515 224 595, nebo e-mailem: 

info@premiumhotel.cz 
 

mailto:info@premiumhotel.cz
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POBYTOVÝ BALÍČEK 
WELLNESS POBYT 

2 NOCI PRO 1 OSOBU  

#2023-02 
 

Užijte si pohodu a oddych v našem krásném WELLNESS.  
Naleznete tu vše, co potřebujete k relaxaci a odpočinku. Kromě příjemných 
procedur, které máte v balíčku, můžete využít naše plně vybavené fitness, 

bazén s protiproudem, vířivku a také saunový svět… 
 

POBYT ZAHRNUJE:  
Ubytování na dvě noci včetně snídaně formou bohatého bufetu  
+ 1x tříchodová večeře v hotelové restauraci  
+ k zapůjčení: župan a pantofle na pokoji  
+ 1x masáž zad aroma (30 min.)  
+ 1x bylinkový čaj ve wellness 
 
ZDARMA: NEOMEZENÝ vstup do WELLNESS CENTRA a saun + fitness 
 
 
 
 
CENA za 1 OSOBU: 

4.040 Kč (2 NOCI)  
/ cena platná při obsazení pokoje COMFORT dvěma osobami (verze SGL je za příplatek) 
/ individuální cena na vyžádání na větší pokoj apartmánového typu SUITE 
/ k využití pouze ve dvoulůžkovém pokoji (nelze nabídnout variantu s přistýlkou pro dospělou osobu) 
 
 
 

Pobytový balíček je možné čerpat v období 02.01. - 30.06. / 01.10. - 22.12. 
s platností 3 měsíce od zakoupení. Balíček neobsahuje pobytový poplatek (20 Kč os./noc) a případné 

parkovné na hotelovém parkovišti. OBJEDNÁVEJTE na tel.: +420 515 224 595 nebo e-mailem: 
info@premiumhotel.cz  

mailto:info@premiumhotel.cz
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POBYTOVÝ BALÍČEK 
RELAXAČNÍ POKEC 

S KÁMOŠKOU 
2 NOCI PRO 1 OSOBU 

#2023-03 
 

Ženy jsou jako květiny, stejně jako ony potřebují péči. Nechte starosti doma 
a přijeďte načerpat novou energii a užívat si klábosení s kamarádkou… 

 
POBYT ZAHRNUJE:  
Ubytování na 2 noci pro 1 osobu včetně snídaně formou bohatého bufetu 
+ 1x tříchodová večeře v hotelové restauraci  
+ k zapůjčení: župan a pantofle na pokoji  
+ 1x rituál dle výběru (PACIFIQUE/ARKTIDA/INDOCEÁNE) více info na konci pdf 
například LEDOVÁ ARKTIDA s kosmetikou THALGO (120 min.) 
   _UVÍTACÍ CEREMONIÁL  
   _KOUPEL SE ŠUMIVÝMI KRYSTALKY  
   _PEELING SE SOLNÝMI VLOČKAMI  
   _CELOTĚLOVÁ RELAXAČNÍ MASÁŽ  
   _ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL – PROTAŽENÍ  
+ 1x bylinkový čaj ve wellness 
 
ZDARMA: NEOMEZENÝ vstup do WELLNESS CENTRA a saun + fitness  
 
CENA za 1 OSOBU:  

5.280 Kč (2 NOCI) 

/ cena platná při obsazení pokoje COMFORT dvěma osobami (verze SGL je za příplatek)  
/ individuální cena na vyžádání na větší pokoj apartmánového typu SUITE 
/ k využití pouze ve dvoulůžkovém pokoji (nelze nabídnout variantu s přistýlkou pro dospělou osobu) 
 

Pobytový balíček je možné čerpat 02.01.-22.12 (mimo Znojemské vinobraní) 
s platností 3 měsíce od zakoupení. Balíček neobsahuje pobytový poplatek (20 Kč os./noc) 

a případné parkovné na hotelovém parkovišti. OBJEDNÁVEJTE na tel.: +420 515 224 595 
nebo e-mailem: info@premiumhotel.cz

mailto:info@premiumhotel.cz
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WELLNESS RITUÁLY 
 

• PACIFIQUE (120 min.) #2023-01W 
Exotický rituál ÍLES PACIFIQUE z Polynésie Vám přinese pocit znovuzrození 
a uchvátí Vás smyslná vůně vanilky a kokosu: 
• Uvítací ceremoniál jako předehra s Oshibori ručníky, počáteční kontakt 
   a seznámení s klientem, osvětlení celého programu rituálu 
• Lagunová koupel – kompletní multisenzorický rituál s horkou koupelí, který napo-    
   máhá od napětí a remineralizaci 
• Ostrovní peeling – dle tradic žen, které se třely vlákny kokosových skořápek 
• Relaxační Mahana masáž s bylinnými měšci, které obsahují i nahřátý písek přímo 
   z místních pláží Polynésie – pomalá rytmická masáž, která působí do hloubky svalů,  
   tělo se tak uvolní v rytmu měšců a manuální masáží s prvky lomi-lomi (Havaj) 
• Závěrečné postupné probouzení těla a vědomí pozvolným kolébáním 
  
CENA za 1 OSOBU:  

1.490,- Kč 
 
• LEDOVÁ ARKTIDA (120 min.) #2023-02W 
Zážitková relaxace v podobě výjimečného SPA rituálu 
s francouzskou luxusní kosmetikou THALGO: 
• Uvítací ceremoniál s představením průběhu rituál 
    očista Oshibori ručníkem a hlazení pro uvolnění těla k následnému ošetření 
• Koupel se šumivými krystalky 
• Oživující peeling celého těla solnými vločkami 
• Hloubková relaxační masáž v kombinaci 
   s ledovými baňkami a arktickým masážním olejem 
• Závěrečným obřadem je probuzení kolébáním s jemnou masáží 
  
CENA za 1 OSOBU:  

1.590,- Kč 
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WELLNESS RITUÁLY 
 
• INDOCÉANE (120 min.) #2023-03W 
Tělové ošetření je SPA rituálem pro očistu těla a duše a je vše přírodního původu. 
• Uvítací ceremoniál v podobě očisty Oshibori ručníkem 
   a hlazení pro uvolnění těla k následnému ošetření 
• Nebesky příjemný cukro-solný peeling, který je aplikován do pokožky 
   a zanechá ji jemnou a hedvábně měkkou 
• Kleopatřina koupel z oslího mléka pro omlazení a zpevnění pokožky 
• Hloubková relaxační masáž s prvky protahování a použití 
   oleje z indických dřev a léčivé rostliny Nimby 
• Závěrečná aplikace hedvábně jemného tělového zábalu 
   z rýžových otrub a vůní santalového dřeva 
  
CENA za 1 OSOBU:  

1.590,- Kč 
 

WELLNESS RITUÁLY jsou k využít vždy a pouze po předchozí rezervaci. 
OBJEDNÁVEJTE na tel.: +420 515 224 595 

nebo e-mailem: info@premiumhotel.cz 
 

mailto:info@premiumhotel.cz

