
Romantický pobyt k oslavě svátku či narozenin pro pár 
minimálně na dvě noci

Nabídka je platná do 15. prosince 2015.

Neváhejte k nám přijet oslavit jmeniny, čeká na Vás spousta překvapení. Ale co teprve, jestliže během Vašeho pobytu 
slavíte narozeniny? Pokud u nás strávíte minimálně dvě noci, obdržíte slevu podle Vašeho věku (uveďte prosím své 
datum narození při rezervaci pobytu).

BALÍČEK OBSAHUJE 
- Dvě noci ve standardním pokoji se snídaní formou bufetu, check-in od 14 hodin 3.700 Kč
- Večeře volba ze čtyřchodového menu 290 Kč/os./den 1.160 Kč
- Lahev sektu na pokoji při příjezdu 390 Kč
- Košíček ovoce na pokoji při příjezdu 100 Kč
- Květiny na pokoji pro partnerku 390 Kč
- Odpolední káva + desert dle denní nabídky pro oba na každý den (3×2×85 Kč) 460 Kč

Cena za pár 6.200 Kč
Cena v termínu od 13. ledna do 12. června 2015 a od 16. září do 23. prosince 2015 s 30% slevou 4.340 Kč

BONUS
- Zdarma Welcome drink + pitný program/stolní voda.
- V den čerpání balíčku získáte zdarma vstup do Spa Wellness:

1. 9-19 hodin, vnitřní bazén, whirlpool, Kneippovy lázně,
2. 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 v 11 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. 


