Jméno

Boutique HOTEL RADUN****

Organiza ní j.

KOJ Olomouc

Adresa

Bílá tvr 447

Jméno

Ing. Eva Hrdli ková

M sto

763 26 Luha ovice

E-mail

krosolomouc@centrum.cz

Telefon

+420 577 103 692

Funkce

p edseda KROS

E-mail

recepce@hotelradun.cz

Web

www.hotelradun.cz

$

%

!" #

$

Jarní relax v luxusním 4* prvorepublikovém rodinném hotelu ve zrekonstruované funkcionalistické vile, ideální
poloha v centru známých lázní LUHA OVICE pod pramenem Aloiska, skv lá plná penze podávaná formou
zážitkové gastronomie, 2 wellness procedury, volný vstup do VODNÍHO RÁJE p ilehlé m stské plovárny.

ty denní wellness pobyt (3 noci) pro 1 osobu „Školství – 4 dny, jarní prázdniny“
Cena:
Pro leny MOS PS
4 450 K
Zam stnanec ve školství
4 900 K
nástup na pobyt: ned le, pond lí, úterý (1 osoba na pokoji m že být bez p íplatku)
Zahrnuje:
3x ubytování ve stylovém prost edí zrekonstruované památkov chrán né funkcionalistické vily
stravování formou PLNÉ PENZE z lokálních a bio surovin
> rozmanitá snídan formou studeného a teplého bufetu
> 3x 2chodové polední menu
> 3x 3chodové ve erní gurmánské menu

P tidenní wellness pobyt (4 noci) pro 1 osobu – „Školství – 5 dn , jarní prázdniny“
Cena:
Pro leny MOS PS
5 980 K
Zam stnanec ve školství
6 520 K
nástup na pobyt: ned le, pond lí (1 osoba na pokoji m že být bez p íplatku)
Zahrnuje:
4x ubytování ve stylovém prost edí zrekonstruované památkov chrán né funkcionalistické vily
stravování formou PLNÉ PENZE z lokálních a bio surovin
> rozmanitá snídan formou studeného a teplého bufetu
> 4x 2chodové polední menu
> 4x 3chodové ve erní gurmánské menu

$
lé ivé bylinky z Radunu pro Vaše t lo:
> byliny RADUN do zábalu na Vaše záda
> masáž zad a šíje bylinnými oleji RADUN
romantický ve er s klavírem v úterý
prohlídka funkcionalistické vily p ímo s majitelem
zvýhodn ní 15 % na všechny další masáže a terapie hotelového wellness Prožitkový klub
volný vstup do p ilehlého vodního ráje (25 m plavecký bazén, zážitkový bazén s masážními tryskami,
bublery, skákacím zálivem a divokou ekou, whirlpool, parní komora, vyh ívané lavice)
wi-fi p ipojení v celém hotelu
minibar, trezor, župan, vysouše vlas , kvalitní eská hotelová kosmetika na pokoji
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Rekrea ní poplatek
Ubytovací poplatek
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P ívlastek „Boutique“ ozna uje typ hotelu, specifický zejména svým intimním, obvykle unikátním hotelovým
prost edím a individualitou. Atmosféra a zážitek jsou pro boutique hotel jedny z nejd ležit jších faktor . Jeho
hotelové pokoje poskytují moderní vybavení, ale stejn tak jsou zam eny na klidné a výjime né pohodlí, nikoli na
technické vymoženosti. Kombinuje výjime ný design, profesionální pé i a perfektní chování hotelového personálu
a p edevším know-how majitel . Personál butikového hotelu p edvídá pot eby a požadavky host , nikoli jen
reaguje, když je o to požádán. V d t p edem, co hosté cht jí, kdy to cht jí, jak to cht jí, to je to, co d lá rozdíl
mezi dobrým servisem b žného hotelu a vynikajícími službami boutique hotelu. Osobnost majitele zde také hraje
velkou roli. Majitelé v tšinou ve svém boutique hotelu pracují, osobn dohlíží na kuchy , servis, pohybují se mezi
hosty, komunikují s nimi apod.
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Pobyt rezervujte p ímo v recepci hotelu telefonicky nebo emailovou poštou.

Relax o jarních prázdninách
Račte spočinouti v náruči prvorepublikového Radunu,
načerpejte energii a posilte svou imunitu.
Podpořte vnitřní radost a dopřejte mysli odpočinku.
Využijte výhodné klubové ceny všedních dnů.

Pobyt obsahuje:
·
·
·
·
·

·
·

Termíny pobytů neděle - pátek
1. 2. – 14. 3. 2021:

·
·

________________________________________________

·

Ceny pobytů
________________________________________________

4 dny / 3 noci
5 dnů / 4 noci

4 900
6 520

Ceny pobytů pro členy

·
·
·
·
·

ubytování na 3 (4) noci ve stylovém prostředí zrekonstruované
památkově chráněné prvorepublikové funkcionalistické vily
nástup na pobyt 3 noci: neděle, pondělí, úterý
nástup na pobyt 4 noci: neděle, pondělí
VÝHODA: 1 osoba na pokoji může být bez příplatku
3x (4x) stravování formou PLNÉ PENZE z lokálních a bio surovin
o rozmanitá snídaně formou studeného i teplého bufetu
o 2chodové polední labužnické menu
o 3chodové večerní gurmánské menu
romantický večer s klavírem v úterý
léčivé bylinky z Radunu pro Vaše tělo:
o byliny RADUN do zábalu na Vaše záda
o masáž zad a šíje bylinnými oleji RADUN
volný vstup do přilehlého vodního ráje městské plovárny
(25 m plavecký bazén, zážitkový bazén s masážními tryskami, bublery,
skákacím zálivem a divokou řekou, dětský bazének, whirlpool, parní
komora, vyhřívané lavice)
zvýhodnění 15 % na všechny další masáže a terapie hotelového
wellness Prožitkový klub
prohlídka funkcionalistické vily přímo s majitelem
wi-fi připojení k internetu v celém hotelu
minibar, trezor, župan, vysoušeč vlasů
kvalitní česká hotelová kosmetika na pokoji
cena nezahrnuje poplatek z pobytu Městu Luhačovice 21 Kč / noc

________________________________________________

4 dny / 3 noci
5 dnů / 4 noci

4 450
5 980

Pro rezervaci a více informací nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 577 103 692
nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese recepce@hotelradun.cz.

Již dnes se na Vás těšíme!

