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Mgr. Hana Charvátová
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tel. 604 645 403

Dámský regenerační
wellness víkend

DOPŘEJTE SI LUXUSNÍ RELAXACI!!

JARO 2018
Mgr. Hana Charvátová, Happy Studio Slavkov u Brna, Tyršova 324 pořádá již osmnáctým rokem jarní a
podzimní dámské wellness víkendy, které se těší u žen velké oblibě. Na každém pobytu dámy mohou
relaxovat podle svých představ, vybrat jakoukoli nabízenou službu a vytvořit si tak vlastní program pobytu.
Pobyty jsou pořádány ve wellness Hotelu Sladovna v Černé Hoře, který poskytuje luxusní zázemí pro relaxaci
a regeneraci.
Místo konání:
Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora, www.hotelsladovna.cz
Termín:
a) 16. 3. – 18. 3. 2018
b) 23. 3. – 25. 3. 2018
Cena:
hotelový penzion: 2650,-Kč
hotelový pokoj: 3400,-Kč
zahrnuje ubytování v hotelovém penzionu nebo hotelovém pokoji s plnou penzí
(pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem), neomezený vstup do wellness
hotelu, taneční party s DJem, kondiční zdravotní cvičení a provozní náklady
Doprava:
Vlastní, parkoviště v těsné blízkosti hotelu i penzionu
Program pobytu: Od pátku až do neděle je možný neomezený vstup do bazénu, whirpoolu a
saunového světa. Dále jsou zajištěny různé typy příjemných a zajímavých služeb, které
si můžete zvolit dle vlastního výběru.
TANEČNÍ PÁRTY s tombolou, PIVNÍ A BYLINNÉ KOUPELE, RŮZNÉ TYPY MASÁŽÍ - klasická, zdravotní,
orientální, biodynamická, lávovými kameny, medová… WELLNESS - bazén, whirlpool, sauna finská, bio
aroma, parní aroma a parní solná sauna, infrasauna, Kneippův chodník, tepidarium, KOSMETIKA,
MANIKÚRA, KINESIOLOGY TAPING, LÍČENÍ PLETI, PERMANENTNÍ MAKE UP, BODY WRAPS, VÝKLAD KARET,
TASEOMANTIE, CHIROMANTIE, KARMALOGIE, NUMEROLOGIE, ORIENTÁLNÍ LÉČIVÁ TERAPIE, PRODEJNÍ
AKCE, BOWLING, ENKAUSTIKA, AUTOMATICKÁ KRESBA, KINEZIOLOGIE, REFLEXNÍ TERAPIE, RŮZNÉ FORMY
KONDIČNÍHO CVIČENÍ – joga, pět tibeťanů, power joga, kalanetika, zdravotní cvičení, cvičení
mojžíšové, aquagymnastika… PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS, KADEŘNICKÉ SLUŽBY…

V případě zájmu volejte na tel. 604 645 403 (Mgr. Hana Charvátová) nebo pište na
info@happystudio.cz a zašlete závaznou přihlášku e-mailem nebo na adresu:
Mgr. Hana Charvátová, Kaunicova 634, 684 01 Slavkov u Brna
Na základě přihlášky obdržíte pokyny k uhrazení pobytu - nutno uhradit nejpozději
týden před zvoleným termínem
Co s sebou: především nezapomeňte na dobrou náladu, případně si vezměte podložku na cvičení a
cvičební outfit, plavky
Poznámka: v Černé Hoře není k dispozici bankomat
Přesný časový program víkendového pobytu obdrží každá účastnice na místě.
Ceník nabízených služeb bude uveden v přihlašovacích tabulkách při příjezdu na víkend
Příjezdová trasa
silnice 43/E461 směr Svitavy: Brno – Česká – Lipůvka – Lažany – Milonice – Závist – Černá Hora (u Pivovaru)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – Dámský welless víkend JARO 2018, Hotel Sladovna Černá Hora
Jméno: ………………………………………………… Termín: * a /b
Adresa: ………………………………………………… Ubytování: * hotelový

penzion/hotelový pokoj

Telefon: ………………………………………………… E-mail:

………………………………………………………

Datum: ………………………………………………… Podpis:
*nehodící se škrtnout!

…………………………………………………
Dámský víkend
Hotel Sladovna

info@happystudio.cz

www.happystudio.cz

