Nabídka dovolené pro skupinu vHotelu Bystré***
Nám. Na Podkově 84, Bystré569 92 http://www.hotel-bystre.cz., e-mail : hotelbystre@seznam.cz
www.hotel-bystre.cz., e-mail : hotelbystre@seznam.cz
Ubytovací služby a stravovací služby 2660,- Kč/osoba/5 dnů - 4 nocí
Cena zahrnuje:4* snídaně formou švédského stolu
4* večeře výběr ze tří druhů jídel
4* dvě hodiny v bazénu s mořskou vodou
4* odpolední kávička s dezertem
1* 30 minut vířivky
dokoupení obědů pobyt (výběr ze dvou druhů jídel + polévka) 90,- Kč/jídlo
prostorné pokoje s vlastním sociálním zázemím. LCD televizor, ručník, fén
Na každém patře mikrovlnka, varná konvice, lednice
Prostorný sál se stolovým uspořádání a mezonetovým prostorem
Zahradní restaurace s krytou pergolou, možnost posezení, cvičení
V Hotelu dále můžete využívat tyto služby masáže, kosmetiku, saunu, vinárnu, uzamykatelné parkoviště
Zprostředkujeme Vám prohlídku Bystrého s průvodcem, rehabilitační cvičení v bazénu, jógu pro seniory
Vypracovala Jana Pernerová, manažer hotelu, tel 739456515

ZÁKLADNÍ POPIS HOTELU BYSTRÉ***
 Nekuřácký hotelový komplex složený ze tří budov (barokní stavba – ubytování)
(hospodářská část – prostorný sál, vinárna)
( secesní stavba – služby)
 Recepce

je tady pro Vás od 7,00 -20,00 hodin

 Hotelové pokoje splňují standard tříhvězdičkového hotelu
sociální zařízení WC, sprchový kout, ručník, podložka pod nohy, šampón, mýdlo, fén, zrcadlo
chodba: velké zrcadlo, šatní skříň, domácí sluha
pokoj: záclony, žaluzie, ručník, mýdlo, velká lampa, lampičky, police s CD rádiem, LCD televizor, papírové kapesníčky, voda a skleničky, hotelové wi-fi
 Hotel: na chodbě u pokojů varná konvice, mikrovlnka a lednice, pro hotelové hosty k dispozici pračka
 Hotelová restaurace nekuřácká, otevřená od 10,00 -22,00, k dispozici krmící židličky, kulaté rohy u stolů, dětské příbory, dětské prostírání
jídla vhodná pro malé děti, vaříme širokou škálu diet
 Prostorný sál používá určen k relaxaci maminek i hrám dětí, k dispozici kromě několika hraček je audio-video systém s LCD televizí, koberce,
kulečník, stolní tenis a především pitný režim E-spring s kojeneckou vodou. Mezonetový prostor s relaxačním koutkem je úžasný odpočinek , stoly a
židle pak pro výtvarnou činnost nadšených dětí. ( v případě ubytování větší skupiny je možné, že sál nebude k dispozici, vždy však klienty při
objednání ubytování na tuto skutečnost upozorníme). Pro cvičení je tento prosto ideální, je zde pouze kvůli mezonetu snížený strop
 Hotelová vinárna se zahradní restaurací vinotéka firma Pálavín, Bavory
příjemné posezení, krytá pergola, možnost grilování
 Uzamykatelné parkoviště V CENĚ UBYTOVÁNÍ( kapacita 8 aut), další parkovací místa před hotelem
 Bazén s mořskou vodou V CENĚ UBYTOVÁNÍ o rozměrech 12*6*1,4 m s garantovanou teplotou 28 st. C s teplotou vzduchu 31 -32 st. C. Pro
chlorování je nutné v bazénové vodě rozpustit speciální bazénovou sůl v poměru 4 – 5 kg soli na 1m3 vody. Tím se vytvoří solinita vody v rozmezí 0,4
– 0,5%. V elektrolytické cele, instalované v bazénovém okruhu působením el. proudu dochází ke štěpení molekul soli a ke tvorbě plynného chloru,
který je okamžitě rozpuštěn ve vodě a vzniká kyselina chlorná, která je základním dezinfikantem bazénové vody. V procesu elektrolýzy rovněž vznikají
další účinné sanitační látky a to ozón a kyslík. Proto je tato voda vhodná i pro plavání malých dětí i lidí s citlivou pokožkou. Samozřejmostí jsou
přebalovací pulty na dámské i pánské šatně.
 Posilovna
V CENĚ UBYTOVÁNÍ
 Vířivka vestavěná vířivka pro 5 osob s vestavěnými masážními tryskami s teplotou 34 st. C,
 Masérské studio : klasická masáž, bowenova masáž, havajská masáž, Reiki,
 Kosmetický salón: kosmetické ošetření pleti, líčení, poradenství, manikúra, pedikůra
 Sauna: prostorná ( kapacita 12 osob), ochlazovací bazének, příjemný relaxační prostor
 Infrasauna úžasná na prohřátí těla před cvičením, po plavání, před masáží,

