Wellness
aktuality
březen –
duben 2018

Vážení návštěvníci Rezidence a Wellness Blatov,
všichni se těšíme na přicházející první jarní měsíc.
Věříme, že vám ranní zpěv ptáků, sytě zelená barva nově rostoucí trávy a hřejivé paprsky zlatavého sluníčka dodají spoustu
síly a optimismu pro zvládání každodenních starostí. Najděte si chvilku na procházku probouzející se přírodou a načerpejte
novou energii, kterou všichni tak moc potřebujeme.
8. března si připomeneme Mezinárodní den žen a na přelomu března a dubna budeme slavit Velikonoce.
Děti budou moci společně s dospělými barvit vajíčka a těšit se na pomlázku.
Nezapomeňte si koupit něco nového na sebe.
Přejeme vám samé krásné jarní dny plné sluníčka, optimismu a pohody.

Akce měsíců březen a duben:
Havajská masáž Lomi-Lomi u Jiřího za 790 Kč
Permanentka do solné jeskyně pro dospělé
na 10 vstupů za 1 150 Kč
Tramín červený pozdní sběr (2016) 0,75 l za 210 Kč / 0,1 l za 30 Kč
Aloe vera 0,5 l za 40 Kč

Přijďte si k nám zacvičit!
Cvičební programy jsou prováděny v malých skupinkách po 6 lidech tak, aby se instruktoři mohli
každému klientovi individuálně věnovat.
Všechna cvičení trvají 55 minut.
Minimální počet 3 zájemci. V případě zájmu, prosíme o rezervaci místa.

-

Jóga podle Iyengara s Beátou - Pondělí od 19:30 hod


-

Pilates s Renatou - Pondělí od 17:00 a od 18:00 hod

Cena půlroční permanentky 20x vstupů za 3 100 Kč, 1 vstup 200 Kč.

Cena permanentky 20x vstupů za 3 100Kč, 1 vstup 200 Kč

Speciální wellness akce pro rodiče s dětmi
(Wellness akce platí od 1. 11.2017 do 30. 03. 2018)
 Každou středu od 9 do 15 hodin (konec pobytu)
1 platící osoba a až 2 děti do 15 let zdarma
Děti prádlo vlastní.
Sauna je natopena na požádání na 50-60 °C.
 Každou sobotu od 14:00 do 18:00 (konec pobytu)
Balíček pro 2 osoby a max 3 děti do 15 let.
60 minut za 500 Kč
90 minut za 600 Kč . Děti prádlo vlastní.

Dárkové poukázky se nevztahuji na služby manikúra,pedikúra a kadeřnictví.
Platnost permanentek (mimo cvičení), dárkových poukazů i vložené hotovosti je 6 měsíců od zakoupení nebo vložení na KK,
není-li písemně dohodnuto jinak.
Děkujeme za váš čas, který jste našim informacím věnovali.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
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Starokolínská 306, Praha 9
www.kossuth.cz,
blatov@kossuth.cz
602 705 315, 910 301 120

