LÁZNĚ LUHAČOVICE
akciová společnost

TOP NABÍDKA
2019

SILVESTR 2019 V LUHAČOVICÍCH

SILVESTROVSKÝ WELLNESS
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel
6 nocí | 4 wellness procedury + volný vstup do wellness
.
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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.)
1x uvítací večeře
1x večeře při svíčkách ve Francouzské restauraci
1x sváteční novoroční večeře
2x večeře formou bufetu
1x relaxační koupel (15 min.)
1x wellness masáž (25 min.) dle vlastního výběru
(masáž - klasická, aromaterapeutickým olejem, antistresová masáž hlavy,
masáž obličeje a dekoltu, masáž nohou nebo plosek nohou)
1x masáž obličeje a dekoltu (25 min.) pro dámy
nebo 1x indická antistresová masáž hlavy (25 min.) pro pány
1x rašelinový obklad zad (20 min.)
volný vstup do wellness – bazén, whirlpool, Kneippův chodník, saunový svět
(laconium, parní, bylinková a solná lázeň, finská sauna, ochlazovací sprchy,
ledová studna), relaxační vyhřívané lavice a odpočinkové zóny
volný vstup do fitness centra
zapůjčení županu, hotelové pantofle
denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
SILVESTROVSKÝ GALAVEČER ve Společenském domě
27. 12. 2019 – 2. 1. 2020

Ceny v Kč za osobu
a pobyt:

Alexandria****

1/2
1/1

Superior

Superior K

Lux K

Lux PLUS K

Apartmá

17 580
-

18 000
18 900

20 220
-

20 790 (1)
-

23 010 (1)
-

Vysvětlivky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj / apartmá, 1/1 - jednolůžkový pokoj. Ceny pobytu nezahrnují lázeňský
poplatek. (1) VYPRODÁNO v době tisku nabídky. Popis kategorie pokojů najdete na www.HotelAlexandria.cz

SILVESTR 2019 V LUHAČOVICÍCH

DOPROVODNÝ PROGRAM

Silvestrovským večerem ve Společenském domě provází populární
tanečník a moderátor Jan Onder

Zpestřete si silvestrovský pobyt výletem z nabídky cestovní agentury
Luhanka či různými kulturními akcemi...

VELKÝ SÁL

VÝLETY S LUHANKOU

K tanci a poslechu hraje Marathon Band Dušana Mathona
Slavnostní zahájení silvestrovské oslavy 2019
Ilumia – světelná show
Marcela Holanová
Kroky Michala Davida – revival show
Přivítání Nového roku 2020

KONCERTNÍ SÁL
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K tanci a poslechu hraje Vivian Band
Marcela Holanová

VINÁRNA DOMINO
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K tanci a poslechu hraje Showband Pavla Březiny
Barmanská show

SALONEK

.

LUHANKA, cestovní a informační agentura
tel.: 577 681 103, 730 595 892 | e-mail: ca-luhanka@lazneluhacovice.cz
KULTURNÍ PROGRAM

K tanci a poslechu hraje Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka

GALERIE

.

Sobota 28. 12. 2019 Kroměříž – prohlídka Arcibiskupského zámku
a Květné zahrady; 590 Kč/ 530 Kč hosté Lázní Luhačovice, a. s.
Neděle 29. 12. 2019 Pustevny – Jurkovičova architektura a zimní procházka;
570 Kč/ 510 Kč hosté Lázní Luhačovice, a. s.
Pondělí 30. 12. 2019 Zlín, Vizovice – Památník T. Bati, exkurze s ochutnávkou v likérce Rudolf Jelínek; 550 Kč/ 500 Kč hosté Lázní Luhačovice, a. s.
Úterý 31. 12. 2019 Luhačovice, jak je neznáte – komentovaná procházka
s průvodcem (historie, architektura a minerální prameny);
120 Kč/ 100 Kč hosté Lázní Luhačovice, a. s.

Fotoateliér | Malování na obličej | Zábavné silvestrovské doplňky

LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ

Přijďte s námi přivítat Nový rok 2020 na Lázeňské náměstí,
které rozzáří novoroční ohňostroj s hudbou.
Silvestrovský galavečer ve Společenském domě zahrnuje welcome drink,
večeři formou rautu s neomezenou konzumací vybraných teplých, studených
i sladkých lahůdek a zábavný silvestrovský program.

Pondělí 30. 12. 2019 Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži
Francouzská rozverná komedie. Hrají H. Gregorová, D. Gránský,
B. Motlová, E. Burešová.
Středa 1. 1. 2020 Novoroční koncert

Kompletní kulturní program bude uveden v aktuální prosincové nabídce
na našich webových stránkách.
REZERVACE VSTUPENEK
tel.: 577 682 220 | e-mail: kultura@lazneluhacovice.cz

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

tel.: 577 682 700, 734 640 004
e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

www.LazneLuhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz

TISK DUBEN 2019 | TOP NABÍDKA
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