
RELAX O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

INFORMACE O POSKYTOVATELI POVĚŘENEC ČMOS PŠ
Jméno Boutique HOTEL RADUN**** Organizační j. KOJ Olomouc

Adresa Bílá čtvrť 447 Jméno Ing. Eva Hrdličková

Město 763 26  Luhačovice E-mail krosolomouc@centrum.cz

Telefon +420 577 103 692 Funkce předseda KROS

E-mail recepce@hotelradun.cz

Web www.hotelradun.cz NABÍDKA PLATÍ DO 1. 4. 2020

DOPORUČENÍ – EXKLUZIVITA

POSKYTOVANÁ NABÍDKA

nástup na pobyt: neděle, pondělí, úterý  (1 osoba na pokoji může být bez příplatku)

nástup na pobyt: neděle, pondělí (1 osoba na pokoji může být bez příplatku)

Zahrnuje:
3 x ubytování ve stylovém prostředí zrekonstruované památkově chráněné funkcionalistické vily

vitální snídaně formou studeného a teplého bufetu

4 x 3chodové večerní gurmánské menu – zážitková gastronomie, restaurace Republika

Pětidenní wellness pobyt (4 noci) pro 1 osobu  – „Školství – 5 dnů, jarní prázdniny“
Cena:
Zima 2. 2. – 28. 2. 2020 5 170 Kč

3 x 3chodové večerní gurmánské menu – zážitková gastronomie, restaurace Republika

Jaro 1. 3. – 1. 4. 2020

    Čtyřdenní wellness  pobyt (3 noci) pro 1 osobu  „Školství – 4 dny, jarní prázdniny“
Cena:

Zahrnuje:

Jaro 1. 3. – 1. 4. 2020 5 350 Kč

4 x ubytování ve stylovém prostředí zrekonstruované památkově chráněné funkcionalistické vily

Jarní relax v luxusním 4* prvorepublikovém rodinném hotelu ve zrekonstruované funkcionalistické vile, ideální 
poloha v centru známých lázní LUHAČOVICE pod pramenem Aloiska, skvělá  plná penze podávaná formou 

zážitkové gastronomie, 2 wellness procedury, volný vstup do VODNÍHO RÁJE přilehlé městské plovárny.

stravování formou PLNÉ PENZE z lokálních a bio surovin 

3 x 2chodové polední menu

4 090 Kč
4 360 Kč

Zima 2. 2. – 28. 2. 2020

stravování formou PLNÉ PENZE z lokálních a bio surovin 
vitální snídaně formou studeného a teplého bufetu
4 x 2chodové polední menu



BONUS K OBĚMA VARIANTÁM

CENA NEZAHRNUJE

FOTOGALERIE

POSTUP REZERVACE

Pobyt rezervujte přímo v recepci hotelu telefonicky nebo emailovou poštou.

Rekreační poplatek
Ubytovací poplatek

láhev kvalitního vína na pokoji
v úterý romantický večer s klavírem

(1x termoaktivní skořicový zábal, 1x masáž zad a šíje medovými oleji)
wellness procedury „Med a skořice pro prohřátí a zklidnění“

bublery, skákacím zálivem a divokou řekou, whirlpool, parní komora, vyhřívané lavice)
wi-fi připojení v celém hotelu

BOUTIQUE HOTEL – co to vlastně znamená a v čem je tedy jiný?

Přívlastek „Boutique“ označuje typ hotelu, specifický zejména svým intimním, obvykle unikátním hotelovým 
prostředím a individualitou. Atmosféra a zážitek jsou pro boutique hotel jedny z nejdůležitějších faktorů. Jeho 
hotelové pokoje poskytují moderní vybavení, ale stejně tak jsou zaměřeny na klidné a výjimečné pohodlí, nikoli na 
technické vymoženosti. Kombinuje výjimečný design, profesionální péči a perfektní chování hotelového personálu 
a především know-how majitelů. Personál butikového hotelu předvídá potřeby a požadavky hostů, nikoli jen 
reaguje, když je o to požádán. Vědět předem, co hosté chtějí, kdy to chtějí, jak to chtějí, to je to, co dělá rozdíl 
mezi dobrým servisem běžného hotelu a vynikajícími službami boutique hotelu. Osobnost majitele zde také hraje 
velkou roli. Majitelé většinou ve svém boutique hotelu pracují, osobně dohlíží na kuchyň, servis, pohybují se mezi 
hosty, komunikují s nimi apod.

volný vstup do přilehlého vodního ráje (25 m plavecký bazén, zážitkový bazén s masážními tryskami,

minibar, trezor, župan, vysoušeč vlasů, kvalitní česká hotelová kosmetika na pokoji

prohlídka funkcionalistické vily přímo s majitelem


