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Wellness hotel Kolštejn*** Superior  

obhajuje 2 předchozí tituly soutěže  

o nejlepší hotel roku 2014   >> Hlasujte ZDE << 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOTEL ROKU 2014 ANEB VELKÁ SOUTĚŽ O VÍKENDOVÝ WELLNESS POBYT 

ROMANTIK DELUXE NA KOLŠTEJNĚ V LÉTĚ 2014 JE OPĚT TADY 
Je to opět tady. Již třetí rok po sobě se Wellness hotel Kolštejn přihlásil do soutěže Czech Hotel Awards. Letošní 

ročník soutěže je zajímavý především díky otázce, zda OBHÁJÍ Wellness hotel Kolštejn*** tituly nejlepšího 

tříhvězdičkového a nejlepšího wellness hotelu v Olomouckém kraji z let 2012 a 2013? 

 

Jako poděkování za podporu a ke zvýšení motivace hlasovat v této soutěži jsme pro Vás a Vaše blízké připravili 

atraktivní soutěž o víkendový wellness pobyt Romantik Deluxe v létě 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla soutěže: 

VYHRAJTE luxusní Romantický wellness pobyt DELUXE pro 2 osoby ve Wellness hotelu 

Kolštejn*** Superior. Stačí na email: soutez@relaxkolstejn.cz zaslat odpověď k soutěžní otázce: 

OBHÁJÍ WELLNESS HOTEL KOLŠTEJN TITULY NEJLEPŠÍHO TŘÍHVĚZDIČKOVÉHO A NEJLEPŠÍHO WELLNESS 

HOTELU V OLOMOUCKÉM KRAJI? 

Do předmětu emailové zprávy napište součet čísel nebo heslo, které jste museli na www 

stránkách soutěže napsat do políčka při hlasování pro náš hotel. Do textu emailové zprávy pak 

napište odpověď na soutěžní otázku, a to ve tvaru „ANO“ či „NE“. Výherce soutěže bude 

kontaktován emailem o své výhře po ukončení a vyhlášení soutěže Czech Hotel Awards 2013 

nejpozději do 30. 5. 2014.   
 

>> Pro Wellness hotel Kolštejn*** možné hlasovat ZDE << 
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 novinky Relax centra Kolštejn 

Vážení přátelé, 

máme tu jaro v celé své kráse a je to znát. Jaro je symbolem obnovy, znovuzrození, nových počátků.  

V pojetí Relax centra Kolštejn je to především měsíc naplňování plánů a vizí. Jak jsme již pravili,  

tak rok 2014 je rokem sklizně. 

Dovršili jsme bádání v historických archivech a na stole nám leží nesmírně poutavý, zajímavý a historickými 

fakty bohatý materiál, který dokládá významnou úlohu a stáří dnešní restaurace od roku 1325.  

Dokončují se přípravy na novou turistickou trasu krásami Branné a nejbližšího okolí, připravujeme  

se na dubnové novinky v pojetí saunových ceremoniálů se saunérem, respektive novou, druhou, 

saunérkou. Chystáme se na rozšíření služeb wellness a masáží, restaurace usilovně pracuje na jarním  

a letním menu a sládek začne během pár dní s várkou nového, již čtvrtého druhu piva! 

Současně nám probíhá soutěž o nejlepší hotel České republiky – Czech Hotel Awards 2014. Troufáme  

si tvrdit, stejně jako v předchozích dvou letech, že si vítězství opět, tentokrát již potřetí v Olomouckém kraji, 

zasloužíme.  

Přejeme Vám příjemné čtení ke krásnému počasí a těšíme se na setkání s Vámi!  

Ing. Tomáš Drápal a kolektiv Relax centra Kolštejn 

 

>> Hlasujte ZDE << 

2
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http://www.hotelawards.cz/hotel?471-wellness-hotel-kolstejn-superior
http://www.hotelawards.cz/hotel?471-wellness-hotel-kolstejn-superior
http://www.hotelawards.cz/hotel?471-wellness-hotel-kolstejn-superior
http://www.hotelawards.cz/hotel?471-wellness-hotel-kolstejn-superior
http://www.hotelawards.cz/hotel?471-wellness-hotel-kolstejn-superior
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 KELTSKÝ TELEGRAF – 22. 3. VEČER KOUKEJTE NA VRCHOLKY VÍCE NEŽ 130 KOPCŮ 
Vždy večer v první jarní sobotu, tedy 22. 3. 2014, se tzv. čerti 

vydávají na vrcholky významných kopců a navzájem se spojují 

pomocí světelného signálu, který vysílají z jednoho stanoviště 

(kopce) na druhé po dohodnutých trasách napříč krajinou. 

Keltové, k nimž se symbolicky vracíme samotným názvem 

Keltský telegraf, žili v hlubokém souladu s přírodou, kterou 

uctívali a respektovali. Ambicí akce je na jejich tradice navázat  

a jednou ročně, s příchodem jara a tedy oživením přírody, 

vzdát předáváním světla hold Zemi a vracet se tak ke 

kořenům.  

Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, 

kteří se telegrafování zúčastní, pomocí světelného signálu. 

Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ohňů  

k přenosu zpráv z kopce na kopec. V Evropě a tedy i u nás jej 

k dokonalosti dovedly keltské kmeny a využívalo se jej ještě  

ve středověku, kdy na vrcholcích kopců vyrostly strážní hrady 

a tvrze. 

Zapojte se také do překrásné akce i Vy. Jsou dvě možnosti. Vyberte si neobsazený kopec a staňte se přímo 

čertem (registraci a informace naleznete ZDE) nebo se zastavte za námi na kopec „Větrná“ v Branné u horní 

stanice lanovky, odkud budeme vysílat signál v sobotu 22. března kolem 19:30.   

 

  

 

Mapa zapojených kopců a čertů ZDE. 

Více informací naleznete přímo ZDE: 

www.keltskytelegraf.cz 

 

 V LÉTĚ OCENÍTE NOVOU TURISTICKOU TRASU 
Po několika letech příprav došlo konečně k setkání všech zainteresovaných stran nutných pro registraci 

„staronové“ turistické trasy a na světě je překrásná turistická značka  přes „Ptačí planinu“, nebo tzv. „Ptačák“.  

 „Upravená turistická trasa z rozcestníku „Banjaluka“ k železniční stanici Branná vedla  

po ne příliš atraktivní komunikaci podél řeky Branná a de facto zcela míjela skalní stěny, krásnou 

lesní pěšinu, výhledy do roklí. Navíc zcela obcházela náměstíčko v Branné se všemi jeho krásami 

a novým Infocentrem,“ popisuje důvody iniciativy pro znovuobnovení bývalé modré turistické 

trasy přes „Ptačí planinu“ Tomáš Drápal. „Podařilo se nám se zástupci Klubu českých turistů 

navázat na tuto trasu přímo náměstíčko v Branné. Od nových rozcestníků u hřbitova a u kostela 

Sv. Michala v Branné se všichni turisté mohou k nádraží dostat přes krásné místo „Mariánský 

pramen“ a zcela minou frekventovaný silniční průtah Brannou,“ dodává výhody změny Drápal. 

Předseda Značkářského obvodu KČT Šumperk-Jeseník David Mičunek k věci poznamenává: „Dva 

dny, kdy jsme se pohybovali v terénu, byl na trase poměrně silný pohyb turistů, tak nám hned 

děkovali, nová stezka se jim líbila. Směrovky jsou nyní ve výrobě, hned po dodání je instalujeme. 

V horizontu pár týdnů na náměstí zabudujeme i nový krásný rozcestník.“  

Relax centrum Kolštejn plánuje na trase vybudovat posezení a informační tabule. Trasa bude 

díky své atraktivitě jistě velmi navštěvovaná. Turisté, kteří novou trasu navštíví, uvítají její délku, 

dostupnost, obtížnost, členitost a různorodost. O dalším vývoji trasy budeme informovat 

v dalších číslech WellNews. 

 

Historie trasy je více  

než 100 let stará 

 

Rezervujte si letní pobyt  

za výhodné ceny již nyní ZDE 

http://www.keltskytelegraf.cz/news/chcete-se-stat-certem
http://www.keltskytelegraf.cz/mapa-keltskeho-telegrafu
http://www.keltskytelegraf.cz/
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.html
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Rezervujte si pobyt  

za výhodné ceny již nyní ZDE 

 POZVÁNKA ŘEDITELE HOTELU NA JARNÍ WELLNESS POBYTY V KVĚTNU A ČERVNU 

Flexibilní cenová politika Wellness hotelu Kolštejn*** Superior Vám umožňuje 

rezervaci pobytů během jara a léta 2014 za velmi výhodné ceny. Během prvních 

14 dní v březnu tak hosté, kteří provedli rezervaci wellness pobytů na měsíce 

duben-červen 2014 ušetřili oproti pultovým cenám přes 76 tisíc korun.  

Hosté si mohou určit cenu pobytu na základě volby dne příjezdu, měsíce pobytu  

či typu pokoje. Zákazníci jsou spokojenější, protože každý z nich má jiné nároky  

a potřeby. Variabilita cen na základě vybavenosti a velikosti pokoje společně 

s rozdílným termínem pobytu dokonale naplňuje jejich potřeby. Na závěr má 

každý zákazník možnost doobjednat na pokoj překvapení v podobě květin, 

sladkostí, ovoce, lahve sektu a jiných milých překvapení pro svou polovičku. 

Budeme se na Vás těšit třeba právě v období dubna až května, kdy Branná 

rozkvétá!  Ing. Tomáš Drápal 

 SAUNOVÉ CEREMONIÁLY NA KOLŠTEJNĚ OD DUBNA V NOVÉM 

Někteří hoteloví hosté nestačí změny v saunových ceremoniálech registrovat. 

Vývoj a nápady u zážitkového saunování jdou však velmi rychle dopředu.  

Při saunových ceremoniálech budeme nově využívat hudební mixy tematických 

písní, UV světla, umělou mlhu, ledovou tříšť, speciální světelné efekty 

korespondující s naladěním příběhu v písni, nové prapory, lepší techniku při práci 

s ručníky a především program obohatí a posune dál nová saunérka Míša, která 

doplní saunéra Jirku Sonntaga.  

Inovace ocení zejména milovníci saunování. Saunové ceremoniály jsou dnes  

na Kolštejně na úrovni saunových představení. „Ceremoniál u nás nekončí tím, že 

saunér poleje kameny vonnou esencí a rozdá peeling hostům. Budeme se i nadále 

snažit dělat osvětu saunování a hodnotné informace obohatit právě příběhem, 

který se odehraje uvnitř nové ritual sauny, a to každé úterý a sobotu,“ vysvětluje 

saunér Jirka Sonntag.  

Každý čtvrtek pro Vás zdarma dotváříme ritual saunu o nový rozměr - vonné směsi. 

Každý čtvrtek nová esence, ritual sauna v novém aroma hávu. 

 SOUTĚŽ O NEJOBLÍBENĚJŠÍHO SAUNÉRA ROKU 2014 
 Jiří Sonntag, saunér Relax centra Kolštejn, byl nominován mezinárodní porotou v soutěži o nejoblíbenějšího saunéra – 

„Saunový animátor 2014 – Ti nejlepší“. Díky Vašim hlasům se Jirka Sonntag dostal mezi 5 nejoblíbenějších saunérů 

soutěže. Postoupil do finále a bude se ucházet o titul zlatého animátora roku 2014 a potřebuje Vaše hlasy. 
 

Budeme rádi, pokud svým emailovým hlasem podpoříte Jirku Sonntaga. Upozorňujeme, že hlasovat vícekrát z jedné 

emailové adresy není možné. 

Jak hlasovat? 

Na email: office@insauna.com zašlete prosím email s textem „MEIN BELIEBTESTER SAUNAANIMATEUR IST JIŘÍ SONNTAG- 

RELAX CENTRUM KOLŠTEJN“ a do předmětu emailu napište jméno: Jiri Sonntag 

Chceme Vás odměnit za Vaše hlasy! 

Prosíme Vás tímto, abyste při hlasování na adrese office@insauna.com zadali do kopie také email našeho saunéra Jirky 

Sonntaga ( jirisonntag@seznam.cz ). Hlasující zařadíme do slosování o permanentku na 10 vstupů do Vitálního světa! 

Saunová představení bude 

společně s Jirkou Sonntagem 

provádět také nová saunérka  

Relax centra Kolštejn – Míša. 

 

Spokojenost našich hostů 

9. 3. 2013 

Wellness byl nejlepší, co jsme zažili, a to 

už jsme byli na mnoha místech.  

Strava super, pivo  super, počasí super! 

Marcela Kouřilová 

7. 3. 2014 

Wonderful experience, massage was very 

soft and relaxing. The steam sauna was 

very good with wonderful atmosphere. The 

tea room was great too. 

Luigi, London 

6. 2. 2014 
Bože, jak vydržím celý rok, než k Vám 

zase budu moci přijet! 

Dáša             

           Více ze spokojenosti ZDE 

manželem 

http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.html
mailto:office@insauna.com
mailto:office@insauna.com
mailto:jirisonntag@seznam.cz
http://www.relaxkolstejn.cz/spokojenost.htm
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Rezervujte si pobyt  

za výhodné ceny již nyní ZDE 

 VIP BRÁNA – SPECIÁLNÍ CENY (NEJEN) PRO KLIENTY PROGRAMU RELAX BENEFIT 
Již 280 věrných klientů si zakoupilo pobyt v našem hotelu minimálně třikrát. Opakované návštěvy významně 

rostou, stejně jako nabídka výhod pro klienty věrnostního programu RELAX BENEFIT. 
 

Cenové zvýhodnění při nákupech dárkových poukazů, slevy při opakovaných návštěvách, rostoucí kredit  

na „hotelovém kontě“ majitele RELAX BENEFIT karty s každou další návštěvou, přenosnost karty, zasílání 

novinek o chystaných akcích a cenově zvýhodněných pobytech v předstihu - to jsou hlavní výhody, které fungují  

již od prosince 2011 pro věrné klienty Relax centra Kolštejn – majitele karet RELAX BENEFIT. 
 

Od 1. 3. 2014 se nabídka VIP služeb pro členy RELAX BENEFIT rozšířila o další významný rozměr.  

Přístup k nejvýhodnějším cenovým nabídkám našeho komplexu snadno zjistíte zadáním hesla do tzv.  

„VIP BRÁNY“.  

  

Majitelé věrnostních karet RELAX BENEFIT jsou nositeli kódu, který je opravňuje 

ke vstupu do VIP brány, ve které se po zadání hesla zpřístupní cenově 

zvýhodněná nabídka pobytů. Majitelům RELAX BENEFIT karet garantujeme 

minimálně 10% slevu na nabídku wellness pobytů. 

Vstup do VIP brány je prozatím platný pouze pro majitele věrnostních karet. Na úvodní internetové stránce 

relaxkolstejn.cz naleznou od 1. 3. 2014 všichni návštěvníci nové identifikační pole. Po zadání hesla do pole  

se objeví majitelům věrnostních karet RELAX BENEFIT nabídka pobytů snížená o 10% oproti běžným cenám 

pobytů, které si na našich stránkách běžně zákazník objedná. „Výhodou této VIP brány je její multifunkčnost, 

popisuje Tomáš Drápal, ředitel hotelu“. „Zapracovali jsme na tom, aby se do této brány dostali časem i klienti, 

kteří ještě nejsou našimi VIP zákazníky. Proto bude možné do tohoto pole zadávat i více hesel, přičemž po zadání 

příslušného hesla se objeví příslušná nabídka, která k heslu spadá. Jednoduše řečeno každé jedno heslo umožňuje 

zobrazení skupiny cenových akcí a slev,“ doplňuje Drápal. 

Zneužití systému není technicky možné. Při objednávce pobytu přes VIP bránu bude nutné znát nejdříve heslo, 

pod kterým se do VIP nabídky cen zákazník dostane. Dostupnost hesla bude určována marketingovými nástroji 

hotelu, přičemž se počítá i s tzv. virálním marketingem neboli se „žádoucí šuškandou“. V případě RELAX BENEFIT 

klientů bude kromě hesla nutné znát celé 13ti ciferné číslo karty. Toto číslo bude nutné uvést při online 

objednávce pobytu. Po kontrole čísla karty recepcí bude komunikace se zákazníkem probíhat již standardně. 

 

******** 

Od 1. 3. 2014 VIP brána při 

objednávání pobytů. 

Výhod bude moci využít 

v první fázi 280 klientů 

věrnostního programu 

RELAX BENEFIT. Další akce 

budou následovat. 

http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.html
http://www.relaxkolstejn.cz/benefit

