Vaše místo pro krásu, zdraví a relaxaci

Studio Berenika ve spolupráci s KP Clinic pořádá

Wellness víkend
v Krkonoších
Pojeďte s námi relaxovat, nadýchat se čerstvého horského
vzduchu, načerpat energii a inspirovat se, jak pečovat
o krásu těla nejen zvenku, ale i zevnitř.
Po celou dobu pobytu si spolu budeme moci povídat o alternativním přístupu ke zdraví,
co zatěžuje náš organismus a jak si pomoci k udržení kvality života a zdraví.
Čeká nás zdravé jídlo, příroda, lázně, masáže, kosmetika, procházky a relaxace.
Termín: 27.–29. 3. 2015 (pátek–neděle)
Kde:
Sportovní wellness areál Bret, Žacléř - Prkenný Důl
(10 km od Trutnova, více na www.bretcz.cz)
Společný program:
Pátek: Příjezd po 17. hodině dle vašich možností, večeře a posezení u vínka,
představení plánovaného programu.
Sobota: Dopoledne společné povídání s majitelkou KP Clinic (www.kpclinic.cz),
paní Romanou Pleskotovou na téma „Jak pečovat o krásu těla zevnitř”.
Odpoledne wellness (vířivka, sauna), kosmetika nebo masáž.
Neděle: Dopoledne procházky, fitness (není v ceně), co kdo bude chtít J
Odjezd v odpoledních hodinách.
Cena za pobyt:

1.650 Kč/osoba

Cena obsahuje:
źUbytování 2 noci (pokoje nebo chaty, 2–4 osoby na pokoji).
źPlnou penzi (začátek pátek večeře, konec neděle oběd),
možnost výběru i vegetariánských jídel, snídaně formou bufetu.
źSobotní vstup do wellness (sauna, vířivka).
źKosmetické ošetření pleti včetně masáže obličeje, krku a dekoltu (50 minut)
nebo masáž těla 45 minut (medová masáž, lymfatická masáž nebo regenerační masáž).
Možno využít obě služby za doplatek na místě.
Dítě do 3 let: ubytování zdarma bez nároku na lůžko.
Dítě do 15 let: ubytování 2 noci, plná penze, sobotní wellness ... 880 Kč.
Cena pro partnera: ubytování 2 noci, plná penze, sobotní wellness ... 1.210 Kč
Jak se dopravit: autem nebo autobusem Praha – Trutnov – Žacléř, Prkenný důl
Při příznivých sněhových podmínkách můžeme lyžovat a bobovat. Areál má vlastní sjezdovku
se sedačkovou lanovkou, dětský zimní park, ski školu, snow tubing. Dále venkovní dětské
hřiště a vnitřní hernu.
V případě dalších dotazů volejte 734 303 956 – Lenka Vojtíšková, Studio Berenika.
Rezervační záloha ve výši 500 Kč do 28. 2. 2015 ve Studiu Berenika.

