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 Výroční vydání novinek Wellness hotelu Kolštejn*** aneb 3 roky s Vámi 
  

Červenec je tady a s ním spojený začátek léta. Již rok Vás prostřednictvím 

hotelového měsíčníku pravidelně informujeme o všem, co se kolem 

Wellness hotelu Kolštejn „točí“. 

 Letošní léto se Wellness hotel Kolštejn může pochlubit dalšími atraktivními 

službami, které jistě oceníte, čtěte dále. 

 

Na začátek třetího výročí založení hotelu jsme obdrželi dárek v podobě 

významných ocenění „Nejlepší Wellness hotel  a tříhvězdičkový hotel Olomouckého kraje“ v prestižní soutěži 

Czech Hotel Awards 2012. Ocenění je dárek od Vás. Na oplátku má hotel tři dárky pro Vás. 

Již tento týden končíme s výstavbou hotelového bazénu. Provoz hotelového bazénu bude spuštěn 13. 7. 2012.  

Ze světa saunování přinášíme novinku pod honosným jménem „Saunová noc“ aneb saunování a saunové 

ceremoniály až do magické půlnoci. Do třetice novinka, tentokrát ze sekce masáží – přinášíme novou řadu 

procedur TERRAKÉ – značka určená do nejprestižnějších wellness a spa na světě. 

 
 

 

Wellness hotel Kolštejn oceněn 2 tituly  

- nejlepší Hotel*** a Wellness hotel Olomouckého kraje 
 

K velké radosti jsme za Wellness hotel Kolštejn*** 14. 6. 2012,  
při slavnostním vyhlášení výsledků, převzali dvě prestižní ocenění. 
 
Wellness hotel Kolštejn*** se stal v Olomouckém kraji vítězným hotelem  
v soutěži Czech Hotel Awards 2012 v kategoriích „Tříhvězdičkový hotel“  
a „Wellness hotel“ a my Vám ještě jednou děkujeme.  
 
Děkujeme nejen za projevenou důvěru a Váš důležitý hlas v soutěži,  
ale především za Vaše opakované návštěvy a šíření dobrého jména hotelu 
mezi své známé a kamarády. 
 
S vědomím velké odpovědnosti vůči Vám i nadále pokračujeme v budování 
dobrého jména hotelu a ve zvyšování komfortu a úrovně našich služeb. 
 

 
 

 TIP: Bylinky na letní úmorná vedra 

Pokud jste opravdovými fanoušky bylinek anebo se jen toužíte poohlédnout  

po jiné, než běžně známé, formě osvěžujících nápojů, dovolíme si Vám nyní pár 

takových z bylin nabídnout. Nejen, že jsou velmi lahodné, osvěžující,  

ale zároveň jsou i zdravé, což se o většině limonád na našem trhu zrovna říci 

nedá, takže s chutí do toho! (pokračování na straně 3) 

V
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 Facebook a CzechAdvisor – nástroje pro Vás 

Doporučení z řad přátel, rodiny, známých či z doslechu, sdílení informací a referencí o hotelu, otevřená 

komunikace s hotelem – tyto klíčové kanály se staly nejdůležitějšími faktory při rozhodování o volbě destinace 

pro Vaši dovolenou. Je tomu tak i v našem hotelu - za rok 2011 a polovinu roku 2012 navštívilo naše zařízení 55 % 

hostů na základě doporučení či na základě spokojenosti ze své předchozí návštěvy.  

Oceňujete především komunikaci s hotelem, otevřený a kvalitní informační servis, věrnostní program, aktuálnost 

a originalitu nabídek (především na www stránkách hotelu a v hotelovém newsletteru WellNews).  

 

Dovolte, abychom Vás informovali o třech hlavních kanálech, které je 

možné využít pro komunikaci s námi. Prvním z nich je hotelový profil na 

Facebooku – nejrychlejší kanál, kde pravidelně zveřejňujeme novinky z dění 

našeho krásného hotelu. Kanál portálu YouTube – zde naleznete nová 

videa z prostředí hotelu. Kanál je velmi oblíbený a plánujeme jeho další 

oživení, sledovanost narůstá každým dnem, k 1.7. 2012 se můžeme 

pochlubit již přes 40.400 shlédnutími.  

Nejnovějším a zajímavým kanálem ke sdílení svých dojmů z pobytu v našem hotelu je  tzv. CzechAdvisor neboli 

„ČeskýRádce“. Na internetové stránce CzechAdvisor.cz můžete otevřeně napsat zkušenosti s našim zařízením a 

přispět k lepšímu povědomí o našem hotelu (doporučujeme). 

 Odkazy pro Vás: Facebook ZDE - || YouTube ZDE  || CzechAdvisor ZDE 

 

 

 Víkend plný proměn také v září a říjnu 

Během letních prázdnin proběhne další proměna krásy. Po okamžitém obsazení 

termínu Vám nabízíme dva nové termíny vizážistických proměn s dalšími 

novinkami! 

„Vizážistické proměny krásy“ se uskuteční v termínech 31.8. - 2.9.  

a 5.- 7.10. 2012. Kapacita tematického víkendu je opět 6 osob,  

proto neváhejte. Součástí pobytu je proměna krásy (kadeřnice, kosmetička, 

fotograf). Toto trio zaručí dokonalý výsledek a Vaši maximální spokojenost. 

V rámci pobytu využijete masáž dle vlastního výběru, vstupy do wellness 

centra, bazénu a další služby sladěné k Vaši úplné relaxaci. 

Nově jsme na doporučení našich klientek přidali do proměny krásy službu 

„barevná typologie“ aneb ve kterých barvách vypadáte dobře? Vhodné 

barvy oblečení, doplňků, líčení.  

 

V

  

Ohlasy spokojených klientek 

vizážistických proměn krásy: 

Do Kolštejna jsem odjížděla s cílem 

vypnout, odpočinout si, načerpat 

energii.. toho jsem dosáhla (Lenka B.) 

Pobyt bych doporučila všem kvůli 

proměně, tu by si měla vyzkoušet 

každá. (Renata F.) 

Ano, z práce paní kadeřnice jsem byla 

nadšená.. barva a střih perfektní. 

(Lenka B.)  

 

http://www.facebook.com/kolstejn
http://www.youtube.com/kolstejn
http://www.czechadvisor.cz/hotel/olomoucky-kraj/branna/relax-centrum-kolstejn-8166/
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 Letní program Wellness hotelu Kolštejn a oslava třetích narozenin s fantastickou a 

emotivní kapelou BRAN z Bretaně (BRAN V BRANNÉ 31.8. 2012) 
 

Letní program pro ubytované hosty a návštěvníky Branné se stále rozrůstá. Již nyní však můžeme nastínit aktivity, 

které v Branné můžete během měsíců července a srpna zažít. 

 

ČERVENEC || 4.7. SAUNOVÁ NOC (Speciální program Vitálního světa od 20:00 do 24:00 se saunovými 

ceremoniály |6.7. – taneční večer v hotelové restauraci | 7.7. – grilování na letní terase hotelové restaurace | 

7.7. – výšlap s instruktorem nordic walking holí | 13.7. – spuštění provozu hotelového bazénu, taneční večer 

v hotelové restauraci |14.7. – regenerační a relaxační cvičení s Irenou Vlasákovou | 14.7. - grilování na letní 

terase hotelové restaurace |20.7. – taneční večer v hotelové restauraci |21.7. – posilovací cvičení s Jitkou 

Hutovou |21.7. - grilování na letní terase hotelové restaurace |28.7. – tematická a praktická přednáška bylinkáře 

Jana Koudely 

SRPEN || 1.8. – představení a spuštění hotelových turistických tras | 3.8. - taneční večer v hotelové restauraci | 

4.8. - grilování na letní terase hotelové restaurace |4.8. – regenerační a relaxační cvičení v plaveckém bazéně 

s instruktorem |4.8. Bunkr Cup 2012 (Přijďte si porovnat své síly v netradičních soutěžích) | 10.8. - taneční večer 

v hotelové restauraci |11.8. – orientální tance s Magdalenou Motykovou |11.8. - 

grilování na letní terase hotelové restaurace | 12.8. – Mariánská pouť v Branné | 

18.8. - výšlap s instruktorem nordic walking holí |25.8. - regenerační a relaxační 

cvičení v plaveckém bazéně s instruktorem |31.8. – zakončení léta, oslava třetího 

výročí otevření Relax centra Kolštejn se slavnostním ohňostrojem, večerní koncert 

dechberoucí bretaňské kapely BRAN v restauraci Kolštejn 

Navíc je během celého léta v provozu trasa na turistické koloběžky a krásné lanové centrum! 

 Bylinky na úmorná letní vedra (Jan Koudela radí speciál) 

BEZINKOVÁ LIMONÁDA - 4,5 litru vody, 700 g cukru, šťáva z 1 citronu a tence oloupaná kůra z 1 citronu,  

2 polévkové lžíce vinného octa nebo jablečného moštu, 12 bezinkových květů. || Postup:  Vodu přiveďte  

do varu. Do čisté nádoby dejte cukr, zalijte vodou a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Po vychladnutí přidejte 

šťávu a kůru z citronu, ocet a bezinkové květy. Přikryjte a nechte 24 hodin louhovat. Přeceďte a nechte ještě  

2 týdny v klidu. Podávejte chlazené. 

DRUIDOVA BYLINKOVÁ LIMONÁDA  - citróny, 400g cukru, 5 l vody, hrst lipového květu, květů černého bezu, 

hrst máty peprné, špetka chmele, trochu octa. || Postup: Bylinky pečlivě omyjte. Vodu svařte s cukrem.  

Nechte ji zchladnout a potom přidejte citróny pokrájené na kolečka a ostatní suroviny. Vše nalijte do pětilitrové 

láhve od okurek. Převažte plátýnkem a nechte 3 až 4 dny na slunci. Pak limonádu přeceďte, naplňte do láhví, 

uzavřete a dejte do chladu. Pijte druhý den. Povzbuzuje trávení a zklidňuje žaludek. 

MEDUŇKOVÁ LIMONÁDA - Tři hrsti meduňky podrtíme, napěchujeme do sklenice a zalijeme jedním litrem vařící 

vody. Necháme hodinu vyluhovat, přecedíme, přidáme tři lžíce medu a šťávu ze čtyř citrónů. Nápoj vychladíme  

a podáváme. 

V
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RODINNÁ DOVOLENÁ V JESENÍKÁCH 

LETNÍ PRÁZDNINY ve znamení kouzelného programu pro RODINY S DĚTMI!  

Od 1.7. - 7.9. 2012 nabízíme cenově zvýhodněné pobyty pro rodiny s dětmi.  

VYBERTE si jeden z nabízených POBYTŮ!  

 

Rodinný pobyt*** "A" - 5 dní, 4 noci 

pro 2 dospělé a max 2 děti na přistýlce  

za 7.990 Kč/celý pobyt rodiny. 

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

(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, 

volný vstup do nového lanového centra (100 m od hotelu) pro celou rodinu, zapůjčení 

horských koloběžek pro celou rodinu ZDARMA, prohlídka Hradu Kolštejn pro celou 

rodinu, 2x vstup do hotelového bazénu pro celou rodinu dle kapacit bazénu.  

(Sleva pro držitele rodinných pasů a členů věrnostního programu RELAX BENEFIT: -400 

Kč/pobyt) 

 

Rodinný pobyt*** "B" - 7 dní, 6 nocí 

pro 2 dospělé max 2 děti na přistýlce  

za 10.480 Kč/celý pobyt rodiny. 

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

(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, 

volný vstup do nového lanového centra v podhradí hradu Kolštejn (100 m od hotelu), 

zapůjčení horských koloběžek pro celou rodinu, prohlídka Hradu Kolštejn pro celou 

rodinu, 3x vstup do hotelového bazénu pro celou rodinu dle kapacit bazénu.  

(Sleva pro držitele rodinných pasů a členů věrnostního programu RELAX BENEFIT:  

-600 Kč/pobyt) 

 

Rodinný pobyt "C" - 5 dní, 4 noci 

pro 2 dospělé a max 2 děti  

za 5.990 Kč/celý pobyt rodiny. 

V ceně pobytu je zahrnuto ubytování v Turistickém hotelu Kolštejn (dítě na přistýlce  

či pevném lůžku), strava formou polopenze, 1x 60 minutový vstup do rodinného 

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

volný vstup do nového lanového centra (100 m od hotelu), zapůjčení horských 

koloběžek pro celou rodinu 1 hodina ZDARMA, prohlídka Hradu Kolštejn pro celou 

rodinu, 2x vstup do hotelového bazénu pro celou rodinu dle kapacit bazénu.  

(Sleva pro držitele rodinných pasů a členů věrnostního programu RELAX BENEFIT:  

-250 Kč/pobyt) 

 

Rodinný pobyt "D" - 7 dní, 6 nocí 

pro 2 dospělé a max 2 děti  

za 7.690 Kč/celý pobyt rodiny. 

V ceně pobytu je zahrnuto ubytování v Turistickém hotelu Kolštejn (dítě na přistýlce  

či pevném lůžku), strava formou polopenze, 1x 60 minutový vstup  

do rodinného privátního wellness centra jen pro vaší rodinu, 2x 60 minut bowling pro 

celou rodinu, volný vstup do nového lanového centra v podhradí hradu Kolštejn  

(100 m od hotelu), zapůjčení horských koloběžek pro celou rodinu 1 hodina ZDARMA, 

prohlídka Hradu Kolštejn pro celou rodinu, 3x vstup do hotelového bazénu pro celou 

rodinu dle kapacit bazénu. 

(Sleva pro držitele rodinných pasů a členů věrnostního programu RELAX BENEFIT:  

-400 Kč/pobyt) 

REZERVACE ZDE 

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

