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Nemusíte cestovat daleko. Jiný svět máte na dosah…

LÁZNĚ LUHAČOVICE
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ALEXANDRIA****

• ceny jsou v Kč za osobu a lázeňskou/wellness proceduru a zahrnují DPH

|  WELLNESS HOTEL S PRVOTŘÍDNÍMI SLUŽBAMI

|  LUXUSNÍ WELLNESS CENTRUM VE STYLU STAROŘÍMSKÝCH LÁZNÍ

|  ZÁŽITKOVÁ GASTRONOMIE VE VYHLÁŠENÉ FRANCOUZSKÉ 

   RESTAURACI S NOBLESOU PRVNÍ REPUBLIKY, NOČNÍ KLUB

DŮLEŽITÉ děti od 12 let
výtah, zákaz kouření, zvířata nepovolena

FITNESS CENTRUM ZDARMA volný vstup

PARKOVÁNÍ za poplatek – kryté parkoviště (cca 100 m) 

LÁZEŇSKÉ SLUŽBY přírodní uhličité koupele, další lázeňské procedury, 
možnost lázeňské léčby v hotelu Palace

STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu v hotelové restauraci, 
oběd výběrem à la carte ve Francouzské restauraci 

POLOHA v centru města

popis pokojů viz str. 10

106 lůžek

POKOJE

HOTELOVÉ SLUŽBY recepce, směnárna, internetový koutek, lobby bar, 
noční klub

WELLNESS wellness procedury, luxusní obličejové a tělové spa 
rituály

WELLNESS 
CENTRUM

ZDARMA volný vstup – bazén, whirlpool, Kneippův 
chodník, saunový svět (5 druhů saun)



LÁZEŇSKÉ 
A WELLNESS 

POBYTY
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1lůžkový pokoj bez příplatku získáte u pobytu 
Medical wellness na 21 nocí či déle.

1lůžkový pokoj

BEZ 
PŘÍPLATKU

3 noci zdarma získáte u pobytu  Medical wellness 
na 21 nocí.

3 noci
ZDARMA

21=18

•  7x ubytování  •  7x polopenze formou bufetu  •   1x konzultace s lékařem  •  1x základní diagnostika na bioimpendanční váze  •  1x přírodní uhličitá 
koupel (15 min.)  •   10x lázeňská procedura dle doporučení lékaře (přírodní uhličité, perličkové a hydromasážní koupele, klasické a reflexní masáže, 
lymfatické drenáže, rašelinové obklady) nebo wellness procedura (max. 25 min.) dle vlastního výběru  •  volný vstup do wellness centra  •  volný vstup 
do fitness centra  •  zapůjčení županu  •   Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  •  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

MEDICAL WELLNESS  
ZDRAVÍ A WELLNESS 

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****

13 755

13 755

16 695

15 225

15 610

13 475

17 045

14 770

14 770

18 130

16 450

16 870

14 455

18 515

14 560

15 260

18 795

17 045

17 465

14 910

19 250

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.
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•   7x ubytování  •  7x polopenze formou bufetu  •   1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)  •  1x perličková koupel s přísadou dle vlastního výběru (20 min.)
•   1x hydromasážní koupel (20 min.)  •   1x masáž éterickým olejem dle vlastního výběru (částečná, 25 min.)  •  1x masáž klasická (částečná, 25 min.)
•  1x rašelinový obklad zad (20 min.)  •   5x inhalace minerální vody (individuální, dochází se do Inhalatoria)  •  volný vstup do wellness centra  
•   volný vstup do fitness centra  •  zapůjčení županu  •   Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná.

RELAXAČNÍ POBYT      NEJOBLÍBENĚJŠÍ POBYT 

•   7x ubytování  •  7x polopenze formou bufetu  •  5x wellness procedura (max. 25 min.) dle vlastního výběru  •  volný vstup do wellness centra  
•  volný vstup do fitness centra  •  zapůjčení županu  •  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  •  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Doporučujeme výběr procedur při podání objednávky pobytu.

13 790

13 790

17 150

15 470

15 890

13 475

17 535

13 580

14 280

17 815

16 065

16 485

13 930

18 270

12 775

12 775

15 715

14 245

14 630

12 495

16 065

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.

LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ NEJŽÁDANĚJŠÍ POBYT

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.

13 055

13 055

15 995

14 525

14 910

12 775

16 345

14 070

14 070

17 430

15 750

16 170

13 755

17 815

13 860

14 560

18 095

16 345

16 765

14 210

18 550
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•   7x ubytování  •  7x polopenze formou bufetu  •   1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)  •  1x perličková koupel s bylinnou přísadou (20 min.)  •  1x masáž 
klasická (částečná, 25 min.)  •   1x masáž éterickým olejem dle vlastního výběru (25 min.)  •  1x rašelinový obklad zad (20 min.)  •  volný vstup do wellness 
centra  •  volný vstup do fitness centra  •  zapůjčení županu  •  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  •  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná.

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****

12 495

12 495

15 435

13 965

14 350

12 215

15 785

13 510

13 510

16 870

15 190

15 610

13 195

17 255

13 300

14 000

17 535

15 785

16 205

13 650

17 990

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.

TOP PRO KAŽDÝ VĚK TERAPIE – ODPOČINEK – POHYB NA ČISTÉM VZDUCHU   

•   7x ubytování se snídaní formou bufetu  •   6x večeře formou bufetu a nápoj (1x nealko z nabídky nebo 0,3 l piva nebo 0,2 l vína)  •  1x slavnostní večeře 
ve Francouzské restauraci  •   1x láhev vína (0,7 l) a ovoce na pokoji v den příjezdu  •  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)  •  1x hydromasážní koupel 
s barevnou terapií (20 min.)  •   1x relaxační masáž éterickým olejem (25 min.)  •  1x masáž lávovými kameny (25 min.)  •  1x indická antistresová masáž 
hlavy (25 min.)  •  1x masáž plosky nohy (25 min.)  •   1x rašelinový obklad zad (20 min.)  •  1x obklad z přírodního včelího vosku (20 min.)  •  1x spa rituál 
pro tělo Terraké (90 min.)  •  volný vstup do wellness centra  •  volný vstup do fitness centra s konzultací správného cvičení (1x 20 min.)  •  zapůjčení 
županu  •  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  •   denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná.

16 470

16 470

19 410

17 940

18 325

16 190

19 760

17 485

17 485

20 845

19 165

19 585

17 170

21 230

17 275

17 975

21 510

19 760

20 180

17 625

21 965

VIP WELLNESS TÝDEN EXKLUZIVNÍ POBYT VHODNÝ I PRO MANAŽERY
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•   4x ubytování  •  4x polopenze formou bufetu  •   1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)  •  1x hydromasážní koupel (20 min.)  •  1x masáž klasická (částečná, 
25 min.)  •  1x masáž éterickým olejem (částečná, 25 min.)  •  volný vstup do wellness centra  •  volný vstup do fitness centra  •  zapůjčení županu  •  Wi-Fi 
připojení na pokoji ZDARMA  •  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná. Pobyt je poskytován neděle – čtvrtek.

6 990

6 990

8 865

7 935

8 160

6 810

9 105

7 575

7 575

9 690

8 640

8 895

7 365

9 945

7 680

7 980

10 260

9 120

9 405

7 755

10 530

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.

OCHUTNÁVKA WELLNESS VÝHODNÁ CENA      

•   2x ubytování  •  2x polopenze formou bufetu  •   1x wellness masáž dle vlastního výběru (25 min.)  •  volný vstup do wellness centra  •  volný vstup 
do fitness centra  •  zapůjčení županu  •  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  •  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná. Nástup na pobyt není možný v sobotu.

4 660

4 660

5 910

5 290

5 440

4 540

6 070

5 050

5 050

6 460

5 760

5 930

4 910

6 630

5 120

5 320

6 840

6 080

6 270

5 170

7 020

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.

WELLNESS NA ZKOUŠKU VYZKOUŠEJTE NĚCO NOVÉHO

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****
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•   3x ubytování  •  3x polopenze formou bufetu  •   1x relaxační bublinková koupel (15 - 20 min.)  •  1x wellness masáž dle vlastního výběru (25 min.)
•   1x Rasul – orientální očistná kúra v parní lázni (25 min.) pro pár nebo 1x rašelinový obklad zad (20 min.) pro jednotlivce  •  volný vstup do wellness 
centra  •  volný vstup do fitness centra  •  zapůjčení županu  •  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  •  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná.

6 990

6 990

8 865

7 935

8 160

6 810

9 105

7 575

7 575

9 690

8 640

8 895

7 365

9 945

7 680

7 980

10 260

9 120

9 405

7 755

10 530

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND    OPRAVDOVÁ VÍKENDOVÁ RELAXACE    

•   3x ubytování se snídaní formou bufetu  •   2x večeře formou bufetu a nápoj (1x nealko z nabídky nebo 0,3 l piva nebo 0,2 l vína)  •  1x slavnostní večeře 
ve Francouzské restauraci  •   1x láhev vína (0,7 l) a ovoce na pokoji v den příjezdu  •  wellness procedury speciálně pro dámy nebo pány  •  volný vstup 
do wellness centra  •  volný vstup do fitness centra  •  zapůjčení županu  •  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  •  denně pitná kúra luhačovických 
minerálních vod  PLUS speciálně pro dámy:   •  1x čokoládový sen (peeling - částečný, masáž horkou čokoládou, zábal po masáži, 50 min.)  •   
1x hydromasážní koupel s barevnou terapií (20 min.)  •  2x přístrojová anticelulitidní masáž (25 min.) 
PLUS speciálně pro pány:  •  1x balzám na záda (rašelinový obklad zad, masáž klasická částečná, 45 min.)  •  1x wellness masáž dle vlastního výběru 
(50 min.)  •  1x hydromasážní koupel s barevnou terapií (20 min.)

Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná.

8 085

8 085

9 960

9 030

9 255

7 905

10 200

8 670

8 670

10 785

9 735

9 990

8 460

11 040

8 775

9 075

11 355

10 215

10 500

8 850

11 625

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.

VIP WELLNESS VÍKEND     EXKLUZIVNÍ VÍKENDOVÁ RELAXACE
VHODNÁ I PRO MANAŽERY

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****
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VELIKONOČNÍ HODOVÁNÍ
Na velikonoční neděli jsme pro vás připravili sváteční brunch formou 
bufetu s neomezenou konzumací velikonočních a regionálních jídel. 
Nebude chybět tradiční velikonoční nádivka, beránek či mazanec. 
Jako welcome drink budeme podávat slivovici nebo hruškovici. 
To vše za doprovodu cimbálové muziky. Program zpestří malování 
a prodej kraslic.

•   4/8x ubytování   
•  4/8x polopenze formou bufetu  
•   1x velikonoční hodování (sváteční brunch formou bufetu 
   s neomezenou konzumací pokrmů)
•   1x velikonoční výslužka (pomlázka a barevné vajíčko pro pány 
   a tradiční velikonoční beránek pro dámy)  
•  volný vstup do wellness centra  
•  volný vstup do fitness centra
•  zapůjčení županu  
•  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  
•  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod  

Velikonoční wellness balíček –  4 noci/ čt – po:   
•  1x relaxační bublinková koupel (15 – 20 min.)  
•  1x masáž éterickým olejem dle vlastního výběru (částečná, 25 min.)  
•   1x masáž obličeje a dekoltu (25 min.) pro dámy 
   nebo masáž klasická (částečná, 25 min.) pro pány 

Velikonoční wellness balíček –  8 nocí/ ne –  po:  
•  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)  
•  1x bublinková koupel s vonnou přísadou (20 min.)
•   1x hřejivý obklad zad (20 min.)  
•   1x masáž éterickým olejem dle vlastního výběru (25 min.)  
•  1x wellness masáž dle vlastního výběru (25 min.)
•   1x masáž obličeje a dekoltu (25 min.) pro dámy 
   nebo 1x indická antistresová masáž hlavy (25  min.) pro pány 
•  1x zkrášlující rituál Jasmínové pohlazení (50 min.) pro dámy 
   nebo 1x celková masáž (50 min.) pro pány  
•  1x orientální rituál Rasul (25 min.) pro pár 
   nebo 1x rašelinový obklad (20 min.) pro jednotlivce

Záměna procedur v rámci wellness balíčků není možná.

VELIKONOCE V ALEXANDRII****
SVÁTKY BEZ SHONU, PŘÍPRAV A STRESU 

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). Popis kategorie pokojů viz str. 10.

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

09. – 17. 4. 2017

8 nocí / ne – po

13. – 17. 4. 2017

4 noci / čt – po

Alexandria****

16 050

16 050

19 890

17 970

18 450

15 690

20 330

10 630

10 630

13 450

12 050

12 390

10 350

13 790

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena
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•   6x ubytování ve vánočně vyzdobeném pokoji (jmelí, vánoční perníčky   
   a cukroví, ovoce)  
•  1x tradiční domácí vánoční punč a dezert  
•  6x snídaně formou bufetu  
•  1x uvítací večeře s přípitkem  
•  1x štědrovečerní večeře (tradiční vánoční menu – aperitiv, předkrm,   
   polévka, smažený kapr/řízek, bramborový salát, dezert, káva)  
•   1x sváteční večeře při svíčkách ve Francouzské restauraci  
•  1x degustační večeře (česká a moravská kuchyně) 
   formou bohatého bufetu  
•  2x večeře formou bufetu  
•   Štědrý den v Alexandrii s wellness zážitky, vánočními melodiemi,    
   štědrovečerní večeří a dárkem u vánočního stromečku  
•   vánoční program (denně melodie nejen vánoční k poslechu i k tanci)  
•  1x relaxační bublinková koupel (15 – 20 min.)
•   1x wellness masáž éterickým olejem s vůní granátového jablka (25 min.)  
•  1x uvolňující masáž vonným krémem (25 min.)  
•  1x obklad zad z přírodního včelího vosku (20 min.)  
•   denně pitná kúra luhačovických minerálních vod  
•  volný vstup do wellness centra  
•  volný vstup do fitness centra  
•  zapůjčení županu  
•   Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA

Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná.  

VÁNOCE V ALEXANDRII****
SVÁTKY BEZ SHONU, PŘÍPRAV A STRESU 

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). 
Popis kategorie pokojů viz str. 10.

•   6x ubytování  
•  1x láhev vína (0,7 l) na pokoji  
•   5x snídaně formou bufetu  
•  1x novoroční brunch se skleničkou sektu  
•  1x uvítací večeře s přípitkem
•   2x večeře formou bufetu  
•   1x večeře při svíčkách ve Francouzské restauraci  
•  1x sváteční novoroční večeře  
•  1x relaxační bublinková koupel (15 – 20 min.)
•   1x wellness masáž (25 min.) dle vlastního výběru   
•  1x relaxační masáž éterickým olejem (25 min.)  
•  1x masáž obličeje a dekoltu (25 min.) pro dámy nebo 1x indická    
   antistresová masáž hlavy (25 min.) pro pány  
•  volný vstup do wellness centra  
•  volný vstup do fitness centra
•   zapůjčení županu  
•  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA  
•   denně pitná kúra luhačovických minerálních vod  
•  SILVESTROVSKÝ GALAVEČER VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ 
   (welcome drink, večeře formou bohatého rautu s neomezenou 
   konzumací vybraných teplých, studených i sladkých lahůdek, 
   bohatý zábavný silvestrovský program, ohňostroj)

Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná.

SILVESTROVSKÝ VIP WELLNESS POBYT 
SILVESTR 2017 V LUHAČOVICÍCH

27. 12. 2017 – 02. 01. 2018

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

21. 12. – 27. 12. 2017

Alexandria****

15 715 

15 715 

16 615 

17 155 

17 515 

15 445 

18 925

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Alexandria****

•  ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). 
Popis kategorie pokojů viz str. 10.

15 930

15 930

16 830

17 370

17 730

15 660

19 140
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2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

1 760

1 760

2 385

2 075

2 150

1 700

2 465

1 955

1 955

2 660

2 310

2 395

1 885

2 745

1 990

2 090

2 850

2 470

2 565

2 015

2 940

•   1x ubytování  •  1x snídaně formou bufetu  •  volný vstup do wellness centra  •  volný vstup do fitness centra  •  zapůjčení županu  •  Wi-Fi připojení 
na pokoji ZDARMA  •  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ      SLUŽBY DLE VLASTNÍHO PŘÁNÍ 

KATEGORIE POKOJŮ

pokoj s vlastním příslušenstvím; TV, Wi-Fi ZDARMA, 
telefon, minibar, fén, župan 

pokoj s vlastním příslušenstvím; TV, Wi-Fi ZDARMA, 
telefon, minibar, fén, župan, klimatizace 

pokoj s vlastním příslušenstvím; TV, Wi-Fi ZDARMA, 
telefon, minibar, fén, župan, klimatizace 

prostornější pokoj s vlastním příslušenstvím, balkon; TV, 
Wi-Fi ZDARMA, telefon, minibar, fén, župan, klimatizace

prostornější pokoj s vlastním příslušenstvím, terasa; TV, 
Wi-Fi ZDARMA, telefon, minibar, fén, župan, klimatizace

spojené pokoje – dva oddělené 2lůžkové pokoje se 
společným příslušenstvím, velká terasa; každý pokoj je 
vybaven TV, Wi-Fi ZDARMA, telefon, minibar, fén, župan, 
klimatizace

apartmá (obývací pokoj, ložnice, vlastní příslušenství), 
velká terasa; TV, Wi-Fi ZDARMA, telefon, minibar, fén, 
župan, klimatizace 

Kategorie      Pokoj                                              Popis pokoje 

STRAVA V CENĚ POBYTU 
•   cena za pobyty zahrnuje polopenzi formou bufetu (snídaně a večeře)  
   ve variantě výběrové stravy PLUS  
•   plnou penzi (oběd) lze dokoupit za příplatek; ceny jsou uvedené v Kč   
   dle délky pobytu a zahrnují DPH 

PARKOVÁNÍ
Parkování na krytém parkovišti za poplatek 80 Kč/ den. 
Doporučujeme rezervaci parkování při podání objednávky pobytu.

Snídaně a večeře mají formu bufetu, obědy jsou servírované ve Fran- 
couzské restauraci. Na obědy platíte zálohu. Výběr je možný z poledního 
menu dle aktuální nabídky nebo z jídelního lístku. 
Zaplacená finanční záloha na obědy ve Francouzské restauraci musí být 
vyčerpána. Konzumaci nad rámec finanční zálohy doplácíte na místě.

POLOPENZE 
(snídaně a večeře)

VÝBĚROVÁ PLUS

Příplatek za plnou penzi (záloha na obědy)

7 nocí

1 400

4 noci

800

3 noci

600

2 noci

400

1 noc

200

•  ceny jsou v Kč za osobu a noc a zahrnují DPH
•  ceny nezahrnují lázeňský poplatek
•  změna služeb a cen je vyhrazena

2lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2x 2lůžkový

SUPERIOR K

SUPERIOR

LUX K

LUX PLUS K

APARTMÁ

Zimní sezóna
15. 01. – 26. 02. 2017
26. 11. – 17. 12. 2017

Mezisezóna
26. 02. – 23. 04. 2017
08.10. – 26. 11. 2017

Hlavní sezóna

23. 04. – 08. 10. 2017

Alexandria****

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím). 
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Hotel Alexandria je ideálním místem pro malé a středně velké �remní a společenské akce. Vašim požadavkům přizpůsobíme i ty nejmenší detaily.

Rádi vám zpracujeme cenovou nabídku 
podle vašich individuálních požadavků. 
Napište nám nebo zavolejte: 
tel. 730 804 408
e-mail: akce@lazneluhacovice.cz

SEMINÁRNÍ BALÍČKY             
FIREMNÍ AKCE ZAJIŠŤUJEME NA KLÍČ

Plocha Banket Raut Škola Divadlo U forma U forma I forma O forma T forma

KONFERENČNÍ USPOŘÁDÁNÍ A KAPACITA

Night club

Francouzská
restaurace 60

85

157 m2

252 m2

80 – 150

60 50 75 30 50

38

30 30

30

30

SEMINÁRNÍ BALÍČEK PREMIUM 1 250 Kč za osobu
 .  celodenní pronájem včetně Wi-Fi  .  základní technické vybavení 
(dataprojektor, plátno, �ipchard)  .  co�ee break dopolední (káva, čaj, 
minerální voda, džus, kanapky, domácí jablečný závin)  .  3-chodové 
business menu .  co�ee break  odpolední (káva, čaj, minerální voda, 
džus, 2 druhy sladkého pečiva)  .  večeře formou bufetu

Ceny seminárních balíčků platí při min. počtu 15 osob.

SPECIÁLNÍ CENY UBYTOVÁNÍ od 1 390 Kč za osobu
 .  1x ubytování se snídaní formou bufetu 

Speciální ceny ubytování platí při objednání některého z výše uvedených 
seminárních balíčků. 

SEMINÁRNÍ BALÍČEK BUSINESS 990 Kč za osobu
 .  celodenní pronájem včetně Wi-Fi  .  základní technické vybavení  
(dataprojektor, plátno, �ipchard)  .  co�ee break dopolední (káva, čaj,  
minerální voda, džus, kanapky, regionální koláč)  .  3-chodové business  
menu  .  co�ee break odpolední (káva, čaj, minerální voda, džus, 
2 druhy sladkého pečiva) 

SEMINÁRNÍ BALÍČEK EXKLUSIV 1 970 Kč za osobu
 .  celodenní pronájem včetně Wi-Fi  .  základní technické vybavení 
(dataprojektor, plátno, �ipchard) .  co�ee break dopolední (káva, čaj, 
minerální voda, džus, nealkoholické pivo, mini sendviče, regionální koláč)
.  3-chodové business menu  .  co�ee break odpolední (káva, čaj, 
minerální voda, džus, nealkoholické pivo, regionální speciality 
a tuzemské sýry, ovocný salát)  .  5-chodová galavečeře 
ve Francouzské restauraci
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LÁZEŇSKÉ 
A WELLNESS 
PROCEDURY

• ceny jsou v Kč za osobu a lázeňskou/wellness proceduru a zahrnují DPH

UHLIČITÉ KOUPELE
Přírodní uhličitá koupel 15 min. 465

HYDROTERAPIE
Perličková koupel 20 min. 350
Perličková koupel s přísadou vonné esence 20 min. 395
Hydromasážní koupel 20 min. 370
Hydromasážní koupel s barevnou terapií 20 min. 400

MASÁŽE
Masáž klasická (částečná) 25 min. 430
Masáž klasická (celková) 50 min. 760
Masáž éterickým olejem / vonným krémem 25 min. 450
Masáž éterickým olejem / vonným krémem 50 min. 795
Masáž nohou 25 min. 440
Masáž plosky nohy 25 min. 440
Masáž medem 25 min. 480
Masáž horkou čokoládou 25 min. 480
Masáž vonnou svíčkou 25 min. 550
Masáž lávovými kameny 25 min. 480
Masáž lávovými kameny  50 min. 860
Shiatsu Do japonská masáž 25 min. 480
Shiatsu Do japonská masáž 50 min. 860
Masáž Madagaskar 25 min. 480
Masáž Madagaskar 50 min. 860
Masáž  Bali 25 min. 480
Masáž  Bali 50 min. 860
Thajská pohybová masáž 50 min. 860
Havajská masáž / Lomi Lomi 25 min. 480
Havajská masáž / Lomi Lomi 50 min. 860
Indická masáž hlavy 25 min. 480
Masáž obličeje a dekoltu 25 min. 480

UHLIČITÉ KOUPELE
Přírodní uhličitá koupel 15 min. 465

HYDROTERAPIE
Perličková koupel 20 min. 350
Perličková koupel s přísadou vonné esence 20 min. 395
Hydromasážní koupel 20 min. 370
Hydromasážní koupel s barevnou terapií 20 min. 400

MASÁŽE
Masáž klasická (částečná) 25 min. 430
Masáž klasická (celková) 50 min. 760
Masáž éterickým olejem / vonným krémem 25 min. 450
Masáž éterickým olejem / vonným krémem 50 min. 795
Masáž nohou 25 min. 440
Masáž plosky nohy 25 min. 440
Masáž medem 25 min. 480
Masáž horkou čokoládou 25 min. 480
Masáž vonnou svíčkou 25 min. 550
Masáž lávovými kameny 25 min. 480
Masáž lávovými kameny  50 min. 860
Shiatsu Do japonská masáž 25 min. 480
Shiatsu Do japonská masáž 50 min. 860
Masáž Madagaskar 25 min. 480
Masáž Madagaskar 50 min. 860
Masáž  Bali 25 min. 480
Masáž  Bali 50 min. 860
Thajská pohybová masáž 50 min. 860
Havajská masáž / Lomi Lomi 25 min. 480
Havajská masáž / Lomi Lomi 50 min. 860
Indická masáž hlavy 25 min. 480
Masáž obličeje a dekoltu 25 min. 480

Lifting obličeje 50 min. 695
Anticelulitidní masáž 50 min. 670
Anticelulitidní masáž přístrojová 25 min. 350
Anticelulitidní masáž přístrojová 50 min. 500
Lymfoven (přístrojová lymfodrenáž) 25 min. 350
Těhotenská masáž 25 min. 480

OBKLADY
Parafínový vonný obklad 20 min. 330
Rašelinový obklad 20 min. 430
Obklad z přírodního včelího vosku 20 min. 430

KINEZITERAPIE
Aqua aerobic (min. 3 osoby) 40 min. 160
Skupinové cvičení (min. 3 osoby) 30 min. 80
Cvičení na vibrační plošině 30 min. 80
Cvičení na vibrační plošině s instruktorem 30 min. 190

DIAGNOSTICKÁ VYŠETŘENÍ
Diagnostika na bioimpendanční váze  5 min. 40

ORIENTÁLNÍ OČISTNÁ KÚRA
Rasul – orientální očistná kúra v parní lázni  
–  1 osoba 25 min. 350
Rasul – orientální očistná kúra v parní lázni  
–  2 osoby 25 min. 600
Rasul – orientální očistná kúra v parní lázni  
–  3 osoby 25 min. 800
Rasul – orientální očistná kúra v parní lázni  
–   4 osoby 25 min. 1 000
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• ceny jsou v Kč za osobu/2 osoby a wellness balíček a zahrnují DPH

BALZÁM NA ZÁDA
.   rašelinový obklad zad  .   klasická masáž (částečná, 25 min.)  
45 min. 645

MEDOVÉ POHLAZENÍ
.  obklad z přírodního včelího vosku   
.  wellness masáž medovým olejem (25 min.)    
45 min. 645

ČOKOLÁDOVÝ SEN
.  cukrový peeling s arabskou kávou  .  masáž horkou čokoládou (25 min.)  
.  zábal po masáži   
50 min. 645

RITUÁL PRO DVA
.  Rasul – orientální očistná kúra v parní lázni   
.   wellness masáž dle výběru (25 min.)   
50 min. / 2 osoby 1 240

WELLNESS PRO DVA
.  privátní wellness na 90 minut (keramická parní lázeň, hydromasážní 
vana, ochlazovací sprcha, relaxační vodní postel)  .   1x láhev sektu 
(0,75 l), ovoce  .  vonná esence do koupele  .   ručníkový servis
90 min. / 2 osoby                                                            790

WELLNESS BALÍČKY

• ceny jsou v Kč za  osobu a luxusní spa rituál a zahrnují DPH

Luxusní SPA rituál obličeje  – Hydratační rituál  
SOURSE MARINE - HYDRA
.  odlíčení obličeje  .  peeling s mořskými krystaly  .   jemná masáž Srdce 
oceánu  .  ultra hydratační maska  .   aplikace kolagenového  
koncentrátu a pleťového krému    
 50 min. 990

Luxusní SPA rituál obličeje  – Výživný rituál COLD CREAM MARINE
.   odlíčení obličeje  .  peeling s mořskými krystaly  .   jemná masáž Srdce 
oceánu  .  hluboce výživná maska  .   aplikace kolagenového  
koncentrátu a pleťového krému    
50 min. 990

Luxusní SPA rituál obličeje  – HYALURONOVÝ rituál 
na vyplnění vrásek
.  odlíčení obličeje  .  peeling s mořskými krystaly  .   speciální masáž  
Dermastim  .  aplikace lokální a hyaluronové masky  .   aplikace 
kolagenového koncentrátu a pleťového krému    
 50 min.  1 210

LUXUSNÍ SPA RITUÁLY 
TERRAKÉ/THALGO

• ceny jsou v Kč za osobu a spa rituál YASMINKA a zahrnují DPH

ORIENTÁLNÍ SPA RITUÁLY
YASMINKA

Orientální SPA rituál obličeje – DOTEK ORIENTU 
.  očištění obličeje růžovou vodou  .  jemný peeling saharským pískem   
.  pleťová maska z nejdražších datlí (deglet de nour)  .  masáž obličeje  
a dekoltu mandlovým olejem  .  závěrečné ošetření pleti krémem  
s  arganem    
50 min.  890

Orientální SPA anticelulitidní rituál – KRÁSNÁ ŠEHEREZÁDA 
.   jemný peeling rukavicí kessa  .   zábal s marockým balzámem   
.  anticelulitidní masáž  .  závěrečné ošetření zeštíhlujícím a anti-aging 
krémem s orientálními bylinami    
 90 min. 1 260

Orientální SPA zkrášlující rituál těla  – JASMÍNOVÉ POHLAZENÍ 
.  cukrový peeling s jasmínem  .   celotělový  zábal Ghassoul s jasmínem 
.  závěrečné ošetření jasmínovým krémem    
50 min. 955

Orientální SPA zkrášlující rituál těla  – JASMÍNOVÉ POHLAZENÍ 
S JEMNOU MASÁŽÍ
.  cukrový peeling s jasmínem  .   celotělový zábal  Ghassoul s jasmínem 
.  jemná celotělová masáž (40 min.)  .  závěrečné ošetření jasmínovým  
krémem    
90 min. 1 480
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Luxusní SPA rituál těla – MOŘSKÁ VLNA 
.   perleťový peeling s výtažky z červené řasy  .   celotělový zábal   
do balzámu s duhovými odlesky odstraňující stres  .  celotělová masáž  
dešťovými paličkami  .  závěrečné ošetření hydratační emulzí  
 90 min. 1 790

Luxusní SPA rituál těla – VONNÝ RITUÁL 
.   peeling hnědým cukrem s esenciálními oleji  .   vonný zábal s bohatým  
obsahem vlákniny a ovocného másla  .  masáž celého těla liánovými  
stuhami  .  závěrečné ošetření jemným výživným krémem 
 90 min.  1 790

BONUS sleva 30 % na wellness procedury, spa rituály, orientální 
parní lázeň Rasul a privátní wellness objednané 
k zážitkovému  balíčku 

• ceny jsou v Kč za 2 osoby a zážitkový balíček pro dva a zahrnují DPH;
platí pro neubytované hosty

WELLNESS PRO DVA 
.  vstup do wellness centra (60 min., 14 – 21 hod.)  .  privátní wellness  
pro dva na 90 minut (keramická parní lázeň, hydromasážní vana,  
ochlazovací sprcha, relaxační vodní postel)  .  1x láhev sektu (0,75 l),  
ovoce  .  vonná esence do koupele  .  ručníkový servis   
60 min. + 90 min. 1 990 
zvýhodněná cena pro hosty ubytované v zařízeních  
Lázně Luhačovice, a.s. (s klientskou kartou)       1 090

ROMANCE PRO DVA                             
.  vstup do wellness centra (60 min., 14 – 21 hod.)  .  privátní wellness  
pro dva na 90 minut (keramická parní lázeň, hydromasážní vana, ochla-  
zovací sprcha, relaxační vodní postel)  .  1x láhev sektu (0,75 l), ovoce 
.  vonná esence do koupele  .  zapůjčení županu  .  ručníkový servis   
.   romantická večeře při svíčkách ve Francouzské restauraci v hodnotě  
1 000 Kč    
60 min. + 90 min.  2 590

ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY
PRO DVA

• ceny jsou v Kč za osobu a zážitkový balíček a zahrnují DPH;
platí pro neubytované hosty

ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY

EXOTICKÝ WELLNESS                      
.   vstup do wellness centra (120 min., 14 – 21 hod.)  .  exotická masáž 
(havajská, Bali, Madagaskar nebo lávovými kameny,  25 min.)  
.  ručníkový servis  .  koktejl v lobby baru
120 min. + 25 min. 690

FITNESS & WELLNESS                      
.  vstup do �tness centra (60 min.)  .  vstup do wellness centra (120 min.,  
14 – 21 hod.)  .  1x láhev (0,7 l) minerální vody  .  ručníkový servis   
60 min. + 120 min. 320

WELLNESS DEN          
.  celodenní vstup do wellness centra (10 – 21 hod.)  .  zapůjčení  
županu  .  ručníkový servis  .  poukaz na konzumaci ve Francouzské  
restauraci v hodnotě 500 Kč  
celodenní vstup s bonusem  1 100

ZÁŽITKY V ALEXANDRII                  
.   vstup do wellness centra (120 min., 14 – 21 hod.)  .   wellness masáž 
(25 min.) dle vlastního výběru (éterickým olejem, čokoládou, medem...)  
.  ručníkový servis  .  káva a dezert v lobby baru   
120 min. + 25 min. 690

RELAXACE PRO DÁMY         
.  vstup do wellness centra (120 min., 14 – 21 hod.)  .  masáž vonnou  
svíčkou (25 min.)  .  masáž obličeje a dekoltu (25 min.)  .  ručníkový  
servis      
120 min. + 50 min. 1 000

RELAXACE PRO PÁNY
.  vstup do wellness centra (120 min., 14 – 21 hod.)  .   relaxační masáž  
(25 min.)  .  uvolňující masáž nohou  (25 min.)  .  ručníkový servis    
 120 min. + 50 min. 1 000

KRÁSA Z ALEXANDRIE
.   vstup do wellness centra (120 min., 14 – 21 hod.)  .   SPA rituál těla  –  
jemný cukrový peeling s jasmínem, celotělový zábal Ghassoul 
s jasmínem, závěrečné ošetření hydratačním krémem (50 min.)  
.  ručníkový servis  .  vitamínový nápoj v lobby baru    
 120 min. + 50 min. 1 130



.  bazén, whirlpool, saunový svět (laconium, parní, bylinková, solná 
a �nská sauna), Kneippův chodník, ochlazovací sprchy, ledová studna,  
relaxační vyhřívané lavice, odpočinkové zóny  .  zapůjčení 1 osušky  
nebo 1 prostěradla   
60 min. 250
120 min.  350
zvýhodněná cena pro hosty ubytované v zařízeních  
Lázně Luhačovice, a.s. (s klientskou kartou) 245
každých dalších 60 min.                   150
 polodenní vstup (14 – 21 hod.)                   700
celodenní vstup (10 – 21 hod.)                   900

PERMANENTKY DO WELLNESS CENTRA

Permanentka WELLNESS 1 000
   2 250
Permanentka WELLNESS  1 400
    3 150
  
Zapůjčení 1 osušky nebo 1 prostěradla  20
Zapůjčení županu   50
Froté obuv 50
Vratná záloha na zapůjčení čipové karty   150

Ručníkovým servisem se rozumí zapůjčení 1 osušky a 1 prostěradla 
pro každou osobu.

15

NEJEN PRO ZAMILOVANÉ   
.  vstup do wellness centra (120 min., 14 – 21 hod.)  .   Rasul – orientální 
parní lázeň  pro dva (25 min.)  .  ručníkový servis  .  občerstvení v lobby 
baru v hodnotě 300 Kč
120 min. + 25 min. 1 090

WELLNESS DEN PRO DVA
.  celodenní vstup do wellness centra (10 - 21 hod.)  .  zapůjčení županu 
.  ručníkový servis  .  konzumace ve Francouzské restauraci v hodnotě  
1000 Kč 
celodenní vstup s bonusem 1 990
  
BONUS sleva 30 % na wellness procedury, spa rituály, orientální 

parní lázeň Rasul a privátní wellness objednané 
k zážitkovému balíčku pro dva  

Zážitkové balíčky si prosím rezervujte předem.

TIP Věnujte svým blízkým dárkový poukaz do wellness centra.

• ceny jsou v Kč za osobu a zahrnují DPH; platí pro neubytované hosty

VSTUP 
DO WELLNESS CENTRA 

• ceny jsou v Kč za osobu a zahrnují DPH; platí pro neubytované hosty

VSTUP 
DO FITNESS CENTRA 

.  běžecké trenažéry,  posilovací stroje, ergometry, multifunkční  
kladková věž, činky     
60 min. 80
120 min.  120
zvýhodněná cena pro hosty ubytované v zařízeních  
Lázně Luhačovice, a.s. (s klientskou kartou) 40/60

PERMANENTKY DO FITNESS CENTRA    

Permanentka FITNESS 320
   640
Permanentka FITNESS 480
   960

Permanentka VIBRAČNÍ PLOŠINA 
10x cvičení na vibrační plošině bez instruktora 30 min. 880

Zapůjčení 1 osušky 20
Vratná záloha na zapůjčení čipové karty   150

5x vstup
10x vstup

5x vstup
10x vstup

60 min.
60 min.

120 min.
120 min.

5x vstup
10x vstup

5x vstup
10x vstup

60 min.
60 min.

120 min.
120 min.



Nemusíte cestovat daleko. Jiný svět máte na dosah…

ZÁŽITKOVÝ DEN 
V ALEXANDRII****

DÁRKOVÉ POUKAZY

Dopřejte si celodenní odpočinek v luxusním wellness centru a gastronomický zážitek ve vyhlášené Francouzské restauraci.
Pro návštěvníky Luhačovic jsme připravili pestrou nabídku, kterou jsme zabalili do balíčků. Je jenom na vás, který si vyberete.

Chcete koupit originální dárek pro své blízké? 
Věnujte jim dárkový nebo peněžní poukaz 
do ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu.

Vybírejte z dárkových poukazů na wellness pobyt, zážitkové 
balíčky nebo romantickou večeři ve Francouzské restauraci.

Peněžní poukazy vydáváme v min. hodnotě 500 Kč.

Pro více informací o dárkových poukazech navštivte naše internetové stránky.

www.HotelAlexandria.cz

Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice

telefon: 577 682 100, 734 645 380
e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness Hotel
Masarykova 567,  763 26 Luhačovice
telefon: 577 682 700, 734 640 004
e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

www.LazneLuhacovice.cz TI
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DÁRKOVÝ POUKAZ

     ALEXANDRIA****
Spa & Wellness hotel

WELLNESS POBYT
ZÁŽITKOVÝ BALÍČEK

ROMANTICKÁ VEČEŘE

ALEXANDRIA**** SPA & WELLNESS HOTEL
se těší na vaši návštěvu




