
 

SILVESTROVSKÝ WELLNESS POBYT V HOTELU BERG**** SUPERIOR. SILVESTR ALL INCLUSIVE. 
 SILVESTROVSKÝ SPA WELLNESS A MASÁŽE A PROCEDURY V CENĚ 

WELLNESS ZPŮSOB NA PŘIVÍTÁNÍ PŘÍCHODU NOVÉHO ROKU! 
 

Cena ubytování dle ceníku a pokojů s pozváním volného vstupu do privátního SPA WELLNESS 
Parkování v uzavřeném el. hlídaném parkovišti v areálu hotelu v ceně pobytu 
 
Cena polopenze All inklusive pro den Silvestr za každou ubytovanou osobu:  

 děti do 5 let zdarma 
 děti 6-17 let 599 Kč 
 dospělý 1.199 Kč 

WELLNESS THERAPY při pobytu zahrnující Silvestr: 
Ubytovaní nad 18 let na tři a více nocí mají v ceně padesátiminutovou masáž  
Ubytovaní nad 18 let na dvě noci mají v ceně dvacetiminutovou masáž, nebo masážní dvacetiminutovou koupel  
Ubytovaní mají na další masáže a procedury se Silvestrovskou slevou 30 % ve WELLNESS THERAPY 

 
SILVESTROVSKÝ WELLNESS PROGRAM  

 
SPA WELLNESS 

9:00 – 23:00  Otevřeno  
15:00 – 23:00  Drinky na baru i ve SPA WELLNESS 
16.00 – 23.00  Průběžně spouštěny sauny a pára 

 
WELLNESS THERAPY 

9:00 – 17.00  Masáže a procedury se Silvestrovskou slevou 
 

RESTAURACE 
17:30 – 19:30  Silvestrovské předkrmy 1. část 
19:30 – 23:30 Silvestrovská večeře 2. část 
24:00   Novoroční přípitek 

 
OUTDOOR 

00:10   Ohňostroj před HOTELEM BERG a odpalován rachejtlí 
00:30   Oficiální hasičský ohňostroj 200 metrů od hotelu na hrázi Máchova jezera   

 
 

RESTAURACE SILVESTROVSKÉ ALL INKLUSIVE MENU 
 
Část předkrmová – formou bufetu 
salátový bar: výběr zeleninových i masových salátů 
ochutnávka tradičních druhů těstovin a gnocchi 
ochutnávka výběrových druhů Pizzy 
kachní játra s pančetou na cibulce a červeném víně 
krevety na bílém víně 
 
Část hlavní chod – formou bufetu 
jehněčí ragú 
směs grilovaných rybích filátek, losos a pražma 
grilované jehněčí, vepřové, kuřecí a hovězí mini steaky 
pečené brambory z naší pece 
grilovaná zelenina 
domácí italské pečivo, výběr tradičních omáček 
 
Dezert 
výběr z klasických italských dezertů, kopečková zmrzlina 

 
Nápoje All inklusive v době silvestrovské večeře podáváme 
točené pivo Pilsner Urquell 
rozlévaná francouzská vína St. Felix a Prosecco Motivo 
domácí limonády, stolní voda 
káva, čaj 
Silvestrovský půlnoční přípitek s Champagne 
 
Snídaně 
navíc ranní česneková polévka 
 
 

http://www.vykupto.cz/praha/9282-silvestrovsky-vikend-v-hotelu-vivaldi

