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 BRANNÁ – HIT LÉTA - NOVOU TURISTICKOU TRASOU ZA KRÁSAMI BRANNÉ 

Nová nádherná turistická stezka o délce 4 kilometrů nabízí 

návštěvníkům Jeseníků skutečně nečekanou podívanou. Členitou  

a nenáročnou lesní stezku u Branné v Jeseníkách hravě zvládnou  

i děti a senioři. Během hodinového výletu mohou poznat vše, 

co k atraktivní turistické trase náleží. Lesní chodníky, skalní stěny, 

nádherné výhledy do okolí, pohledy do 50 metrů hlubokých roklí, 

přechod přes říčku Brannou, brouzdání v řece a okouzlující duchovní 

místo Mariánského pramene. Trasa se napojuje na další "jesenické 

turistické magistrály", takže si na své přijdou i zdatnější turisté, 

kteří mohou pokračovat dále na vrcholky Smrk, Vozka  

či na stále oblíbenější středisko Paprsek.  

Na nové zelené stezce od července 2014 najdete také 5 zastavení  

s posezením a informačními panely se zajímavostmi trasy. Nová 

turistická značka zelené barvy vznikla obnovou několik desítek let 

staré stezky. Na trasu je možné se napojit hned ze tří rozcestníků, a to 

od železniční stanice Branná, hájenky Banjaluka a z náměstí v Branné.  

Turisté, kteří novou trasu navštíví, uvítají její délku, dostupnost, 

obtížnost, členitost a různorodost. 

>> Více informací o nové trase, turistice a vyžití v Branné ZDE << 
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hotelový měsíčník Relax centra Kolštejn 

Vážení přátelé Relax centra Kolštejn, 

dovolte mi Vás pozdravit a ve stručnosti shrnout obsah květnového vydání měsíčníku WellNews. 

Květnové počasí i aktivity v Jeseníkách připomínají začátek letní sezóny, přicházejí rezervace na letní pobyty 

a Relax centrum Kolštejn opět přichází s novinkami, které zpříjemní Vaši návštěvu v Branné. 

Ubytovaní hosté a návštěvníci Branné uvítají především nový turistický čtyřkilometrový okruh, který začíná 

na náměstíčku v Branné. Zastavení v Branné Vám okoření nejen pestré speciální nabídky regionálních 

pochoutek v naši restauraci, ale také nové světlé desetistupňové pivo Minipivovaru Kolštejn.  Podoba 

saunových ceremoniálů se dopracovala ke skutečnému zážitku, při kterých saunér pracuje s UV světlem, 

mlhou, světelnými efekty a dechberoucími esencemi - připravujeme se na mistrovství v saunových 

ceremoniálech v Polsku. Beauty salon nabídne od června dva nové kosmetické balíčky a začínáme pracovat 

na organizaci slavností Minipivovaru Kolštejn, které proběhnou na náměstíčku v Branné v sobotu  

5. července. 

Již 30. 5. končí soutěž o nejlepší hotel České republiky – Czech Hotel Awards 2014. Děkujeme za Váš hlas 

v internetovém hlasování.  

Těšíme se na opětovné setkání s Vámi!  

Ing. Tomáš Drápal a kolektiv Relax centra Kolštejn 

Nové propagační materiály k atraktivní 

turistické trase z Branné – vše zdarma 

v Relax centru a restauraci Kolštejn. 

http://www.relaxkolstejn.cz/branna
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 MINIPIVOVAR KOLŠTEJN PŘICHÁZÍ S NOVÝM PIVEM ANEB BRANNÁ V KOZVĚTU 

Světlá desetistupňová desítka přichází z dílny sládka minipivovaru  

Kolštejn v pořadí jako čtvrtá. Hosté restaurace Kolštejn ji mohou 

ochutnat poprvé již od pátku 16. května. Nové světlé pivo nese 

název Vogtey. Právě název Vogtey vychází z historického 

pojmenování budovy dnešní restaurace. Vogtey, neboli německy  

fojtství, odkazuje na původní význam a úlohu budovy, ve které  

se dnes pivo vaří a šenkuje. Historie dnešní restaurace sahá  

do roku 1325, kdy plnila důležitou úlohu fojtství. Pivo se v této 

budově vařilo již v těchto letech, a tak se názvem piva Vogtey 

hrdě hlásíme k tradici, historii a poctivosti.  

Při spolupráci s historikem Drahomírem Poláchem jsme zjistili, že budova 

dnešní restaurace je skutečně budovou, kterou nechal postavit fojt  

kolem roku 1325 při zakládání města Goldenstein (později Kolštejn, dnes Branná)  

a jeho rinku (náměstí). Pro své sídlo s právem vařit a šenkovat pivo si fojt vybral na 

náměstí místo nejlepší - mluvíme o severně orientované budově na branenském náměstí, 

která dnes nese název Restaurace Kolštejn. Dnešní budova restaurace byla historicky budovou 

fojtství (německy Vogtey, čti fogtaj), která měla historicky velmi významnou úlohu. 

Podle slov sládka minipivovaru Kolštejn v Branné Jiřího Makse je světlé 10° pivo Vogtey vhodné ke konzumaci  

v teplých, respektive letních měsících. Díky nižší plnosti a také nižšímu obsahu alkoholu příjemně zahání žízeň. 

Vyšší hořkost umocňuje pocit osvěžení po napítí. Světlejší zlatožlutou barvu doplňuje jemná bílá pěna.  

 

"Slavnostního křtu piva se světlá desítka Vogtey dočká v sobotu  

5. července při příležitosti pivovarských slavností k prvnímu výročí 

založení minipivovaru Kolštejn a současně pátých narozenin Relax centra 

Kolštejn, jehož nedílnou součástí restaurace s minipivovarem dnes je," 

dodal k příležitosti představení čtvrtého druhu piva Tomáš Drápal. 

 BRÁNA JESENÍKŮ SE OTEVÍRÁ TURISTŮM V BRANNÉ 

Letošní rok znamená pro Brannou mnohé nenápadné, avšak výhledově  

z hlediska rozvoje cestovního ruchu velmi důležité změny. Všechny 

připravované novinky a plánované projekty jdou vstříc všem turistům  

a návštěvníkům Jeseníků. Je to právě Branná, která získává na kráse  

a zdokonaluje své portfolio služeb nejen přímo v obci, ale i jejím okolí. 

Mimo připravovaných či již funkčních aktivit v Branné (informační 

centrum na náměstí, odpočinková a volnočasová zóna pod kostelem sv. 

Michala, dětské hřiště za hotelovým parkovištěm), tak se místní 

podnikatelé společně s Místní akční skupinou Horní Pomoraví, Klubem 

českých turistů, CHKO, Lesy ČR, a Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 

spojili a dokázali pro turisty obnovit překrásnou 4 kilometry dlouhou 

turistickou trasu. Oficiální otevření turistické stezky je plánováno rovněž 

Rezervujte si wellness pobyty 

jednoduše, přehledně a rychle. 

Vyberte si konkrétní typ pokoje, 

konkrétní den a vše uvidíte  

i s konečnou cenou pobytu! 

 

Nové infocentrum, nová turistická 

stezka, nová klidová zóna na 

náměstíčku či lanový park.  

Vytváříme svět, kam Vaše starosti nepatři. 

http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.php
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.php
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.php
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.php
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.php
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Wellness hotel Kolštejn*** Superior  

obhajuje 2 předchozí tituly soutěže  

o nejlepší hotel roku 2014   >> Hlasujte ZDE << 

5. července na náměstíčku v Branné. 

 VELKÁ SOUTĚŽ O VÍKENDOVÝ WELLNESS POBYT JIŽ ZA PÁR DNÍ KONČÍ - HLASUJTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIP BRÁNA – VIP SLEVY 15% NA VŠE 
Již 299 věrnými klienty disponuje databáze věrnostního systému RELAX BENEFIT. 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 15. 5. 2014 se nabídka VIP služeb pro členy RELAX BENEFIT cenově zvýhodnila na ATRAKTIVNÍCH 15 %. 

Přístup k nejvýhodnějším cenovým nabídkám našeho komplexu snadno zjistíte zadáním hesla  

do tzv. „VIP BRÁNY“. Brána otevírá ceny pobytů o 15 % nižší oproti pultovým cenám!  

  

 

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 << 

 

 

>> Hlasujte ZDE << 
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**** 

Výhod můžete využít při každé Vaší 

rezervaci. Sleva 15% na objednání 

pobytu se po zadání kódu se 

započítává automaticky.  

Je to velmi snadné. Přihlaste se do 

VIP brány zadáním svého hesla. 

 

Jakého hesla? Vaše heslo 

jsou první čtyři číslice Vaši 

Relax Benefit karty (na 

zadní straně karty a začínají 

číslicí 2…) 

http://www.hotelawards.cz/hotel?471-wellness-hotel-kolstejn-superior
http://www.relaxkolstejn.cz/benefit
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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Rezervujte si pobyt  

za výhodné ceny již nyní ZDE 

Rezervujte si pobyt  

za výhodné ceny již nyní ZDE 

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 15% slevu na nabídku wellness pobytů.  

Vstup do VIP brány je platný pro majitele věrnostních karet. Na úvodní 

internetové stránce relaxkolstejn.cz naleznete identifikační pole. Po zadání hesla 

do pole se objeví majitelům věrnostních karet RELAX BENEFIT nabídka pobytů 

snížená o 15% oproti běžným cenám pobytů, které si na našich stránkách běžně 

zákazník objedná.  

Heslo najdete na zadní straně své RELAX BENEFIT KARTY.  

Heslem jsou první 4 číslice čísla Vaší karty. Číslo karty je na zadní straně Vaší 

karty! Heslo začíná číslicí 2 a pokračuje dalšími třemi číslicemi.  

Do VIP brány zadejte vždy první 4 číslice. 

 

 MĚNÍ SE POČASÍ, BUĎTE PŘIPRAVENI  
Vzhledem k tomu, že nám razantně mění počasí a teploty doslova ze dne 

na den, měli bychom preventivně bojovat proti virózám, rýmám  

a nachlazení. 
 

Doporučujeme podávání vitamínu C, rovněž A a spolu s ním zinek. 

Takovou excelentní zásobárnou posledních dvou, imunitu podporujících 

prvků je dýně, respektive vše co obsahuje! Z bylinkových čajů můžete vše 

podpořit velmi lahodnou směsí ve složení lípa, černý bez, tymián, 

tužebník a šípek. Pakliže výše zmíněné budete konzumovat i preventivně, 

ukrutné ni jiné choroby vaši tělesnou schránku nenavštíví! 
 

Závěrem bychom chtěli podotknout, že k prevenci patří i saunování,  

a to do míry více nežli značné, proto využijte možnost, máte-li kde 

alespoň jednou týdně, no a v opačném případě se na Vás budeme těšit 

tady u nás, v Relax centru Kolštejn třeba právě na saunových 

ceremoniálech. 

 

 KOSMETICKÉ BALÍČKY V NOVÉM KABÁTĚ  

Beauty salon Relax centra Kolštejn v čele s Bohuslavou Prokopovou pro Vás 

připravil novou řadu pleťových ošetření. Nová ošetření jsou určena pro různé typy 

pleti, vše individuálně dle zákaznice.  Během hodinových ošetření Vás čeká 

například odličovací rituál, hloubkové čištění pleti- gommage, aplikace 

malinového extraktu, aplikace čistící krémové masky, aplikace hydratační 

zmatňující emulze. Barvení řas, obočí, depilace obočí – vše podle typu klientky  

a doporučení kosmetičky.  

Od 15. 5. 2014 VIP brána  

při objednávání pobytů 

OTEVÍRÁ SLEVY -15%. 

Výhod můžete  využít při 

každé Vaší rezervaci.  

Sleva -15% na objednání 

pobytu se po zadání kódu se 

započítává automaticky. 

Spokojenost našich hostů 

12. 5. 2014 

Děkujeme za krásný pobyt u vás, za 

příjemné prostředí, veškerou péči masérů 

a celého personálu, příjemně nás 

překvapily saunové ceremoniály a výborné 

stravování. Krásně jsme si užili odpočinku 

těla i ducha. Díky moc!  

Trhlíkovi 

1. 5. 2014 

Vysoká úroveň, jakou hotel bezpochyby 

má, by byla poloviční bez milého, 

usměvavého, ochotného, profesionálního 

a diskrétního personálu, který zde pracuje. 

Blahopřejeme a děkujeme. rádi se 

budeme vracet. 

Pánek + Hluší  

Více ze spokojenosti ZDE 

http://www.relaxkolstejn.cz/
http://www.relaxkolstejn.cz/
http://www.relaxkolstejn.cz/
http://www.relaxkolstejn.cz/
http://www.relaxkolstejn.cz/spokojenost.htm


 
 
 

                                    

Vytváříme svět, kam Vaše starosti nepatří. 
www.relaxkolstejn.cz | www.vitalni-svet.cz | www.pivovarkolstejn.cz | tel. 583 286 421, 602 651 027 

 

Ročník 4. 

Číslo 40 

 

Květen 

2014 

 

  

 

 

 

 

 

>> Další výhodné pobyty a informace  

k rodinným pobytům naleznete ZDE << 

Součástí pobytů pro rodiny s dětmi je vždy: 

- ubytování s polopenzí (výběr kvality ubytování), 

- 1x vstup do privátního wellness zařízení jen pro Vaší rodinu,  

- 2x vstup do Vitálního světa pro rodiče,  

- bowling (počet hodin dle délky pobytu),  

- 1x vstup do nového lanového centra,  

- 1x zapůjčení horských koloběžek (dle dostupnosti koloběžek)  

- vstup do hotelového bazénu se slanou vodou (počet vstupů dle délky pobytu).  

- 1x lekce relaxačního cvičení v bazéně s instruktorkou ve vybraný den,  

- 1x promítání pohádky (úterý či sobota od 18:30 - 20:00) v místnosti pro děti - 

hlídání dětí zajištěno, 

- volný vstup na nové hotelové dětské hřiště s hracími prvky.  

 

Rodinný pobyt*** "A" - 5 dní, 4 noci 
pro 2 dospělé a max 2 děti na přistýlce již od 8.388 Kč/celý pobyt rodiny. 

 

V ceně pobytu je zahrnuto ubytování v komfortním Wellness hotelu Kolštejn*** Superior 

(děti na přistýlce), strava formou polopenze, 1x 60 minutový vstup do rodinného 

privátního wellness centra jen pro vaší rodinu, 1x 60 minut bowling pro celou rodinu, 1x 

vstup do lanového centra (100 m od hotelu) pro celou rodinu, 1x zapůjčení horských 

koloběžek pro celou rodinu ZDARMA, 2x vstup do hotelového bazénu pro celou rodinu dle 

kapacit bazénu, 1x lekce relaxačního cvičení v bazéně s instruktorem ve vybraný den, volný 

vstup na hotelové dětské hřiště, 1x promítání pohádky s hlídáním dětí na 90 minut (úterý a 

soboty 18:30 - 20:00).  

(Sleva pro držitele rodinných pasů: -200 Kč/pobyt) 

>> objednat rodinný pobyt ZDE  

 

Rodinný pobyt*** "B" - 7 dní, 6 nocí 
pro 2 dospělé max 2 děti na přistýlce již od 11.684 Kč/celý pobyt rodiny. 

 

V ceně pobytu je zahrnuto ubytování v komfortním Wellness hotelu Kolštejn*** Superior 

(děti na přistýlce), strava formou polopenze, 1x 60 minutový vstup do rodinného 

privátního wellness centra jen pro vaší rodinu, 2x 60 minut bowling pro celou rodinu, 1x 

vstup do lanového centra v podhradí hradu Kolštejn (100 m od hotelu) pro celou rodinu, 

1x zapůjčení horských koloběžek pro celou rodinu, 3x vstup do hotelového bazénu pro 

celou rodinu dle kapacit bazénu, 1x lekce relaxačního cvičení v bazéně s instruktorem ve 

vybraný den, volný vstup na hotelové dětské hřiště, 1x promítání pohádky s hlídáním dětí 

na 90 minut (úterý a soboty 18:30 - 20:00).  

(Sleva pro držitele rodinných pasů: -200 Kč/pobyt) 

>> objednat rodinný pobyt ZDE 

RODINNÉ LETNÍ POBYTY 2014 

v Relax centru Kolštejn DĚTI DO 12 LET ZDARMA!  

http://www.relaxkolstejn.cz/family.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/family.htm
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/30940.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/30941.html

