DOPŘEJTE RELAXACI SVÉMUN TĚLU, DUŠI I MYSLI...

Tyršova 324
684 01 Slavkov u Brna
Mgr. Hana Charvátová

www.happystudio.cz
info@happystudio.cz
tel. 604 645 403

Dámský regenerační
wellness víkend
JARO 2021
Happy Studio Mgr. Hana Charvátová, Slavkov u Brna, Tyršova 324 pořádá pravidelně jarní a podzimní
dámské víkendy, které se těší u žen velké oblibě. Na každém pobytu mohou dámy relaxovat podle svých
představ, zvolit si 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. V roce
2020 prošly rekonstrukcí interiéry pokojů v penzionu, které se nyní rovnají svojí úrovní pokojům hotelovým.
Místo konání:
Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora, www.hotelsladovna.cz
Termín:
a) 12. 3. – 14. 3. 2021
Cena:

b) 19. 3. – 21. 3. 2021
Depandance:
3500,- Kč
Hotelový pokoj:
3700,- Kč

Cena zahrnuje ubytování v depandace nebo hotelovém pokoji s plnou penzí (pobyt začíná v pátek
večeří a končí v neděli obědem), neomezený vstup do wellness hotelu a provozní náklady
Doprava:
Vlastní, parkoviště v těsné blízkosti hotelu i penzionu
Program pobytu:
Za běžné situace je od pátku až do neděle 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.
Přesto, že doba je složitá a nikdo v tuto chvíli nevíme, co bude v termínu akce, mám pro zúčastněné
dámy s poskytovateli domluveny všechny služby, o které bývá největší zájem a těší se své oblibě.
Co s sebou: především nezapomeňte na dobrou náladu, případně si vezměte podložku na cvičení a
cvičební outfit, plavky
Upozornění: v Černé Hoře není k dispozici bankomat
Přesný časový program a organizační pokyny víkendového pobytu obdrží každá účastnice na místě.
Ceník nabízených služeb bude uveden v programu a přihlašovacích tabulkách při příjezdu na víkend
Příjezdová trasa
silnice 43/E461 směr Svitavy: Brno – Česká – Lipůvka – Lažany – Milonice – Závist – Černá Hora (u Pivovaru)

V případě zájmu volejte na tel.
nebo pište na

604 645 403 (Mgr. Hana Charvátová)
info@happystudio.cz

Všechny přihlášky budu evidovat a všem přihlášeným zašlu včas pokyn k platbě.
Budu postupovat v souladu s aktuálními opatřeními pro danou akci a termíny.
Může samozřejmě nastat situace, že víkendy nebude možné realizovat, proto je zvolen
uvedený postup…
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – Dámský welless víkend JARO 2021, Hotel Sladovna Černá Hora
Jméno: ………………………………………………… Termín: * a /b
Adresa: ………………………………………………… Ubytování: * Depandance/Hotelový

pokoj

Telefon: ………………………………………………… E-mail:

………………………………………………………

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

…………………………………………………
Dámský
víkend
www.happystudio.cz
Hotel
Sladovna

info@happystudio.cz

