
Zvláštní den pro krásu s procedurami pro jednu osobu na jednu noc
Nabídka je platná do 15. prosince 2015.

BALÍČEK OBSAHUJE
- Jedna noc v standardním pokoji se snídaní formou bufetu, check-in od 14 hodin 1.750 Kč
- Večeře o čtyřech chodech 290 Kč
- Sluneční louka napomáhá k prohřátí organizmu celého těla, deset minut 50 Kč
- Bylinná koupel s přísadami, kapky esence s lučním kvítím a levandule, dvacet minut 420 Kč
- Hammam, předehřátí těla, peeling celého těla 45 minut 790 Kč
- Výběr z nabídky zábalů s prohřátím, čtyřicet minut 390 Kč
- Čokoládová masáž, regenerace zad, padesát minut 890 Kč
- Lymfomasáž dolních končetin a hýždí 250 Kč
- Lymfomasáž horních končetin 380 Kč

Cena za jednu osobu 5.210 Kč
Cena v termínu od 13. ledna do 12. června 2015 a od 16. září do 23. prosince 2015 s 30% slevou 3.647 Kč

BONUS
- V den čerpání balíčku získáte zdarma vstup do Spa Wellness:

 9-19 hodin, vnitřní bazén, whirlpool, Kneippovy lázně,
 16.30-18.30 hodin, finská sauna nebo bio sauna a parní solné lázně.

- Obdržíte Kartu ,,Next Visit Bonus‘‘, uplatnit ji můžete kdykoliv při platbě v restauraci a baru hotelu Berg.
- Ze zaplaceného účtu v restauraci získáte 10 % zpět na Vaši věrnostní kartu „Next Visit Bonus" k dalšímu čerpání.
- Pozdní check-out až v jedenáct hodin.

VOLBA možnosti objednání vyššího standardu pokoje 
- Exclusive a Standard s balkonem +600 Kč
- Deluxe a Exclusive pokoj s balkonem +720 Kč
- Apartmán +840 Kč
- Apartmán s balkonem +960 Kč

Procedury ve WELLNESS THERAPY je třeba čerpat v čase 9-19 hodin, proto si zajistěte v recepci rezervaci časů 
procedur a využijte Check in a prodloužený Check-out. 
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