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  Restaurace Kolštejn se může pochlubit rekordními čísli a dalším úspěchem 
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hotelový měsíčník Relax centra Kolštejn 

Vážení přátelé Relax centra Kolštejn, 

podzim přináší rovněž řadu zajímavých 

novinek. Dozvíte se například, jaké výhody 

mohou na Kolštejně nově čerpat všichni 

klienti VZP. Dále se dočtete o dalším 

úspěchu naši restaurace, o novinkách ze 

saunového světa a saunových ceremoniálů 

a nabídkách speciálních pobytů jako jsou 

vizážistické proměna krásy či speciální 

pobyt, který je určen každoročně pouze pro 

1 pár z republiky. Připravena je nabídka 

zimních pobytových balíčků včetně 

„povánočního“ a „silvestrovského pobytu“. 

 Bylo to tu opět úžasně odpočinkové!!! Chválíme perfektní gastronomii, 

profesionální a příjemný personál, který je velmi vstřícný a splní 

všechna naše přání. Rádi se k vám zase vrátíme. Moc děkujeme. 

 J+M Bílkovi | 16. 8. 2014 

Stylové keramické označení certifikované provozovny CzechSpecials zdobí také restauraci Kolštejn. 

Zdaleka nejúspěšnější měsíc provozu naši restaurace jsme zaznamenali v měsíci srpnu. 

Rekordní počet turistů od roku 2009 a návštěvníků naši nové naučné stezky jsme v naši 

restauraci hostili specialitami kuchyně. „Velmi se nám osvědčil nový jídelní lístek. Jednou 

za dva až tři týdny měníme nabídku jídel a hosté tak mohou ochutnávat stále něco 

nového.“ Pochvaluje si provoz restaurace ředitel Tomáš Drápal. Navíc restaurace Kolštejn 

obdržela další certifikát Czech Specials. Komisař vyhodnotil provoz naši restaurace za 

bezchybný. Nabídku regionální kuchyně podtrhly naše domácí piva. Restaurace Kolštejn 

tak jednoznačně i nadále přispívá k lepšímu jménu služeb v Jeseníkách v jedné 

z nejpalčivějších oblastí, kterou jsou služby v gastronomii. 

 Klientům VZP se Kolštejn „vyplatí“ 

Se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jsme uzavřeli smlouvu o výhodách klientů VZP 

při čerpání služeb v Relax centru Kolštejn. Klienti VZP, kteří se v našem komplexu 

ubytují, získávají 5% slevu na veškeré služby včetně konzumace v restauraci.  

Členům KPZ (Klubu pevného zdraví) jsme zajistili 10% slevu na ubytování. Na své  

si však přijdou i neubytovaní hosté. Nárok na 10% slevu na veškeré wellness služby 

(masáže, vitální svět, bazén, privátní wellness) získávají členové Klubu pevného zdraví 

i bez povinnosti se v našem komplexu ubytovat! 

VZP má navíc s Relax centrem Kolštejn smlouvu garantující proplacení částky až 500 Kč zpět na vstup do sauny  

či masáže. Postačí Vám daňový doklad, který obdržíte na recepci po zaplacení částky. Peníze Vám Vaše VZP vrátí zpět  

po předložení dokladu na příslušné pobočce VZP. Infolinka VZP pro Vaše dotazy: 952 222 222  

nebo na www.relaxkolstejn.cz/vyhody.htm. 

SPECIÁLNÍ LISTOPADOVÉ POBYTY + ZIMNÍ NABÍDKA 

http://www.relaxkolstejn.cz/vyhody.htm
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate_group/9556/SPECI%C3%81L+POBYTY.html
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 SAUNOVÉ NOCI V NOVÉM A S NOVÝMI EFEKTY 

Za 14 měsíců bude Relax centrum Kolštejn hostit druhý ročník překrásné 

saunové události s názvem SAUNA HERBAL CUP 2015. 

Do konce roku jsme pro Vás ještě připravili 4 termíny originálních 

saunových nocí. Máte se na co těšit, my se těšíme na Vás.  

Co Vás čeká? Prodloužená provozní doba, areál osvícený září mnoha 

svíček, speciální ceremoniály, noví saunéři, oblíbený matador Jirka 

Sonntag a nové kombinace esencí, nové efekty a osvětlení, nové pojetí  

a dynamická hudba, více ceremoniálů v hlavní RITUAL SAUNĚ. To je jen 

krátký výčet novinek pro návštěvníky Vitálního světa během saunových 

nocí 2014.  

Kdy saunové noci proběhnou? Vždy v sobotu od 20:00 – 23:00,  

a to 20. září a dále v sobotu 11. října, 1. listopadu a 6. prosince 2014. 

Saunové ceremoniály během saunové noci budou 

probíhat v parních kabinách i v RITUAL SAUNĚ 

s kapacitou až 25 osob. Vstupné do Vitálního světa 

během saunových nocí za cenu běžného 

vstupného +80 Kč příplatek za celý večer bez 

ohledu na počet navštívených ceremoniálů.  

 

 

 

 VIZÁŽISTICKÉ PROMĚNY KRÁSY – NOVĚ 2X V LISTOPADU 2014 – JIŽ 18. KOLO PROMĚN 

Vizážistické proměny jsou již stálou součástí atraktivní 

nabídky služeb našeho hotelu. Nově pro Vás máme 

vymezené dva termíny na podzimní proměnu krásy. 

Termíny | 7. - 9. 11. | 21. – 23. 11. 2014 | 

V tyto termíny Vás bude čekat tým 3 profesionálů  

ve složení kadeřnice Petra Kohoutková, kosmetička  

a vizážistka Bohuslava Prokopová a fotograf Milan 

Kajnar. Zkušený a sehraný tým Vás zkrášlí od hlavy  

až k patě. 

 

ULOŽTE SI DATUM 27. – 29. 11. 2015 

SAUNA HERBAL CUP 2015 – Relax centrum Kolštejn 

>> Více informací o pobytu naleznete ZDE. 

>> NÁŠ TIP: DARUJTE TENTO POBYT DÁRKOVÝM   

     POUKAZEM! – objednávka poukazu ZDE. 
Bližší informace a rezervace „Proměn krásy“ ZDE 

http://www.relaxkolstejn.cz/promeny.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/poukazy.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/poukazy.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/poukazy.htm
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/22732.html
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 FIRST MOMENT CENY NA ZIMNÍ POBYTY 2015 + DÁREK PRO VÁS 

 

Nastal čas přemýšlet o podzimních a především 

zimních pobytech. Proto Vás již nyní informujeme  

o zimních pobytech, které jsou cenově zvýhodněné 

při brzké době rezervace.  

Součástí zimních paketů na 3 nebo 5 dní jsou skipasy 

do nejbližších zimních středisek, masáže, vstupy  

do wellness centra a bazénu se slanou vodou, 

polopenze a spousta dalších hřejivých možností vyžití 

v našem komplexu a DÁREK PRO VÁS.  

 

Garantujeme Vám Vaši spokojenost, kvalitní služby a příjemný personál. 

O tom, že se o Vás postaráme, jako nikdo jiný, svědčí reference našich 

hosTů nejen z posledních dnů. 

 

 

 

 

 

 

  

REZERVACE ONLINE 

nyní i přes Vaše telefony. 

Rezervujte si nově pobyty také 

přes své smartphony. 

Jednoduché a intuitivní 

rozhraní Vám nabízí 

elegantní cestu, jak se dostat 

k základním informacím, 

provést rezervaci pobytu 

online či zjistit dostupnost 

volných pokojů! 

m.relaxkolstejn.cz 

SILVESTR 2014 = rezervujte si „SVÉHO SILVESTRA“ ZDE 

POZOR AKCE | K zimním pobytům objednaným do konce měsíce září 

2014 získáte navíc ZDARMA LAHEV SEKTU na pokoj jako pozornost 

našeho hotelu! 

 

Spokojenost našich hostů 

16. 8. 2014 

Bylo to tu opět úžasně odpočinkové!!! 

Chválíme perfektní gastronomii, 

profesionální a příjemný personál, který je 

velmi vstřícný a splní všechna naše přání. 

Rádi se k vám zase vrátíme. Moc 

děkujeme. J+M Bílkovi 

8. 8. 2014 

Děkujeme všem za krásný pobyt. Moc 

jsme si to tu s dětmi užili. Těšíme se na 

další návštěvu. Děkujeme.  

Mikyskovi, Nový Malín 

23. 7. 2014 

Děkujeme za krásný odpočinkový pobyt. 

Jezdíme sem pravidelně už 3 roky a vždy 

tu je pro nás něco nového. Přejeme všem, 

co se podílí na našem pohodlí mnoho 

pokojených návštěvníků, kteří se sem 

budou tak rádi vracet jako my. 

Šebestovi 

           Více ze spokojenosti ZDE 

manželem 

Proč experimentovat? Přijeďte jednoduše do toho nejlepšího,  

co Olomoucký kraj nabízí – Wellness hotel Kolštejn*** Superior. 

http://www.relaxkolstejn.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=tAQienO6LI4
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/index.html
http://www.relaxkolstejn.cz/spokojenost.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/
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Další prvenství v České republice!  

Rozhovory s mým tělem 
Termín: 14. - 16. 11. 2014 
Kapacita:  2 osoby (1 pár – muž a žena) 
 
Informace k pobytu: 
Vůbec jako první v republice Vám představujeme unikátní projekt, jehož myšlenka je založena na jednom jediném 

heslu: "Vytváříme svět, kam Vaše starosti nepatří", tentokrát s podtitulem "Rozhovor s mým tělem aneb jak 
tělu naslouchat, jak o něj pečovat a jak s ním užívat". Budete opět cítit, že děláte pro své tělo i duši 
správnou věc!  
 
Během 3 dnů se Vám bude skutečně intenzivně, a to minimálně 7 hodin, věnovat odborník na slovo vzatý, 

pan Josef Jasyček. Tento pobyt organizujeme 1x ročně pouze pro 1 pár. Tato speciální služba je skutečně 
jedinečným produktem. 

 

 
 

 

 

LEKTVAROVÉ OKÉNKO | Černá jeřabina – pozor na změny počasí 

S počátkem podzimu nám skončila doba 

dovolených, tak bychom neměli  zapomínat na 

podzimní procházky přírodou a sběr  dozrávajících 

plodů.  

Výtečná černá jeřabina s přírodním antibiotikem – 

Aronie, jež je často opomíjena, je opravdu skvostem 

se svým vysokým obsahem vitamínů a širokou 

nabídkou kulinářských možností zpracování - sušení, 

džemy, víno, likéry. 

 

 

 

 

Je dobré nezapomínat. Pro Vás , Pepa Jasyček 

 

 

 

Dnes se naučíme zpracování, sušení a pro džemy 

Zralé plody odstopkujeme, opereme a pomeleme a případně 

rozdrtíme. Na 1 kg plodů přidáme ¾ kg cukru a necháme 

v chladu za občasného míchání 24 hodin uležet. 

Následně na pánev s nepřilnavým povrchem nalijeme dvě 

naběračky a mícháme až se odpaří většina vody a cukr vytvoří 

mírně hustý karamel. Stáhneme z pánve do menších skleniček, 

které plníme 1cm pod  okraj. Očistíme lem sklenice, nalijeme  

na povrch 1 lžičku rumu a teplé ihned zavíčkujeme. Nepřidávat 

konzervanty. Neotáčíme, ale dáme na studený podklad (kachle, 

podlahu). Šikovnější použijí pánve dvě. Výtečný džem při 

nachlazení zalijeme jako čaj (cca 1 pol. lžíce) a popíjíme dle 

potřeby. Možno i sušit a přidávat do čajů - asi 10 kuliček  

na 1 šálek. Přirozené sušení trvá  déle - cca 1 měsíc. 

 

V čerstvém stavu Aronie konzumujeme 

umírněně. Omyjeme střapce a uložíme v lednici, 

kde vydrží i dva měsíce. Užíváme preventivně 

3xdenně max 10-15 bobulí, protože obsahuje 

aktivnější  kyselinky. 

Speciální listopadový pobyt pro 1 pár z republiky je ZDE 

Více informací o pobytu včetně možnosti rezervace ZDE! 
 

http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/24169.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/24169.html

