
WELLNESS POBYT ŠKOLSTVÍ

INFORMACE O POSKYTOVATELI POVĚŘENEC ČMOS PŠ
Jméno Hotel garni Kolštejn*** Organizační j. KOJ Olomouc

Adresa Branná 56 Jméno Ing. Eva Hrdličková

Město Branná 788 25 E-mail krosolomouc@centrum.cz

Telefon +420 583 286 421

Telefon +420 602 651 027 Funkce předseda KROS

E-mail info@kolstejn.cz

Web www.relaxkolstejn.cz

DOPORUČENÍ – EXKLUZIVITA

POSKYTOVANÁ NABÍDKA

NABÍDKA PLATÍ DO ŘÍJNA 2020

2 x neomezený vstup do saunového komplexu Vitální svět

3 490 Kč

4 290 Kč

Člen ČMOS PŠ

Zaměstnanec školství 

2 x vstup do bazénu se slanou vodou a protiproudem

Cena:

welcome drink při příjezdu na pokoji

10 % sleva na masáže (podmínka objednání min. 2 týdny před příjezdem)

10 % sleva na skipas v zimě nebo 10 % z ceny pronájmu elektrického kola v létě

10 % sleva na 1 hodinu bowlingu

Komfortní ubytování ve dvou a vícelůžkových pokojích.  

Výjimečný saunový svět, skvělá kuchyně, malý pivovar, lokalita v centru Jeseníků, v místě lyžařský vlek s 

kvalitním zasněžováním, dalších 6 horských středisek do 10 km.

Třídenní wellness pobyt (2 noci) pro 2 osoby

Zahrnuje pro každou osobu:

2 x ubytování v Hotelu garni Kolštejn*** (přechod do saunového světa cca 20 kroků)

2 x polopenze (bohatá bufetová snídaně a tříchodová servírovaná večeře formou výběru jídel)

https://goo.gl/maps/tAFwe9YTQJ22
mailto:krosolomouc@centrum.cz
http://www.relaxkolstejn.cz/


BONUS ZDARMA

ZA DOPLATEK NABÍZÍME

CENA NEZAHRNUJE

(kromě osob osvobozených od placení těchto poplatků).

DĚTI

POSTUP REZERVACE POBYTU

10 % sleva na skipas v zimě nebo 10 % z ceny pronájmu elektrického kola v létě

Možnost účastnit se komentované 30 minutové prohlídky minipivovaru Kolštejn s degustací 

přímo ve sklepě za příplatek 150 Kč/osoba. Dle provozních možností.

Cena:

Člen ČMOS PŠ 4 490 Kč

10 % sleva na 1 hodinu bowlingu

Zapůjčení saunového setu

Parkování u hotelu

Biliard dle otevíracích hodin bowling baru

Vysokorychlostní  Wi-Fi připojení

Rekreační poplatek 12 Kč/noc/osoba, osoby od 18 do 70 let 

Každá další osoba nad 15 let na pevném lůžku 1700 Kč/3denní pobyt 

Ubytovací poplatek 6 Kč/den/osoba – každá osoba.

Vstup do wellness od 15 let.

Unikátní slevová karta Jeseníky YesCard

Parkování u hotelu

3 x vstup do bazénu se slanou vodou a protiproudem

10 % sleva na masáže (podmínka objednání min. 2 týdny před příjezdem)

Zahrnuje pro každou osobu:

Zaměstnanec školství 5 290 Kč

3 x ubytování v Hotelu garni Kolštejn*** (přechod do saunového světa cca 20 kroků)

3 x polopenze (bohatá bufetová snídaně a tříchodová servírovaná večeře formou výběru jídel)

3 x neomezený vstup do saunového komplexu Vitální svět

welcome drink při příjezdu na pokoji

Čtyřdenní wellness pobyt (3 noci) pro 2 osoby

resp. 1500 Kč/4denní pobyt vč. polopenze a vstupu do bazénu.

resp. 2200 Kč/4denní pobyt včetně polopenze, vstupu do wellness zařízení a bazénu. 

Následně pošlete do 24 hodin objednávku na info@relaxkolstejn.cz, která musí obsahovat, druh 

pobytu s cenou, fakturační údaje, počet osob, jejich jména, rezervovaný termín a mobilní telefonický 

kontakt na účastníka. 

Děti od 3 do 14,9 let na pevném lůžku za 1100 Kč/3denní pobyt 

Děti do 2,99 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu.  

volejte na telefon +420 583 286 421, +420 602 651 027.

Před zakoupením pobytu si v hotelu ověřte, zdali je vámi vybraný termín volný,

Informace k nabídce pobytů.  

Originální saunové ceremoniály pod vedením profesionálního saunéra v trvání 1,5 hodiny

za příplatek 150 Kč/osoba. Probíhají v úterý a sobotu, nutno rezervovat při příjezdu. 

Zapůjčení ručníku a saunového setu


