Velikonoce 25. – 28.3.2016 – 4 dny
Typ pokoje
Hotelová budova

STD. - Shiraz
Hotel Gymnasion

STD. -Chardonnay
Hotel Garnison

SUP.- Cabernet
Hotel Svatá Kateřina

SUP.- Merlot
Hotel Svatá Kateřina

DLX.- Sauvignon
Hotel Svatá Kateřina

DLX.- Pinot
Hotel Svatá Kateřina

DLX JUN. SUITE Carmenere

Cena za osobu ve
dvoulůžkovém
pokoji
obsazeném
jednou osobou

Cena za osobu ve
dvoulůžkovém pokoji
obsazeném
dvěma osobami

Cena za dosp.osobu
ve dvoulůžkovém
pokoji s přistýlkou
obsazeném
třemi osobami

Cena za dítě
3-8let na přistýlce
se dvěma dosp.
osobami

6.660,-

5.670,-

5.670,-

2.835,-

6.660,-

5.670,-

5.670,-

2.835,-

7.380,-

6.390,-

NELZE

NELZE

7.380,-

6.390,-

6.390,-

3.195,-

8.880,-

7.110,-

NELZE

NELZE

8.880,-

7.110,-

7.110,-

3.555,-

10.380,-

8.610,-

8.610,-

4.305,-

Hotel Svatá Kateřina

Uvedené ceny jsou v CZK, včetně DPH a místních poplatků. Uvedené ceny jsou platné pro období od 25.3. do 28.3.2016.

Děti:
Děti ve věku do 3 let (2,99 roku) – ubytování včetně postýlky ZDARMA
Děti 3-8 (7,99) let: sleva 50% z ceny dospělé osoby pokud budou v pokoji 2 dosp. osoby a 1 nebo max. 2 děti.
Dítě 3-8 (7,99) let: sleva 25% z ceny dospělé osoby pokud bude v pokoji s 1 dosp. osobou.
Domácí mazlíčci:
Pobyt s domácím mazlíčkem je možný max. do velikosti retrievera, pouze na pokojích hotelu Gymnasion a Garnison. Poplatek za
prvního psa činí 170,-Kč/noc, za druhého psa činí poplatek 370,-/noc.
Příplatky:
3x polopenze: 810,-Kč/dosp. osoba/3x večeře
3x polopenze: 565,-Kč/dítě do 8 let/3x večeře

Cena Velikonočního pobytu zahrnuje:
Dospělá osoba:

Děti 3-8 let:

•3x ubytování se snídaní formou bohatého bufetu
•volný vstup do wellness&spa (=sauny, páry, vířivka a
relaxační místnosti)
•volný vstup do posilovny po celou dobu pobytu
•2x odpolední kávu se zákuskem
•vodní dovádění – hodinové víření rodičů s dětmi ve
venkovních hydromasážních vanách
• 1x Sněhový vánek - prohřívající zábal a uvolňující masáž
55´+5´nebo 1x Bruselskou čokoládovou masáž 55´+5´
•1x lekci cvičení (1 hodina dle aktuální nabídky v daném
termínu) nebo ½ hodiny jízdy na koni
•půjčování sportovního vybavení ZDARMA po celou dobu
pobytu (kola, vybavení na tenis, vybavení na fotbal, stolní
tenis, volejbal, badminton, petangue, frisbee, nordic walking
hole, sněžnice, běžky)
•transfer z Počátek (oploceného nehlídaného parkoviště) do
resortu a zpět

•3x ubytování se snídaní formou bohatého bufetu
•vstup do wellness&spa v hodinách určených dětem (za
doprovodu rodičů)
•volný vstup do posilovny (za doprovodu rodičů)
•2x malé odpolední občerstvení (džus a zmrzlina, džus a
palačinka)
•vodní dovádění – hodinové víření rodičů s dětmi ve
venkovních hydromasážních vanách
•čokoládovou masáž, 15´+5´
•1x cvičební lekci pro děti nebo 15´ jízdy na koni
•půjčování sportovního vybavení ZDARMA po celou dobu
pobytu (kola, vybavení na tenis, vybavení na fotbal, stolní
tenis, volejbal, badminton, petangue, frisbee, nordic walking
hole)
•hledání velikonočního pokladu, výroba pomlázky,
malování vajíček
•hernu a aktivity pro děti

Při zakoupení další noci k velikonočnímu pobytu sleva 30% z pultové ceny ubytování.
Velikonoční pobyt nelze kombinovat s nabídkou Dny pro rodiče s dětmi.

Resort Svatá Kateřina
Svatá Kateřina 327
394 64 Počátky

Česká Republika
tel. recepce: +420 565 456 801
+420 606 657 002

fax: +420 565 456 803
info@katerinaresort.cz
www.katerinaresort.cz

