WELLNESS
AKTUALITY

leden - březen 2019

Vážení návštěvníci Rezidence & Wellness Blatov,
dovolujeme si vás informovat o akcích v nastávajících měsících.
Taktéž se velmi omlouváme za ztížené možnosti parkování. V době od 17 hodin lze již
zaparkovat i před Rezidenci bez omezení.
Přejeme vám samé pozitivní dny a těšíme se na návštěvu.

Akce měsíců


Thajská masáž Lomi-Lomi s horkými kameny na 60 min. u Jiřího za 790 Kč



Vstup do wellness na 60 min. dle ceníku + dalších 60 min. za 50 Kč



Cabernet Sauvignon, p.s.2017, 0,75l za 180 Kč, 0,2l za 60 Kč



Svařený jablečný nápoj 0,2l za 40 Kč

Speciální wellness akce
Pro rodiče s dětmi


Každou středu od 10 do 15 hodin ( konec pobytu)
1 dospělý a až 2 děti do 15 let na 60 min za 200 Kč
V ceně je pouze 1 ručník a 1 prostěradlo.
Sauna může být natopena na 50-60 °C.



Každou sobotu od 14:00 -18:00 hod
2 dospělí a max. 3 děti do 15 let na 60 min za 500 Kč,
na 90 min 600 Kč.
V ceně nejsou prostěradla a ručníky pro děti.

Sauna jen pro ženy


Každou středu od 18:00 – 21:00 hod

Natápíme privátní saunu pouze pro ženy, na základě objednávky.
Cena 260 Kč/ 60 min nebo permanentka.
Vnitřní sauna a bazén bude v té době společná.

Venkovní sauna


Každý čtvrtek od 18:00 – 21:00 hod

Natápíme na základě objednávky venkovní saunu.

Wellness akce platí od platí od 3.1.2019 do 30.3.2019

Pondělní cvičení


Pilates s Renatou Po od 17:00 a 18:00 hod



Jóga podle Iyengara s Beátou Po od 20:15 hod
Nabízíme vám permanentku na 15 lekcí, za cenu 2325,-Kč (15x 155,-Kč).
Jednorázové vstupné - 200,-Kč/ lekce.
Prosíme o závaznou rezervaci místa nejpozději dopoledne před konáním cvičení.

Dárkové poukázky se nevztahuji na služby manikúra a pedikúra.
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.

Rezidence & Wellness Blatov
Starokolínská 306, Praha 9
www.kossuth.cz,
blatov@kossuth.cz
602 705 315
910 301 120

