LÁZNĚ
LUHAČOVICE
Lázně z nejkrásnějších…
Luhačovice, největší lázně na Moravě, patří k jedněm z nejkrásnějších lázeňských a turistických cílů
v České republice. Leží v malebném údolí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Lázeňské město
vás oslní rozmanitou architekturou, přírodní scenérií a všeobjímající zelení.
Nejvýznamnější architektonické skvosty se nacházejí v srdci lázní – hotel Jurkovičův dům
a lázeňská kolonáda, která prošla v období 2018–2019 rozsáhlou rekonstrukcí.
Luhačovice jsou jedinečným místem naší vlasti. Česká republika proto podala návrh na zápis
lázeňského areálu do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
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ALEXANDRIA****
Spa & Wellness hotel
Hotel s příběhem…
Dvě propojené budovy – dva světy.
Vítejte v místě, které vás doslova uchvátí svým architektonickým pojetím.
Dvě vzájemně propojené budovy symbolizují kosmopolitní prolínání několika
svébytných stylů a kultur.
Schodiště zdobené abstraktními obrazy ze života krále a úspěšného vojevůdce
Alexandra Velikého vás zavede z jedné budovy do druhé.
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JEDINEČNÝ
WELLNESS
Odpočinek se špetkou skryté magie…
Nádhernému prostoru wellness ve starořímském stylu vévodí bazén lemovaný vznešenými antickými
sloupy. Ze dna bazénu k vám vztahují své paprsky dvě zlatá světélkující slunce. Večer, když se roztančí
světla v bazénu, rozzáří se nad vašimi hlavami hvězdné nebe.
Vstupte do jedinečného wellness a odpočiňte si v saunovém světě (parní, bylinková a solná lázeň, finská
sauna a laconium) a nechte se hýčkat lázeňskými procedurami. Pro aktivní návštěvníky je připraveno
fitness centrum s nejmodernějším vybavením.
Originalitu prostorů dotváří mořské akvárium s živými korály, sasankami, barevnými mořskými rybami
a dva venkovní whirlpooly s výhledem na Luhačovice.
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ZÁŽITKOVÁ
GASTRONOMIE
Přijeďte k nám rozehrát symfonii chutí…
Francouzská restaurace láká hosty na svou prvorepublikovou atmosféru.
Nabídku prvotřídních pokrmů a nápojů doplňuje profesionální servis. Některé speciality číšníci flambují
přímo u jídelního stolu a poskytují tak hostům jedinečný kulinářský zážitek. Dopřejte si exkluzivní požitek
ze šambrování, kdy je v obřích číších zahříván koňak. Přípitek za tónů andělského zvonění číší
dotváří jedinečnost kouzelného prostředí.
V hotelové restauraci si vyberete z široké nabídky tradičních i lehkých pokrmů. Potěší vaše chuťové buňky
a prospějí vašemu zdraví. Snídaně a večeře jsou podávány formou bufetu.
Posezení nabízí lobby bar s širokou nabídkou nápojů, malých pokrmů a dezertů vlastní výroby.
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KOMFORTNÍ
UBYTOVÁNÍ
Maximální komfort a pohodlí…
Za dveřmi hotelového pokoje se jako mávnutím kouzelného proutku ocitnete v jiném světě.
Je jen na vás, zda dáte přednost prvorepublikovému šarmu hlavní budovy nebo si vyberete novou
moderní část hotelu s pokoji zdobenými replikami suvenýrů z dobyvatelských tažení Alexandra Velikého.
Mimořádné pohodlí si dopřejete v klimatizovaných pokojích. Romantické ubytování najdete v pokojích
v posledním patře nové ubytovací části s překrásným výhledem na Luhačovice.
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| SEDMKRÁT OCENĚN JAKO HOTEL ROKU
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
| JEDINEČNÉ WELLNESS VE STYLU
STAROŘÍMSKÝCH LÁZNÍ
| VYHLÁŠENÁ FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
S NOBLESOU PRVNÍ REPUBLIKY, NOČNÍ KLUB
POLOHA v centru města
POKOJE Superior | Superior K | Lux K | Lux Plus K | Apartmá K
VYBAVENÍ POKOJE TV/SAT | Wi-Fi zdarma | telefon | minibar | sejf | fén |
župan | hotelové pantofle | klimatizace (pokoje s označením K)
HOTELOVÉ SLUŽBY recepce, směnárna, internetový koutek,
lobby bar, noční klub
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu v hotelové restauraci;
oběd výběrem à la carte
LÁZEŇSKÉ SLUŽBY přírodní uhličité koupele, další lázeňské procedury,
wellness procedury, spa rituály
WELLNESS volný vstup (bazén, whirlpool, Kneippův chodník,
saunový svět – 5 druhů saun)
VENKOVNÍ WHIRLPOOLY volný vstup (Lux K, Lux Plus K,
Apartmá K); za příplatek na místě (Superior, Superior K)
FITNESS volný vstup (posilovací stroje Precor, běžecké trenažéry,
multifunkční kladková věž, činky)
DŮLEŽITÉ ubytování dětí od 12 let, výtah, zákaz kouření,
zvířata nepovolena
PARKOVÁNÍ za poplatek (kryté parkoviště – cca 150 m)
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MEDICAL WELLNESS |

7 nocí

• 7x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x konzultace s lékařem • 1x základní diagnostika na bioimpedanční váze • 1x přírodní uhličitá
koupel (15 min.) • 10x lázeňská procedura dle doporučení lékaře (přírodní uhličité, perličkové a hydromasážní koupele, klasické masáže, rašelinové
a parafínové zábaly…) nebo wellness procedura (max. 25 min.) dle vlastního výběru • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu
• hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Záměna procedur předepsaných lékařem není možná. Nastoupit na pobyt nelze v pátek a v sobotu.

TOP PRO KAŽDÝ VĚK |

7 nocí

• 7x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x přírodní uhličitá koupel (15 min.) • 1x perličková koupel s přísadou (20 min.) • 1x masáž BIO
avokádovým olejem (25 min.) • 1x masáž klasická (25 min., částečná) • 1x rašelinový zábal zad (20 min.) • 3x inhalace přírodní minerální vody
v hotelu Palace (15 min., individuální) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra
luhačovických minerálních vod
Záměna procedur v pobytovém balíčku není možná.

TRADIČNÍ LUHAČOVICKÁ KÚRA & WELLNESS |

7 nocí

Wellness v hotelu Alexandria****
• 7x ubytování s polopenzí formou bufetu • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe
Tradiční luhačovická kúra v hotelu Palace****
• 1x vstupní lékařské vyšetření • sestavení individuálního léčebného programu • 18x lázeňská procedura dle předpisu lékaře (4x velká procedura,
2x individuální rehabilitace, 12x malá procedura) • 3x inhalace přírodní minerální vody (15 min., individuální) • denně pitná kúra luhačovických
minerálních vod
Záměna procedur předepsaných lékařem není možná. Nastoupit na pobyt nelze v pátek a v sobotu.

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

SUPERIOR
SUPERIOR K
LUX K
LUX PLUS K
APARTMÁ K

16. 1. – 20. 12. 2020

Medical wellness

TOP pro každý věk

Tradiční kúra
& Wellness

2lůžkový

17 430

15 470

19 250

2lůžkový

17 815

15 855

19 635

1lůžkový

22 015

20 055

23 835

2lůžkový

19 915

17 955

21 735

2lůžkový

20 440

18 480

22 260

2x 2lůžkový

17 430

15 470

19 250

2lůžkový

22 540

20 580

24 360

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím (cena platí při obsazení 4 osobami), popis kategorie pokojů viz str. 17.
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RELAXAČNÍ TÝDEN |

7 nocí

novinka

• 7x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x masáž BIO olejem (25 min.) z květů lípy pro ni nebo avokádovým olejem pro něj
• 1x rituál pro zdraví (40 min., přírodní uhličitá koupel, uvolňující masáž proti migréně) • 1x hydromasážní rituál (20 min., hydromasážní koupel
s barevnou terapií a jemnou aromaterapeutickou mlhou) • 1x balzám na záda (45 min., rašelinový zábal, masáž klasická - částečná)
• volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Záměna procedur v pobytovém balíčku není možná.

WELLNESS DOVOLENÁ |

7 nocí

• 7x ubytování s polopenzí formou bufetu • 5x wellness procedura (max. 25 min.) dle vlastního výběru • volný vstup do wellness a ﬁtness centra
• zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Doporučujeme výběr procedur při podání objednávky pobytu.

WELLNESS TÝDEN EXKLUZIV |

7 nocí

• 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 (0,75 l) a ovoce na pokoji v den příjezdu • 1x přírodní uhličitá koupel (15 min.) • 1x masáž lávovými
kameny (25 min.) • 1x masáž obličeje a dekoltu BIO olejem z květů magnolie (25 min.) pro ni nebo 1x antistresová masáž hlavy (25 min.) pro něj
• 1x balzám sedmero bylin (25 min., masáž chodidel) • 1x hydromasážní rituál (20 min., hydromasážní koupel s barevnou terapií a jemnou
aromaterapeutickou mlhou) • 1x rituál magická magnolie pro ni nebo 1x rituál čajových lístků pro něj (90 min., masáž měšci s himalájskou solí,
masáž BIO olejem, zábal po masáži) • 1x himalájský rituál (50 min., tělový peeling himalájskou solí, masáž zad BIO olejem z lístků zeleného čaje)
• volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Nastoupit na pobyt nelze v sobotu.

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

SUPERIOR
SUPERIOR K
LUX K
LUX PLUS K
APARTMÁ K

16. 1. – 20. 12. 2020

Relaxační týden

Wellness dovolená

Wellness týden
EXKLUZIV

2lůžkový

15 995

15 785

19 425

2lůžkový

16 380

16 170

19 810

1lůžkový

20 580

20 370

24 010

2lůžkový

18 480

18 270

21 910

2lůžkový

19 005

18 795

22 435

2x 2lůžkový

15 995

15 785

19 425

2lůžkový

21 105

20 895

24 535

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím (cena platí při obsazení 4 osobami), popis kategorie pokojů viz str. 17.
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RELAX & WELLNESS |

5 nocí za zvýhodněnou cenu (ne – pá)

• 5x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x přírodní uhličitá koupel (15 min.) • 1x hydromasážní koupel (20 min.) • 1x masáž BIO olejem (25 min.)
z květů lípy pro ni nebo avokádovým olejem pro něj • 1x masáž klasická (25 min., částečná) • 1x rašelinový zábal zad (20 min.) • volný vstup
do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Nástup na pobyt/ 5 nocí: neděle

RELAX & WELLNESS |

4 noci za zvýhodněnou cenu (ne – pá)

• 4x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x přírodní uhličitá koupel (15 min.) • 1x hydromasážní koupel (20 min.) • 1x masáž BIO olejem (25 min.)
z květů lípy pro ni nebo avokádovým olejem pro něj • 1x rašelinový zábal zad (20 min.) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu
• hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Nástup na pobyt/ 4 noci: neděle, pondělí

RELAX & WELLNESS |

3 noci za zvýhodněnou cenu (ne – pá)

• 3x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x relaxační koupel (15 min.) • 1x masáž BIO olejem (25 min.) z květů lípy pro ni nebo avokádovým
olejem pro něj • 1x rašelinový zábal zad (20 min.) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe
• denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Nástup na pobyt/ 3 noci: neděle, pondělí, úterý

RELAX & WELLNESS |

2 noci za zvýhodněnou cenu (ne – pá)

• 2x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x masáž BIO olejem (25 min.) z květů lípy pro ni nebo avokádovým olejem pro něj • volný vstup
do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Nástup na pobyt/ 2 noci: neděle, pondělí, úterý, středa

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

SUPERIOR
SUPERIOR K
LUX K
LUX PLUS K
APARTMÁ K

16. 1. – 20. 12. 2020

5 nocí
ne – pá

2lůžkový

11 900

2lůžkový
1lůžkový

Relax & Wellness
4 noci
3 noci
ne – pá
ne – pá

2 noci
ne – pá

9 520

7 560

4 800

12 225

9 780

7 755

4 930

15 625

12 500

9 795

6 290

2lůžkový

13 925

11 140

8 775

5 610

2lůžkový

14 350

11 480

9 030

5 780

2x 2lůžkový

11 900

9 520

7 560

4 800

2lůžkový

16 050

12 840

10 050

6 460

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím (cena platí při obsazení 4 osobami), popis kategorie pokojů viz str. 17.
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PRODLOUŽENÝ WELLNESS VÍKEND |

3 noci (čt – ne)

• 3x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x relaxační koupel (15 min.) • 1x masáž BIO olejem (25 min.) z květů lípy pro ni nebo avokádovým
olejem pro něj • 1x rašelinový zábal zad (20 min.) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe
• denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

PRODLOUŽENÝ WELLNESS VÍKEND EXKLUZIV |

3 noci (čt – ne)

• 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
uvítací večeře ve Francouzské restauraci • 1x láhev vína (0,75 l) a ovoce na pokoji v den příjezdu • 1x hydromasážní rituál (20 min., hydromasážní
koupel s barevnou terapií a jemnou aromaterapeutickou mlhou) • 1x medový rituál (45 min., BIO zábal zad ze včelího vosku, masáž vonnou svíčkou
s medem a zázvorem) • 1x obličejový spa rituál (50 min., pečující nebo vyživující) pro ni nebo 1x masáž klasická (50 min.) pro něj • 1x Rasul –
orientální parní lázeň (25 min.) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra
luhačovických minerálních vod

VÍKENDOVÝ WELLNESS |

2 noci (pá – ne)

• 2x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x masáž BIO olejem (25 min.) z květů lípy pro ni nebo avokádovým olejem pro něj • volný vstup
do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Záměna procedur v pobytových balíčcích není možná. Nastoupit na pobyty nelze v sobotu.

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

SUPERIOR
SUPERIOR K
LUX K
LUX PLUS K
APARTMÁ K

16. 1. – 20. 12. 2020

Prodloužený víkend
3 noci
čt – ne

Víkend EXKLUZIV
3 noci
čt – ne

Víkendový wellness
2 noci
pá – ne

8 715

10 485

5 570

2lůžkový

8 955

10 725

5 730

1lůžkový

11 475

13 245

7 410

2lůžkový

10 215

11 985

6 570

2lůžkový

10 530

12 300

6 780

2x 2lůžkový

8 715

10 485

5 570

2lůžkový

11 790

13 560

7 620

2lůžkový

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím (cena platí při obsazení 4 osobami), popis kategorie pokojů viz str. 17.
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ROMANTIKA PRO DVA |

3 noci za zvýhodněnou cenu (ne – pá) | 3 noci (čt – ne)

• 3x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x láhev sektu (0,75 l) na pokoji v den příjezdu • 1x relaxační rituál pro dva (20 min., koupel pro dva
s vonnou esencí a koupelovými měšci s himalájskou solí) • 1x Rasul - orientální parní lázeň pro dva (25 min.) • 1x wellness masáž BIO olejem (25 min.)
z květů lípy pro ni nebo avokádovým olejem pro něj • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe
• denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Nástup na pobyt/ 3 noci za zvýhodněnou cenu: neděle, pondělí, úterý

DÁMSKÁ JÍZDA |

3 noci za zvýhodněnou cenu (ne – pá) | 3 noci (čt – ne)

• 3x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x láhev sektu (0,75 l) na pokoji v den příjezdu • 1x masáž obličeje a dekoltu vzácným BIO olejem z lístků
růží (25 min.) • 1x anticelulitidní masáž přístrojová (25 min.) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe
• denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Nástup na pobyt/ 3 noci za zvýhodněnou cenu: neděle, pondělí, úterý

DÁMSKÁ JÍZDA |

2 noci za zvýhodněnou cenu (ne – pá) | 2 noci (pá – ne)

• 2x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x láhev sektu (0,75 l) na pokoji v den příjezdu • 1x hydromasážní rituál (25 min., hydromasážní koupel
s barevnou terapií a jemnou aromaterapeutickou mlhou) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe
• denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Nástup na pobyt/ 2 noci za zvýhodněnou cenu: neděle, pondělí, úterý, středa
Záměna procedur v pobytových balíčcích není možná. Nastoupit na pobyty nelze v sobotu.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ |

1 noc

• 1x ubytování se snídaní formou bufetu • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe
• pitná kúra luhačovických minerálních vod
• ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
• ceny nezahrnují lázeňský poplatek
• změna služeb a cen je vyhrazena

16. 1. – 20. 12. 2020

Romantika pro dva

Dámská jízda

Dámská jízda

Hotelové ubytování

3 noci

3 noci

2 noci

1 noc

ne – pá

SUPERIOR
SUPERIOR K
LUX K
LUX PLUS K
APARTMÁ K

Top sezóna

16. 1. – 20. 12. 2020 (1) 1. 4. – 4. 4. 2020
9. 4. – 13. 4. 2020
27. 12. – 2. 1. 2021

čt – ne

ne – pá

čt – ne

ne – pá

pá – ne

8 505

4 900

5 670

2 335

2 545

2lůžkový

7 770

8 925

7 350

2lůžkový

7 965

9 165

7 545

8 745

5 030

5 830

2 420

2 640

1lůžkový

-

-

9 585

11 265

6 390

7 510

3 290

3 600

2lůžkový

8 985

10 425

8 565

10 005

5 710

6 670

2 855

3 120

2lůžkový

9 240

10 740

8 820

10 320

5 880

6 880

2 965

3 240

-

-

7 350

8 505

4 900

5 670

2 335

2 545

10 260

12 000

9 840

11 580

6 560

7 720

3 395

3 715

2x 2lůžkový
2lůžkový

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím (cena platí při obsazení 4 osobami), (1) s výjimkou TOP sezóny, popis kategorie pokojů viz str. 17.
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VELIKONOČNÍ WELLNESS TÝDEN |

8 nocí

• 8x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x velikonoční hodování* • 1x velikonoční výslužka • 1x přírodní uhličitá koupel (15 min.) • 1x masáž
vzácným BIO olejem z lístků růží (50 min.) pro ni nebo masáž Alexandria (50 min.) pro něj • 1x hydromasážní rituál (20 min., hydromasážní koupel
s barevnou terapií a jemnou aromaterapeutickou mlhou) • 1x balzám na záda (45 min., rašelinový zábal zad, masáž klasická – částečná)
• 1x obličejový spa rituál s lípou (50 min., pečující) pro ni nebo 1x himalájský rituál (50 min., tělový peeling himalájskou solí, masáž BIO olejem
z lístků zeleného čaje) pro něj • 1x Rasul – orientální parní lázeň (25 min.) pro pár nebo 1x rašelinový zábal zad (20 min.) pro jednotlivce
• volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

VELIKONOČNÍ WELLNESS VÍKEND |

4 noci

• 4x ubytování s polopenzí formou bufetu • 1x velikonoční hodování* • 1x velikonoční výslužka • 1x relaxační koupel (15 min.) • 1x masáž BIO
olejem (25 min.) z květů magnolie pro ni nebo z lístků zeleného čaje pro něj • 1x masáž obličeje a dekoltu BIO olejem z květů lípy (25 min.) pro ni
nebo 1x masáž klasická (25 min., částečná) pro něj • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně
pitná kúra luhačovických minerálních vod
* velikonoční hodování (Neděle velikonoční – 12. 4. 2020)
Sváteční brunch formou bufetu s neomezenou konzumací velikonočních a regionálních jídel. To vše za doprovodu cimbálové muziky. Program zpestří malování a prodej kraslic.
Jako welcome drink se bude podávat slivovice nebo hruškovice.

VE VÍRU TANCE S JANEM ONDEREM |

7 nocí

• 7x ubytování s polopenzí formou bufetu • taneční kurz pro mírně/ středně pokročilé páry (5x 75 min., skupinová výuka tanců waltz, jive, tango,
samba, cha-cha, polka) • 1x přírodní uhličitá koupel (15 min.) • 1x hydromasážní rituál (20 min., hydromasážní koupel s barevnou terapií a jemnou
aromaterapeutickou mlhou) • 1x masáž BIO olejem (25 min.) z květů magnolie pro ni nebo z lístků zeleného čaje pro něj • 1x balzám sedmero
bylin (25 min., masáž chodidel) • 1x Rasul – orientální parní lázeň pro pár (25 min.) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu
• hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Záměna procedur v pobytových balíčcích není možná.

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

SUPERIOR
SUPERIOR K
LUX K
LUX PLUS K
APARTMÁ K

5. 4. – 13. 4. 2020

9. 4. – 13. 4. 2020

26. 4. – 3. 5. 2020

Velikonoční týden
ne – po

Velikonoční víkend
čt – po

Ve víru tance
ne – ne

2lůžkový

15 170

12 750

14 710

2lůžkový

15 490

13 070

15 060

1lůžkový

18 850

16 430

-

2lůžkový

17 170

14 750

16 950

2lůžkový

17 570

15 170

17 405

2x 2lůžkový

15 170

12 750

14 710

2lůžkový

19 250

16 850

19 295

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím (cena platí při obsazení 4 osobami), popis kategorie pokojů viz str. 17.
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ADVENTNÍ WELLNESS |

7/4/3/2 noci

• 7/4/3/2x ubytování s polopenzí formou bufetu • adventní wellness balíček dle délky pobytu • překvapení z adventního kalendáře (každý den
mimo dne příjezdu) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických
minerálních vod
Wellness balíček | 7 nocí | Nástup na pobyt: neděle
• 1x přírodní uhličitá koupel (15 min.) • 1x relaxační koupel (15 min.) • 1x masáž teplými lávovými kameny (25 min.) pro ni nebo 1x masáž klasická
(25 min., částečná) pro něj • 1x masáž BIO olejem z růže a vanilky (25 min.) pro ni nebo 1x masáž BIO olejem s vůní santalového dřeva (25 min.)
pro něj • 1x parafínový zábal zad s ajurvédskými bylinami (20 min.)
Wellness balíček | 4 noci | Nástup na pobyt: neděle
• 1x relaxační koupel (15 min.) • 1x masáž teplými lávovými kameny (25 min.) pro ni nebo 1x masáž klasická (25 min., částečná) pro něj
• 1x parafínový zábal zad s ajurvédskými bylinami (20 min.)
Wellness balíček na prodloužený adventní víkend | 3 noci | Nástup na pobyt: čtvrtek
• 1x masáž teplými lávovými kameny (25 min.) pro ni nebo 1x masáž klasická (25 min., částečná) pro něj • 1x parafínový zábal zad
s ajurvédskými bylinami (20 min.)
Wellness balíček | 2 noci | Nástup na pobyt: neděle, pondělí, úterý, středa
• 1x masáž BIO olejem z růže a vanilky (25 min.) pro ni nebo 1x masáž BIO olejem s vůní santalového dřeva (25 min.) pro něj

SILVESTROVSKÝ WELLNESS |

6 nocí

• 6x ubytování • 1x láhev vína (0,75 l) na pokoji v den příjezdu • 5x snídaně formou bufetu • 1x novoroční brunch (10.00 – 14.00 hod.)
• 4x večeře • 1x večeře při svíčkách ve Francouzské restauraci • 1x relaxační koupel (15 min.) • 1x masáž BIO olejem z růže a vanilky (25 min.) pro ni
nebo 1x masáž BIO olejem s vůní santalového dřeva (25 min.) pro něj • 1x masáž obličeje a dekoltu BIO olejem z květů lípy (25 min.) pro ni nebo
1x indická antistresová masáž hlavy (25 min.) pro něj • 1x rašelinový zábal zad (20 min.) • volný vstup do wellness a ﬁtness centra • zapůjčení
županu • hotelové pantoﬂe • denně pitná kúra luhačovických minerálních vod • silvestrovský galavečer ve Společenském domě (welcome drink,
večeře formou rautu s neomezenou konzumací vybraných teplých, studených i sladkých lahůdek, zábavný silvestrovský program a ohňostroj)
Záměna procedur v pobytových balíčcích není možná.
• ceny jsou v Kč za osobu a pobyt a zahrnují DPH
• ceny nezahrnují lázeňský poplatek
• změna služeb a cen je vyhrazena

SUPERIOR
SUPERIOR K
LUX K
LUX PLUS K
APARTMÁ K

7 nocí
ne – ne

2lůžkový

11 907

2lůžkový
1lůžkový

29. 11. – 20. 12. 2020
Adventní wellness
4 noci
3 noci
ne – čt
čt – ne

2 noci
ne – pá

27. 12. – 2. 1. 2021
Silvestrovský wellness
6 nocí
ne – so

8 262

7 440

4 960

18 780

12 226

8 483

7 635

5 090

19 260

15 558

10 795

9 675

6 450

20 160

2lůžkový

13 892

9 639

8 655

5 770

21 780

2lůžkový

14 308

9 928

8 910

5 940

22 410

2x 2lůžkový

11 907

8 262

7 440

4 960

18 780

2lůžkový

15 974

11 084

9 930

6 620

24 930

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným příslušenstvím (cena platí při obsazení 4 osobami), popis kategorie pokojů viz str. 17.
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INFORMACE K POBYTŮM
UBYTOVÁNÍ Pokoj vybrané kategorie přiděluje klientům výhradně oddělení prodeje. Pokud máte zájem o konkrétní pokoj, můžete si jej zarezervovat
za poplatek 1 000 Kč.
Kategorie

Pokoj

Popis pokoje

SUPERIOR

2lůžkový

pokoj s vlastním příslušenstvím; TV, Wi-Fi, telefon,
minibar, sejf, fén, župan, hotelové pantoﬂe

2lůžkový

pokoj s vlastním příslušenstvím; TV, Wi-Fi, telefon,
minibar, sejf, fén, župan, hotelové pantoﬂe, klimatizace

1lůžkový

pokoj s vlastním příslušenstvím; TV, Wi-Fi, telefon,
minibar, sejf, fén, župan, hotelové pantoﬂe, klimatizace

2lůžkový

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

Kategorie

Popis pokoje

2lůžkový

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

2x 2lůžkový

dva oddělené 2lůžkové pokoje se společným
příslušenstvím (jeden pokoj v čelní části, druhý
do zadního traktu), velká terasa; v každém pokoji TV,
Wi-Fi, telefon, sejf, fén, župan, hotelové pantoﬂe,
klimatizace, minibar (pouze v jednom pokoji)

2lůžkový

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

LUX PLUS K

SUPERIOR K

LUX K

Pokoj

APARTMÁ K

STRAVOVÁNÍ

Příplatek za plnou penzi (záloha na obědy)

• cena za pobyty zahrnuje polopenzi formou bufetu (snídaně a večeře)
• plnou penzi (oběd) lze dokoupit za příplatek; ceny jsou uvedené v Kč
dle délky pobytu a zahrnují DPH

1 noc

2 noci

3 noci

4 noci

5 nocí

7 nocí

250

500

750

1 000

1 250

1 750

Na oběd platíte zálohu v hodnotě 250 Kč. Výběr je možný z poledního menu dle aktuální nabídky nebo z jídelního lístku. Zaplacená finanční záloha na obědy
musí být vyčerpána. Konzumaci nad rámec finanční zálohy doplácíte na místě.

PARKOVÁNÍ
Parkování na krytém parkovišti za poplatek 120 Kč/den. Doporučujeme rezervaci parkování při podání objednávky pobytu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Pobyty poskytujeme v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami. Jejich plné znění najdete na našich webových stránkách.
Změna služeb a cen je vyhrazena.

FOR BUSINESS

MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ FIREMNÍ AKCE NA KLÍČ
Dle vašich potřeb zajistíme...

KONGRESY | KONFERENCE | SEMINÁŘE | ŠKOLENÍ | TEAMBUILDINGY | MEETINGY |
WORKSHOPY | TISKOVÉ KONFERENCE | BANKETY | FIREMNÍ OSLAVY | VÁNOČNÍ VEČÍRKY
| KONFERENČNÍ SERVIS (Wi-Fi, ozvučení sálů, služby IT technika, projektory, projekční plátna, flipcharty...)
| CATERING (coﬀee breaky, pracovní i slavnostní menu, bufety, rauty, koktejly, číše vína)
| DOPROVODNÝ PROGRAM (wellness, fitness, ochutnávky vín, barmanské show, kulturní programy...)
Dle vašich potřeb zajistíme a rádi vám zpracujeme cenovou nabídku. Napište nám nebo zavolejte:
e-mail: akce@lazneluhacovice.cz, tel. +420 730 804 408
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WELLNESS RITUÁLY
OBLIČEJOVÉ SPA RITUÁLY

LUXUSNÍ MASÁŽNÍ RITUÁLY

VYŽIVUJÍCÍ RITUÁL S AVOKÁDEM

MEDOVÝ RITUÁL

aromaterapeutická mlha s vůní avokáda, odlíčení pleti mycí emulzí
a pleťovou vodou s vůní avokáda, masáž obličejovým máslem – avokádo,
přírodní jílová maska s bambuckým máslem, ošetření pleťovým
avokádovým sérem
50 min. / 1 365 Kč

BIO zábal zad ze včelího vosku, masáž vonnou svíčkou s medem
a zázvorem
45 min. / 1 130 Kč

HIMALÁJSKÝ RITUÁL

tělový peeling himalájskou solí, masáž zad BIO olejem
z lístků zeleného čaje
50 min. / 1 155 Kč

PEČUJÍCÍ RITUÁL S LÍPOU

aromaterapeutická mlha s vůní lípy, odlíčení pleti mycí emulzí a pleťovou
vodou s vůní lípy, masáž obličejovým máslem – lípa, přírodní jílová maska
s bambuckým máslem, ošetření obličejovým olejem s arganem a lípou
50 min. / 1 365 Kč

BALZÁM SEDMERO BYLIN

pro unavené nohy – uvolňující masáž nohou a chodidel balzámem
sedmero bylin, zábal nohou bambuckým máslem
45 min. / 1 260 Kč

OMLAZUJÍCÍ RITUÁL S OPUNCIÍ A RŮŽÍ

aromaterapeutická mlha s vůní růže, odlíčení pleti mycí emulzí a pleťovou
vodou s vůní růže, masáž obličejovým máslem – růže, přírodní jílová maska
s bambuckým máslem, ošetření pleťovým sérem s opuncií
50 min. / 1 620 Kč

MAGICKÁ MAGNOLIE

aromaterapeutická mlha s vůní magnolie, masáž měšci s himalájskou
solí, masáž BIO olejem z květů magnolie, zábal po masáži
magnoliovým máslem
90 min. / 2 380 Kč

Nemusíte cestovat daleko. Jiný svět máte na dosah.

RITUÁL ČAJOVÝCH LÍSTKŮ

aromaterapeutická mlha s vůní zeleného čaje, masáž měšci s himalájskou
solí, masáž BIO olejem z lístků zeleného čaje, zábal po masáži máslem
s vůní zeleného čaje
90 min. / 2 380 Kč

MAROCKÝ RITUÁL PRO DVA

Rasul – orientální parní lázeň s očistnou kúrou marockým jílem,
masáž BIO olejem z magnolie / lístků zeleného čaje
50 min. / 1 955 Kč (cena za 2 osoby)

MASÁŽNÍ RITUÁLY
RITUÁL PRO ZDRAVÍ

přírodní uhličitá koupel, uvolňující masáž proti migréně
40 min. / 1 165 Kč

BALZÁM NA ZÁDA

rašelinový zábal zad, masáž klasická – částečná
45 min. / 950 Kč
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LÁZEŇSKÉ A WELLNESS PROCEDURY
KOUPELE
Přírodní uhličitá koupel
Perličková koupel s přísadou vonné esence
Hydromasážní koupel
Hydromasážní rituál (hydromasážní koupel s barevnou terapií a jemnou aromaterapeutickou mlhou)

OSTATNÍ TERAPIE A DALŠÍ SLUŽBY
15 min.
20 min.
20 min.

595 Kč
495 Kč
535 Kč

20 min.

635 Kč

25 min.
50 min.
25 min.
50 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.

610 Kč
1 145 Kč
670 Kč
1 220 Kč
670 Kč
610 Kč
670 Kč
670 Kč
670 Kč

25 min.
50 min.

775 Kč
1 350 Kč

25 min.

775 Kč

50 min.
25 min.
50 min.
25 min.
25 min.
50 min.
25 min.
50 min.
25 min.
50 min.

1 350 Kč
775 Kč
1 350 Kč
775 Kč
1 075 Kč
1 650 Kč
775 Kč
1 350 Kč
775 Kč
1 350 Kč

50 min.
25 min.
50 min.
25 min.
50 min.

1 445 Kč
775 Kč
1 190 Kč
775 Kč
1 350 Kč

BIO zábal zad ze včelího vosku
Parafínový zábal zad (s ajurvédskými bylinami,
s meduňkou, s mátou)
Rašelinový zábal zad
Tělový peeling himalájskou solí
Anticelulitidní masáž přístrojová
Rasul - orientální parní lázeň - 1 osoba
Rasul - orientální parní lázeň - 2 osoby
Rasul - orientální parní lázeň - 3 osoby
Rasul - orientální parní lázeň - 4 osoby (max. 4 osoby)
Diagnostika na bioimpedanční váze
Cvičení na vibrační plošině bez instruktora
Cvičení na vibrační plošině s instruktorem
Poplatek za změnu načasované procedury

MASÁŽE
Masáž klasická
Masáž klasická
Masáž BIO avokádovým olejem*/ z květů lípy*
Masáž BIO avokádovým olejem*/ z květů lípy*
Masáž horkou čokoládou
Masáž nohou
Antistresová masáž hlavy
Masáž obličeje a dekoltu BIO olejem z květů lípy*
Těhotenská masáž

480 Kč

20 min.
20 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
5 min.
30 min.
30 min.

440 Kč
495 Kč
670 Kč
480 Kč
440 Kč
750 Kč
800 Kč
1 000 Kč
40 Kč
80 Kč
190 Kč
100 Kč

* aromaterapeutické masáže nahřátými oleji v BIO kvalitě
** masáž s osobním přístupem maséra a individuálním zaměřením

WELLNESS MASÁŽE
Masáž Alexandria**
Masáž Alexandria**
Masáž BIO olejem z květů magnolie*/ z lístků
zeleného čaje*
Masáž BIO olejem z květů magnolie*/ z lístků
zeleného čaje*
Masáž teplými lávovými kameny
Masáž teplými lávovými kameny
Masáž vonnou svíčkou
Masáž měšci s himalájskou solí
Masáž měšci s himalájskou solí
Bambusová masáž
Bambusová masáž
Havajská masáž Lomi Lomi
Havajská masáž Lomi Lomi
Masáž vzácným BIO olejem z lístků růží *
(masáž obličeje, dekoltu a zad)
Uvolňující masáž proti migréně
Lifting obličeje
Balzám sedmero bylin (masáž chodidel)
Anticelulitidní masáž

20 min.

Na wellness procedury objednané navíc přímo s pobytem
nebo výběrem na místě z aktuální nabídky, poskytujeme
ubytovaným hostům 20% slevu.
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DAY SPA
ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY PRO VEŘEJNOST
Dopřejte si odpočinek v jedinečném wellness ve stylu římských lázní
s bazénem a saunovým světem. Pro neubytované hosty a návštěvníky
Luhačovic jsme připravili pestrou nabídku, kterou jsme zabalili do balíčků.
Je jenom na vás, který si vyberete.
Nabídku najdete na www.HotelAlexandria.cz

DÁRKOVÉ POUKAZY
DARUJTE ZÁŽITEK
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, balíčky Day spa
nebo romantickou večeři ve Francouzské restauraci.

ALEXANDRIA**** SPA & WELLNESS HOTEL

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel
Masarykova 567, 763 26 Luhačovice
telefon: +420 577 682 700, +420 734 640 004
e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz

Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice
telefon: +420 577 682 100, +420 734 645 380
e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

www.LazneLuhacovice.cz

TISK KATALOGU PROSINEC 2019

se těší na vaši návštěvu

