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Vážení přátelé, 

po delší odmlce opět přicházíme s dávkou novinek a pozvání k aktivitám a pobytům, které jsme pro Vás 

během uplynulých měsíců připravili. Blíží se měsíc lásky, a i když souhlasíme, že není nutné slavit 

všechny přejaté svátky, tak svátek „všech zamilovaných“ je minimálně pěkným připomenutím toho, že 

bychom si měli vážit našich partnerů. 

Z oblasti wellness a masáží přinášíme dvě novinky, poohlédneme se za úspěšným druhým ročníkem 

Sauna Herbal Cup 2015 a pozveme hned na třetí ročník této výjimečné soutěže, který se bude konat již 

24. – 27. 11. 2016. Čeká nás také saunová expedice na SaunaFest 2016 – mistrovství ČR v saunových 

ceremoniálech.  

V saunovém světě pro Vás připravujeme opět seriál saunových nocí, kterými Vás budou provázet tři 

saunéři – Jirka, Tomáš a nově také krásná dáma Aneta. 

 

Přejeme krásný a úspěšný rok 2016! 

Tomáš Drápal a personál Relax centra Kolštejn 

 

KALENDÁŘ VYŽITÍ PRO NAŠE HOSTY  

ANEB „OD LEŽÁCKÉHO SKLEPA  

AŽ DO PODKROVNÍ SAUNY“ 2016 
 

Všichni dobře víme, že čas strávený na Kolštejně 

utíká rychleji, než bychom si během svého 

zaslouženého volna přáli. Nad rámec pobytových 

balíčků a služeb, které si objednáváte, Vám 

nabízíme kalendář týdenních aktivit,  

které se mohou stát dalším pevným bodem  

ve Vašem plánování dne a vyžití na Kolštejně.  

 

 

https://www.facebook.com/kolstejn
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Akční podzimní wellness pobyt na Kolštejně je pobyt plný romantiky a společných neopakovatelných chvil. 

 

Součástí ceny tohoto pobytu na Kolštejně pro každou osobu je:  

- komfortní ubytování ve Wellness hotelu Kolštejn*** Superior  

- polopenze (tříchodová večeře, bohatá bufetová snídaně)  

- vstup do veřejného wellness centra během pobytu  

- vstup do hotelového bazénu se slanou vodou během pobytu 

- 1x 25 minutová termoterapie + 1x 25 minut klasická masáž  

- sekt na pokoji zdarma - přípitek v soukromí Vašeho pokoje  

- SKIPAS na protilehlou sjezdovku s dvoumístnou sedačkovou lanovkou 

- hotelové parkování zdarma, ručníkový servis a wi-fi zdarma v celém  

   komplexu, poplatky obci a lázeňský poplatek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZIMNÍ LAST MOMENT POBYT – CENA JIŽ OD 499 Kč za osobu a noc 

 

ZIMNÍ LAST MOMENT POBYTY 

Ve vybrané termíny již  

od 990 Kč/os./noc 

Více informací ZDE 

OD 499 KČ/OS./NOC 

 

ZIMNÍ LAST MOMENT! leden - březen 

 

JE ČAS VALENTÝNA A ROMANCE 

Rezervujte si v termínech od 18. 1. – 25. 3. 2016 luxusní romantické 

pobyty za atraktivní ceny a převapte svého partnera třeba na 

Valentýna – pobyty možné čerpat během ledna-března 2016!. 

Během všedních dní za vyjímečně výhodné ceny. 

Romantika, kterou umí jen na Kolštejně – neotřelé wellness 

centrum, výtečná polopenze,  saunové ceremoniály, vstup do 

bazénu se slanou vodou, hřejivá masáž pro každého z vás a navíc 

valentýnské překvapení – LAHEV SEKTU & SKIPAS ZDARMA. 

 

 

Termíny pro rezervaci valentýnských pobytů: 18. 1. – 25. 3. 2016.  

                >> Více informací a ceny pobytu naleznete ZDE 
                >> Věnujte „Valentýnský pobyt“ formou  
                                              dárkového poukazu ZDE 

   

  Volejte na naší recepci – jsme zde pro Vás! 
  Tel. 602 651 027 nebo 583 286 421 

Jako bonus pro všechny zákazníky romantických pobytů 

během všedních dní ceny již za 2.210 Kč/os./pobyt. 

 

OBJEDNÁVKU POBYTŮ 

PROVEDETE TAKÉ ON-LINE 

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU ZDE 

 

AKCE 

 

TIP 

http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/30534.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/30534.html
http://www.relaxkolstejn.cz/poukazy.htm
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/30534.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/30534.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/30534.html
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VÝTEČNÁ KUCHYNĚ RELAX CENTRA KOLŠTEJN PŘIPRAVILA OPĚT NOVÉ MENU 
 

Jistě se všichni shodneme na tom, že k úplné spokojenosti z jakéhokoliv pobytu je zapotřebí chutná 

kuchyně. Již třetím rokem Vám každých šest týdnů přinášíme nový jídelní lístek, který stojí na čtyřech 

základních principech, tj. jednoduchosti, kvalitě, sezónnosti a regionálním původu vybraných surovin. 

 

Všichni hosté naši útulné restaurace Kolštejn ocení opět novou kartu, 

na které naleznou především jednoduchost a čerstvost.  

Personál restaurace se však shoduje na jednom: „I když jsme vyhlášené  

wellness zařízení, tak hosté stále poptávají tradiční českou kuchyni“. 

 

 

 

 

 

Objednávku PIVNÍHO WELLNESS na telefonu 602 651 027 nebo info@kolstejn.cz 

OBJEDNÁVEJTE PŘÍMO NA TELEFONU: 728 229 137 

 

 WWW STRÁNKY URČENÉ PRO ZÁŽITEK + FOTOGALERIE ZDE 

 

SAUNOVÉ POHLAZENÍ 

 

 

 

Relaxační masáží hlavy se zbavíte napětí, které se shromažďuje  

v ramenou, krku, a částech hlavy. Masáž kůže na temenu hlavy 

podporuje přísun krve k folikulům a zlepšuje přísun živin potřebných ke 

zdravému růstu vlasů. Masáž pomáhá rozptýlit celkové napětí, zlepšuje 

nejen stav vlasů, ale současně hraje neocenitelnou úlohu při léčení 

problémů spojených se stresem.  

 

 

Je příjemná prohřívací procedura, která kombinuje zdravotní  

i estetické účinky. Ulevuje od bolesti drobných kloubů, pomáhá  

k prokrvení, hydrataci, omlazení a vyživení pokožky rukou,  

k zlepšení stavu nehtů a záděrů. Výborně se hodí při pocitu studených 

rukou. 
 

 

Parafinový zábal rukou 

Antistresová relaxační masáž hlavy 

Přehled všech masáží, zábalů  

a dalších wellness procedur 

naleznete na 

www.relaxkolstejn.cz 

Zavolejte nám - 583 286 421 

nebo 602 651 027 

 

DÁRKOVÉ POUKAZY 

ZDE 

 

NOVĚ 

Tradiční jesenické nudlové měšce plněné masem se smetanovými 

brambory a špenátem jsou, stejně jako kachna s domácím zelím a třemi 

druhy ručně vyráběných knedlíků, nejoblíbenějšími „newellness“ 

pochoutkami naši restauřrace. Ale jak se říká, wellness je vše, co Vám dělá 

dobře. Při chladných zimních dnech je kolštejnská kačenka s pivem 

s vlastního minipivovaru skutečně nezapomenutelným prožitkem. 

http://www.pivovarkolstejn.cz/cz/prohlidky
http://www.relaxkolstejn.cz/poukazy.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/poukazy.htm
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  Určujeme trendy pro saunování 

ČR připravila originální koncept soutěže saunových ceremoniálů a peelingových procedur – SAUNA HERBAL CUP. 

Sauna Herbal Cup se uskutečnil ve svém druhém ročníku na konci listopadu 2015 za velkého zájmu odborníků 

 i soutěžících ze zahraničí opět na půdě Relax centra Kolštejn. Česká Republika má opět jedno prvenství.  

Přinesli jsme koncept soutěže zaměřené na jednu, na soutěžích dosud opomíjenou oblast zážitkového saunování. 

Jedná se o peelingy, beauty procedury v parní lázni a samozřejmě také důraz na aromaterapii.  

Jak dopadl Sauna Herbal Cup a jaké novinky chystá pro svůj třetí ročník v roce 2016?  

Po dvou letech jsme uspořádali druhý ročník Sauna Herbal Cupu a vzhledem k úspěchu již nyní víme, že další Sauna 

Herbal Cup bude zase za rok. Bude ještě více věnovaná relaxačním ceremoniálům, bio produktům a zkrášlujícím 

procedurám v saunovém světě. Ale nepředbíhejme, jak dopadl letošní Sauna Herbal Cup? 

V Relax Centru Kolštejn v zasněžených Jeseníkách soutěžilo nakonec 21 saunérů z ČR, Polska, Maďarska, Rakouska, 

Itálie a Slovenska. V porotě pak byli odborníci tří zemí - ČR, Slovenska a Belgie. Zážitkové saunování je stále více 

žádané milovníky wellness a návštěvníky saun. Novým trendem je pak používání 100% přírodních éterických olejů a 

přírodních ingrediencí. Proto i návštěvníci ocenili profesionalitu saunérů a spolurozhodli o konečném pořadí. 

Hlavní soutěž vyhrál český saunér ze Saunie Praha - Jiří Žákovský. Těsné druhé místo vybojoval polský saunový mistr 

Dawid Wasovicz. Třetí příčku získal loňský mistr Renato Cazzolato z Itálie. Nejlepší esence měl Renato Cazzolato,  

v soutěži peelingů se na prvním místě umístilů opět Renato a na další příčce Monika Tibenská ze slovenského SAI 

WELLNESS a třetí místo zaslouženě patří Jiřímu Sonntagovi, domácímu saunérovi Relax Kolštejn.  

  „Mezinárodní soutěž slouží hlavně k navázání nových 

přátelství mezi saunéry, ke vzájemné inspiraci a výměně 

zkušeností. Páteční a sobotní večer patřil dobré zábavě při 

živé hudbě. Nechyběly skvělé ručníkové kreace mistrů 

sauny a ručníků.  Na Kolštejně se opět sešli saunéři  

z různých zařízení a jsem rád, že pozvání přijali i ti nejlepší 

odborníci na zážitkové saunování. Sauna Herbal Cup  

se stal opravdovým svátkem saunování a ukázal, že 

saunové ceremoniály se dají s úspěchem provádět i  

v menších saunách“ říká Tomáš Drápal, obchodní ředitel 

Relax centra Kolštejn a spoluorganizátor soutěží Sauna 

Herbal Cup. 

„Zážitkové saunování je nyní velkým trendem a rozvíjející se novinkou. Přibývají sauny a wellness resorty, kde se již 

zážitkové saunování nabízí. Soutěže, jako je Sauna Herbal Cup, pak umožňují poměřit výkony saunérů a představit 

novinky. Letos byly výsledky velmi těsné. Svědčí to o tom, že i naši domácí saunéři se velmi zdokonalují a naše 

saunové umění je na evropské úrovni. Celá událost nadchla i Martinja Vanhoorelbeka z Belgické společnosti Loyly 

Masters. Jedná se o jednoho z největších odborníků na přírodní éterické oleje, které letos jsou velkým trendem v 

saunování a Sauna Herbal Cup měl i zvláštní hodnocení saunových vůní. Spokojen byl i Mario Santini z italské 

odborné saunové asociace AISA." hodnotí Pavel Hofrichter, spoluzakladatel Sauna Herbal Cupu a odborník na 

zážitkové saunování. 

Do budoucna chceme ještě více specifikovat formát soutěžní akce a v soutěži se zaměřit ještě více na relaxační 

ceremoniály, aromaterapii a peelingové procedury, říká Pavel Hofrichter. Děkujeme! 

Další fotografie ze soutěže naleznete ZDE 

SAUNOVÉ CEREMONIÁLY NA KOLŠTEJNĚ – garance originality a vkusu – VIDEO ZDE 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1087575314609239.1073741842.121287371238043&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=EvnTSiWsY1k
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pobytové balíčky 2015-2016 

Wellness hotelu Kolštejn*** Superior 

LAST MOMENT ZIMNÍCH POBYTŮ + PRODEJ JARNÍCH TERMÍNŮ 

ZAHÁJEN 

Přehled pobytů ZDE 

Zjištění volných kapacit a pokojů ZDE 

REZERVACE POBYTŮ ZDE 

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

