Kratší dovolená v Mariánkách
Navštivte nejkrásnější lázeňské město západních Čech – Mariánské Lázně. V romantickém
prostředí kolonády můžete korzovat, užívat si lázeňskou atmosféru nebo brát léčebnou pitnou kúru. Okouzlí vás zpívající fontána, k odpočinku vyzvou rozsáhlé zelené parky a ke kávě
a místním oplatkám zase láká řada útulných kaváren, včetně našeho příjemného Café Baru
Reitenberger. Zveme vás do něj na alkoholický či nealkoholický koktejl.

Lázeňská atmosféra města
Klidná atmosféra světoznámého lázeňského
města je přímo vyhlášená. Na své si ovšem
přijdou i milovníci aktivní dovolené, kteří rádi
prozkoumají turistické i cyklistické trasy v okolí
Mariánek. Resort Reitenberger Spa Medical leží
v samém srdci Mariánských Lázní, pár kroků
od kolonády, ale zároveň v příjemném prostředí,
odkud jste za chvilku v lese.
Díky kvalitnímu Wellness & Spa zázemí u
nás můžete během chvilek volna relaxovat v
saunách, bazénu či vířivce. Navštívíte solnou
jeskyni, ve které se jeden pobyt vyrovná 3 dnům
stráveným u moře. Zajdete si na masáž, vychutnáte si rašelinový zábal a odpočinete si při
perličkové koupeli. Co víc si na dovolené přát?

Pobyt obsahuje:
· ubytování na 3 noci (s možností 		
prodloužení),
· stravování formou polopenze
s lehkým obědem,
· 1 klasická částečná masáž,
· 1 rašelinový zábal,
· 1 perličková koupel,
· 1 vstup do solné jeskyně,
· 1 koktejl na kavárně (alkoholický
či nealkoholický).

V ceně je zahrnut:
· vstup do bazénu, vířivky
a Kneippova chodníku,
· volný vstup do finské, parní, aroma
a infrasauny,
· volný vstup do fitness centra,
· wellness taška, župan a přezůvky
na pokoji,
· připojení k Wi-Fi.

Sezóny a ceny pobytu
Příjezd ne - út
Vedlejší sezóna
3.1. - 3.4. 2022
31.10 - 20.12. 2022

Hlavní sezóna
4.4. - 30.10. 2022

Příjezd st - so
Vedlejší sezóna
3.1. - 3.4. 2022
31.10 - 20.12. 2022

Hlavní sezóna
4.4. - 30.10. 2022

Standard
jednolůžkový

Standard
dvoulůžkový*

Superior
jednolůžkový

Superior
dvoulůžkový*

Apartmán*
od

5 900 Kč

4 900 Kč

6 800 Kč

5 800 Kč

6 400 Kč

6 900 Kč

5 900 Kč

7 800 Kč

6 800 Kč

7 400 Kč

Standard
jednolůžkový

Standard
dvoulůžkový*

Superior
jednolůžkový

Superior
dvoulůžkový*

Apartmán*
od

6 900 Kč

5 900 Kč

7 800 Kč

6 800 Kč

7 400 Kč

7 900 Kč

6 900 Kč

8 800 Kč

7 800 Kč

8 500 Kč

* Cena za osobu při obsazení pokoje dvěma
osobami. V případě obsazení jednou osobou je
příplatek 2 000 Kč.
Lázeňský poplatek není zahrnutý v ceně pobytu.
Pobyt lze rezervovat i na více nocí. Cenu kalkulujeme individuálně.
Pobyty jsou určeny pro dospělé osoby od 18 let.

+420 734 181 111 / info@reitenberger.cz / www.reitenberger.cz

