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PROŽIJTE SVÁTKY BEZ STAROSTÍ A PŘÍPRAV V HOTELU ROYAL

VÁNOČNÍ 
A SILVESTROVSKÝ POBYT
CENA ZAHRNUJE:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze 
• 8 lázeňských procedur
• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu zdarma

PROCEDURY PRO ŽENY:

• 1× klasická masáž (25 min.)
• 2× Kleopatřina koupel s přísadou
• 1× masáž horkými ručníky (40 min.)
• 1x parafinový zábal na ruce
• 2× lymfoven
• 1× uhličitá koupel 

 

PROCEDURY PRO MUŽE:

• 1× klasická masáž (25 min.)
• 1× rašelinová koupel
• 1× masáž horkými ručníky (40 min.)
• 2× suchá uhličitá koupel
• 1× slatinný obklad
• 2× uhličitá koupel (20 min.)

VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÝ 
PROGRAM:

• procházka městem s průvodcem
• ochutnávka vánočního cukroví 

a svařeného vína
• 1x výlet s průvodcem
• vánoční koncert na Štědrý den
• silvestrovská party s programem

Lázeňský hotel ROYAL, Lesní 345, 353 01 Mariánské Lázně
 +420 354 618 111 | sales@royalmarienbad.cz

www.royalmarienbad.cz

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie ubytování Vánoce 20. 12. – 27. 12. 2018 Silvestr 27. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Komfort 12.540,- 14.630,-

Superior 13.940,- 16.030,-

Deluxe 15.340,- 17.430,-

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie 
ubytování

25. 11. – 9. 12. 2018
1. 1. – 28. 2. 2019

Komfort 4.380,-

Superior 4.980,-

Deluxe 5.580,-

již od

4.380 Kč

ZIMNÍ  
NABÍDKA  

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Objevte kouzlo zimních Mariánských Lázní 
a užijte si sváteční pohodu v lázeňském 
hotelu ROYAL. Investujte do svého zdraví, 
čeká Vás skvělá gastronomie, báječné 
lázeňské procedury a spoustu zážitků.

ZIMNÍ  
POHODA
CENA ZAHRNUJE:

• ubytování na 3 noci
• polopenze
• 4 lázeňské procedury -  

2x klasická aroma masáž,  
2x relaxační koupel

• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu zdarma

BONUSY:

• každodenní transfer do města
• zvýhodněné skipasy  

(sjezdovka 300m od hotelu)

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/osoba/den.

již od

12.540 Kč

ZIMNÍ  
NABÍDKA  

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Oslavte Silvestr v SIRNATÝCH LÁZNÍCH  
Ostrožská Nová Ves a poznejte sváteční zvyky  
Moravského Slovácka, kraje vína, vinic a lidových tradic. 
Nový rok přivítejte v lázních a dopřejte si zimní lázeňskou 
relaxaci za zvýhodněné ceny. 

MALEBNÉ LÁZNĚ V SRDCI MORAVSKÉHO SLOVÁCKA

SILVESTROVSKÝ POBYT
CENA ZAHRNUJE:

• ubytování na 5 nocí
• plná penze
• lékařská konzultace
• kredit 2 000 Kč na lázeňské procedury 
• 10% sleva na dokoupené procedury
• volný vstup do bazénu a Whirlpool
• zapůjčení županu zdarma

SILVESTROVSKÝ PROGRAM:

• hudební večer u cimbálu
• silvestrovský večer - živá hudba, kulturní program  

silvestrovské menu, novoroční přípitek, ohňostroj
• novoroční koncert
• možnost dokoupit polodenní výlet do okolí s návštěvou 

vinného sklípku

ZIMNÍ RELAX
CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 3 noci
• polopenze
• lékařská konzultace
• 5 lázeňských procedur -  

2x klasická masáž částečná,  
1x přísadová koupel, 1x lymfoven,  
1x parafinový zábal lavatherm

• volný vstup do bazénu a Whirlpool
• zapůjčení županu zdarma

SIRNATÉ LÁZNĚ, Kunovská 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves
+420 572 437 200 | sales@laznenovaves.cz

www.laznenovaves.cz

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 12 Kč/osoba/den.

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie ubytování 28. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Jednolůžkový pokoj 9.200,-

Dvoulůžkový pokoj 9.200,-

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie ubytování 14. 1. – 2. 3. 2019
HLAVNÍ HOTEL
Jednolůžkový pokoj 4.920,-
Dvoulůžkový pokoj 4.470,-
VILA VLASTA a ŠÁRKA
Dvoulůžkový pokoj 4.170,-

Jednolůžkový
pokoj bez
příplatku !

již od

4.170 Kč



CMYK - strana 5CMYK - strana 4

ZIMNÍ  
NABÍDKA  

LÁZNĚ LUHAČOVICE

Lázně Luhačovice mají v zimním období své 
kouzlo. Využijte jedinečnou možnost strávit  
zimní dovolenou v lázních za skvělé ceny.  
Oslavte Silvestr v lázeňských hotelech MIRAMARE 
a VILA ANTOANETA a dopřejte si moře zážitků 
a bohatý kulturní program.

ZIMNÍ DOVOLENÁ V LÁZNÍCH ZA NEJNIŽŠÍ CENY V ROCE

LÁZNĚ 
NA OCHUTNÁVKU
CENA ZAHRNUJE:

• ubytování na 7 nocí
• polopenze
• lékařská konzultace
• 8 lázeňských procedur - 2x klasická masáž éterickými oleji 

částečná, 2x relaxační koupel, 4x inhalace Vincentkou
• volný vstup do bazénu a infasauny - hotely MIRAMARE
• volný vstup do vodního relax centra - VILA ANTOANETA
• zapůjčení županu zdarma (kategorie superior)

Lázeňské hotely MIRAMARE, Bezručova 338, 763 26 Luhačovice
 +420 577 659 111 | sales@miramare-luhacovice.cz

www. miramare-luhacovice.cz | www.vila-antoaneta.cz

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/osoba/den.

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč
Kategorie ubytování 27. 12. 2018 – 2. 1. 2019
SUPERIOR
Jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj 12.050,-
Dvoulůžkové apartmá 13.550,-
STANDARD  
Jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj  10.850,-
Dvoulůžkové apartmá  11.750,-

již od

10.850Kč

SILVESTROVSKÝ POBYT
CENA ZAHRNUJE:

• ubytování na 6 nocí
• polopenze
• lékařská konzultace
• 6 lázeňských procedur
• 10% sleva na dokoupené procedury
• zapůjčení županu zdarma (kategorie superior)

6 LÁZEŇSKÝCH PROCEDUR (HOTELY MIRAMARE):

• 2x přírodní uhličitá koupel
• 2x klasická masáž esenciálním olejem částečná
• 1x přísadová koupel
• 1x relaxační zábal
• volný vstup do bazénu a infrasauny

6 LÁZEŇSKÝCH PROCEDUR (VILA ANTOANETA):

• 2x přísadová koupel
• 2x relaxační zábal
• 2x klasická masáž esenciálním olejem částečná
• volný vstup do vodního relax centra

SILVESTROVSKÝ PROGRAM:

• slavnostní silvestrovská večeře
• silvestrovský raut
• půlnoční přípitek
• silvestrovská zábava s kapelou
• ohňostroj
• tombola

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie ubytování 21. 10. – 16. 12. 2018 
6. 1. – 10. 3. 2019

SUPERIOR
Dvoulůžkový pokoj 7.850,-
Jednolůžkový pokoj a dvoulůžkové apartmá 8.550,-
STANDARD  
Dvoulůžkový pokoj 6.800,-
Jednolůžkový pokoj a dvoulůžkové apartmá 7.850,-

jednolůžkový  
pokoj v ceně 

dvoulůžkového

již od

6.800 Kč

LUXURY SPA & WELLNESS
VILA VALAŠKA

TO NEJLEPŠÍ Z LUHAČOVIC

Dopřejte si výjimečnou relaxaci  
ve VILE VALAŠKA, která patří mezi 
nejvýznamnější stavby v lázních Luhačovice 
od arch. Dušana Jurkoviče. Nabízí ubytování 
pouze v 9 stylových apartmánech, balneoterapii 
a skvělou gastronomii.

STYLOVÉ UBYTOVÁNÍ OD ARCH. DUŠANA JURKOVIČE

SILVESTROVSKÝ POBYT
CENA ZAHRNUJE:

• ubytování na 6 nocí
• polopenze
• lékařská konzultace
• 6 lázeňských procedur - 2x klasická masáž esenciálním  

olejem částečná, 1x hydromasáž zvukovými vlnami se 
světelnou terapií a přísadou, 1x zónová hydromasáž,  
1x aromatický parafinový zábal, 1x kosmetické kaviárové 
ošetření

• 10% sleva na dokoupené procedury
• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu zdarma

SILVESTROVSKÝ PROGRAM:
• slavnostní silvestrovská večeře
• silvestrovský raut
• půlnoční přípitek
• silvestrovská zábava s kapelou
• ohňostroj
• tombola

RELAXAČNÍ  
POBYTY
CENA ZAHRNUJE:

• ubytování na 2, 3, 4 a 5 nocí
• polopenze
• 2 lázeňské procedury (pobyt na 2 a 3 noci) - 1x klasická 

masáž éterickými oleji  částečná nebo 1x anticelulitidová 
masáž břečťanovým gelem, 1x relaxační zábal

• 3 lázeňské procedury (pobyt na 4 a 5 nocí) - 1x klasická 
masáž éterickými oleji  částečná nebo 1x anticelulitidová 
masáž  břečťanovým gelem, 1x relaxační zábal,  
1x bylinková koupel 

• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu zdarma

POZNÁMKA:
• možnost lékařské konzultace za příplatek 300 Kč

Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA, Betty Smetanové 1 050, 763 26 Luhačovice
+420 577 126 211 | sales@miramare-luhacovice.cz

www.vila-valaska.cz

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/osoba/den.

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč
Kategorie ubytování 27. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Jednolůžkové apartmá 14.950,-
Dvoulůžkové apartmá 14.950,-

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie ubytování 2. 1. – 9. 3. 2019
2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí

Jednolůžkové apartmá 3.670,- 5.150,- 5.870,- 7.050,-
Dvoulůžkové apartmá 3.670,- 5.150,- 5.870,- 7.050,-

již od

3.670 Kč
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ZIMNÍ  
NABÍDKA  

VELKÉ LOSINY

Zažijte poslední dny v roce v duchu sváteční 
pohody, nevšedních zážitků a zábavy 
v Jeseníkách. Pohodové Vánoce bez shonu 
a slavnostní silvestrovský večer Vás čekají 
v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH Velké Losiny.

UŽIJTE SI UNIKÁTNÍ TERMÁLNÍ PARK

VÁNOČNÍ POBYT
CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 4 noci
• plná penze
• slavnostní štědrovečerní večeře
• 2 lázeňské procedury - 1x masáž aromatickými oleji,  

1x přísadová koupel
• 2x 2hodinový vstup do termálního parku
• 30% sleva na další vstupy do termálního parku
• volný vstup do termálního bazénu v hotelu ELIŠKA
• zapůjčení županu zdarma

VÁNOČNÍ PROGRAM:
• vánoční prohlídka zámku
• taneční zábava

SILVESTROVSKÝ POBYT
CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 6 nocí
• plná penze
• 4 lázeňské procedury - 2x přísadová koupel, 1x masáž 

aromatickými oleji, 1x aromatický parafinový zábal
• 2x 2hodinový vstup do termálního parku
• 30% sleva na další vstupy do termálního parku
• volný vstup do termálního bazénu v hotelu ELIŠKA
• zapůjčení županu zdarma

SILVESTROVSKÝ PROGRAM:
• silvestrovská slavnostní večeře a raut, půlnoční přípitek
• silvestrovská zábava s hudbou
• bohatá tombola, ohňostroj

NÁŠ TIP – 1 NOC ZDARMA

• vánoční a silvestrovský pobyt si můžete spojit a získáte tak 
1 NOC ZDARMA

TERMO BALÍČEK
CENA ZAHRNUJE:

• ubytování na 5, 6 a 7 nocí
• polopenze 
• volný vstup do termálního bazénu v hotelu ELIŠKA
• zapůjčení županu zdarma

BONUSY:

• 1x poukaz v hodnotě 350 Kč na vstup do termálního parku
• 30% sleva na další vstupy do termálního parku
• volný vstup do wellness centra v hotelu DIANA
• 20% sleva na masáž horkými kameny

TERMÁLNÍ LÁZNĚ, Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny
+420 583 394 311 | info@lazne-losiny.cz

www.lazne-losiny.cz | www.termaly-losiny.cz

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/osoba/den.

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie ubytování Vánoce  
22. 12. – 26. 12. 2018

Silvestr  
26. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Hlavní hotel ELIŠKA
Jednolůžkový pokoj 11.100,- 15.500,-
Dvoulůžkový pokoj 8.700,- 12.500,-
Apartmá 9.300,-  13.700,-

již od

6.750 Kč

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie ubytování
6. 1. – 17. 3. 2019

5 nocí 6 nocí 7 nocí
Hlavní hotel ELIŠKA
Jednolůžkový pokoj 9.750,- 11.700,- 12.250,-
Dvoulůžkový pokoj 6.750,- 8.100,- 8.750,-
Apartmá 7.500,- 9.000,- 10.150,-

IDEÁLNÍ ZIMNÍ 
DOVOLENÁ  

V JESENÍKÁCH

Wellness hotel DIANA je skvělým místem 
pro rodinnou dovolenou v Jeseníkách. 
Užijete si relaxační procedury, velké 
množství kulturních i sportovních zážitků 
a vyhlášenou českou kuchyni. Tak neváhejte 
a skočte z lyží rovnou do Termálů.

SKVĚLÉ MÍSTO PRO RODINY S DĚTMI

SILVESTROVSKÝ  
POBYT
CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 5 a 6 nocí
• polopenze
• 1. 1. novoroční brunch
• 3 procedury - 1x aroma masáž částečná, 1x přísadová koupel, 

1x zábal z včelího vosku
• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu zdarma
• parkování zdarma

BONUSY:
• 2x 2hodinový vstup do termálního parku
• 50% sleva na další vstupy do termálního parku
• volný vstup do termálního bazénu v hotelu ELIŠKA
• animační a doprovodné programy pro děti a dospělé
• slevy na skipasy

SILVESTROVSKÝ PROGRAM:
• večerní program 29.12.
• silvestrovská zábava s hudbou
• slavnostní večeře
• silvestrovský raut
• ohňostroj a půlnoční přípitek

LYŽAŘSKÝ POBYT
CENA ZAHRNUJE:

• ubytování na 3 a 5 nocí
• polopenze
• 1x 3hodinový vstup do termálního parku  

(pobyt na 3 noci)
• 1x 3hodinový vstup do termálního parku  

včetně saun (pobyt na 5 nocí)
• volný vstup do wellness centra 
• zapůjčení županu zdarma
• parkování zdarma

BONUSY:

• 20% sleva na všechny masáže
• 30% sleva na všechny koupele
• 50% sleva na další vstupy do termálního parku
• slevy na skipasy

Wellness hotel DIANA, Žárovská 618, 788 15 Velké Losiny
+420 583 248 050 | recepce@diana-losiny.cz

www.diana-losiny.cz

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 20 Kč/osoba/den.

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie ubytování 5 nocí 
27. 12. 2018 – 1. 1. 2019

6 nocí 
26. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Jednolůžkový pokoj 11.800,- 12.900,-
Dvoulůžkový pokoj 9.500,- 10.100,-
Apartmá 10.300,- 11.100,-
Apartmá luxus 11.800,- 12.900,-

CENÍK POBYTU / CENY ZA OSOBU V Kč

Kategorie ubytování
1. 12. 2018 - 17. 3. 2019

3 noci 5 nocí
Jednolůžkový pokoj 5.790,- 8.990,-
Dvoulůžkový pokoj 3.990,- 5.990,-
Apartmá 4.590,- 6.990,-
Apartmá luxus 5.790,- 8.990,-

již od

3.990 Kč

již od

9.500 Kč
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www.royalspa.cz
+420 720 99 88 77

PO – PÁ od 8.30 do 17.00 hod.

DARUJTE ZDRAVÍ A OPRAVDOVÝ ODPOČINEK

Dárkové poukazy a šeky do lázní jsou hezkým dárkem pro vaše blízké, 
přátelé či obchodní partnery. Nabízíme dárkové šeky v určité nominální 
hodnotě a dárkové poukazy na přání, které můžete uplatnit na pobyt, 
lázeňskou proceduru a ostatní hotelové a lázeňské služby. 

ROYAL SPA FAMILY – VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Pečujte pravidelně o své zdraví v našich lázeňských hotelech a resortech 
ROYAL SPA a staňte se členem naší velké rodiny ROYAL SPA FAMILY. 
Prevence a pravidelná péče o zdraví vedou k jeho udržení či zlepšení,  
a proto členové naší ROYAL SPA FAMILY mohou získat slevy  
na opakované pobyty a řadu výhod a bonusů.

Z LYŽÍ ROVNOU DO TERMÁLŮ

termální park, jediný svého druhu v ČR
bazény napouštěné přírodní  
termální vodou 
vodní atrakce, sauny, masáže
cvičení v bazénu, animační programy
zázemí pro rodiče s dětmi
restaurace s vynikající kuchyní
celoroční provoz

www.termaly-losiny.cz


