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 Podzimní Branná bude opět okouzlující! 
  

 

Stejně jako každý z Vás, i my sledujeme, jak rychle čas utíká. Sotva skončil 

srpen, objevují se zimní nabídky na dovolené a akční pobyty na jaro 2013. 

Zimní akční wellness pobyty budou předmětem speciálního vydání 

WellNews Zima 2013 v polovině tohoto měsíce.  

Nyní bychom  Vás rádi krátce seznámili s aktuální nabídkou podzimních 

speciálních pobytů a novinek, při kterých se Vás alespoň na pár dní 

pokusíme vymanit z rychlého proudu každodenního shonu a dodat klidu, 

relaxace a trochu něčeho zvláštního, na co budete moci zase chvíli 

vzpomínat.  

 

Wellness hote Kolštejn připravil na měsíce září až prosinec speciální 

nabídku tematických pobytů.  

Je libo Aqua cvičení? Výklad z tarotových karet? Vizážistické proměny 

krásy? Orientální tance? Domácí masáže? Součástí naši nabídky je nově 

termínově vymezený pobyt Aqua-wellness, při kterém se společně 

s oblíbenou odbornou lektorkou Irenou Vlasákovou (3letá spolupráce 

s našim hotelem) dokonale uvolníte v našem hotelovém bazéně se slanou 

vodou při lekci aqua relaxačních cviků. Cvičíte-li rádi orientální tance nebo 

byste to konečně chtěli vyzkoušet, nabízíme říjnový pobyt s lektorkou 

Magdalenou Motykovou (3letá spolupráce s našim hotelem). Atraktivní 

pobyt v hávu tarotu se Štěpánkou Dudkovou (spoluzakladatelka Moravské 

školy vnitřního vědění-ezoteriky v Olomouci) můžete doslova prožít  

na začátku listopadu. V listopadu a na začátku prosince opakujeme 

nejblíbenejší trumfy našeho hotelu, kterým je pobyt s lekcemi  

domácích masáží s Janem Koudelou a vizážistické proměny krásy  

(již deváté kolo proměn) se stále se zdokonalujícími službami našeho 

tříčlenného vizážistického týmu. 

 

Více informací k pobytům níže: 

>> Aqua-wellness pobyty (21.9-23.9., 5.10.-7.10)  >> Orientální tance (12.10.-14.10.)  >> Vizážistické proměny krásy 

(2.11.-4.11., 7.12.-9.12.)  >> Výklad z tarotu (2.11.-4.11.) >> Wellness doteky aneb Domácí masáže (6.12.-9.12.) 
 

 

 Třetí narozeniny Wellness hotelu Kolštejn*** 

V sobotu 29. 8. 2012 jsme společně s našimi hosty oslavili třetí výročí od založení 

našeho stále se rozrůstajícího komplexu. Nedílnou součástí příjemného večera byla 

především bretaňská kapela Bran. Překrásná stylová hudba dokonale dokreslovala 

atmosféru restaurace Kolštejn, která při pohledech na stylové korbele plné piva 

s medovinou skutečně připomínala dobovou krčmu vikingské přímořské osady. 

Medovina voněla a chutnala báječně. Po překrásném hudebním večeru  

se nad Brannou rozzážil překrásný čtyřminutový ohňostroj. Čtvrtý rok našeho 

oceněného a oblíbeného hotelu je před námi. Děkujeme za Vaši důvěru, náklonost  

a věrnost. 

http://www.relaxkolstejn.cz/aqua.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/orientalni_tance.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/tarot.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/domaci_masaze.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/promeny.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/aqua.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/orientalni_tance.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/promeny.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/promeny.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/tarot.htm
http://www.relaxkolstejn.cz/domaci_masaze.htm
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 Wellness pobyty v novém sklízí úspěchy 

Od 1. 8. 2012 je nedílnou součástí všech pobytů rovněž vstup do hotelového bazénu se slanou vodou. Nejen 

tento fakt je jistě příčinou výrazného navýšení rezervací na podzimní a zimní termíny v našem komplexu.  

Už se nemůžeme dočkat výhledů z hotelového bazénu na zasněženou sjezdovku a lyžaře na sedačkové lanovce. 

Inu i zima má své kouzlo. Nabídku zimních pobytů včetně Silvestrovského balíčku obdržíte do svých emailových 

schránek do 19.9. 2012 v rámci Zimního speciálu WellNews. 

 

 Alois Nebel v restauraci Kolštejn 
Na konci srpna jsme v rámci představení filmu Alois Nebel 

německému publiku hostili PressTrip „S Nebelem  

po Semmeringu“. Alois Nebel je celovečerní film, který je adaptací 

úspěšné stejnojmenné komiksové trilogie autorů Jaroslava Rudiše a 

Jaromíra 99. Společně s německými novináři se autoři filmu  

a zástupci české strany CzechTourism v Německu zastavili v naši 

restauraci a hotelu, kde se celý PressTrip zahájil. Hosté v rámci 

projektu pokračovali z Branné do Jeseníku, Koutů, Šumperka a 

skončili v Horní Lipové alias Bílém Potoku. 

 

 Připravujeme pro Vás jedinečný rezervační systém 

V pátek 7. 9. 2012 začínáme pracovat na novém rezervačním 

systému, který zpřehlední a usnadní způsob objednávání pobytů  

a doplňkových služeb k pobytům na našich internetových stránkách. 

Nedílnou součástí je nafocení interiérů pokojů. Této části se zhostí 

profesionální fotograf Peter Pochmon.  
 

Díky novým fotografiím pokojů v systému bude možné již z hlavní 

internetové stránky objednat kterýkoliv pobytový balíček  

a konkrétní pokoj a navíc doobjednat námi doporučené služby  

a produkty od masáže, přes růže na pokoji až po narozeninový dort. 

Tento způsob rezervačního prostředí výrazně zvýší kvalitu služeb  

pro Vás a zpřehlední dostupnost volných pokojů na Vámi vybrané 

termíny bez nutnosti kontaktování recepce.  
 

Myslíme i na naše klienty věrnostního programu Relax Benefit,  

kteří budou mít při rezervacích možnost objednávky vždy se 

zvláštním bonusem. 
 

Plánované spuštění „ostrého“ provozu nového rezervačního systému 

na našich internetových stránkách je plánováno na 1. 1. 2013. 

 

  Věrnostní program  

  Relax Benefit    

Výběr z knihy hostů 
31. 8. 2012 

Děkujeme za příjemný pobyt, o který se 

zasloužil profesionální a a vstřícný 

personál. Zvláště si ceníme saunových 

ceremoniálů s jedinečným  výkladem 

saunéra. 

Děkujeme. Lída +  +Vincent 

23.8. 2012 

Krásný pobyt, moc příjemní lidé i 

personál. Nejkrásnější dovolená co byla. 

Moc rádi se zase vrátíme do relaxačních 

dní.  

Silvie s rodinou 

Další příspěvky spokojenosti ZDE. 

 

 

11. 3. 2012 

Děkujeme za naprosto úžasný víkend...  Nádherné 

prostředí, skvělé zážitky, výborné jídlo. I velmi milý a 

vstřícný personál.  

Rádi se vrátíme! Velké díky za Fitodar a saunové 

ceremoniály.  

Eva a Petr, Hradec Králové 

http://www.relaxkolstejn.cz/spokojenost.htm
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Jan Koudela radí 

 
POZDNÍ LÉTO – DOBA ZRÁNÍ 

S koncem léta dozrávají i plody spousty 

bylin, a tak dáme k dobru recept, jak si 

jejích prostřednictvím trochu utužit naše 

kolikrát chatrné zdraví.  

Perlou těchto dnů jsou trsy černých plodů 

bezu, ze kterých se dá připravit vynikající 

bezinkový likér. Samotné plody jsou sice za 

sirova mírně jedovaté (obsahují glykosidy, 

antokyan, karoteny, vitaminy C, B, cholin 

organické kyseliny, cukry.), ovšem sušením 

či převařením je tento efekt neutralizován, 

přičemž následným pravidelným 

popíjením výtečného likéru si naše tělo 

ničeho netuše nejen pochutná, ale navíc 

utuží i imunitní systém. Za mého dětství 

nám táta po ránu nutil právě malou 

stopečku tohoto výtečného nápoje. 

Přejděme tedy k samotné receptuře. 
Natrháme dostatečné množství bezinek, 
obereme od stopek a povaříme. Předem 
přidáme kyselinu citronovou podle chuti. 
Šťávu prolisujeme, procedíme přes plátno, 
aby se zadržely všechny vločky. 

Okyselením šťávy získáme krásnou 
červenou barvu. Na 1 litr šťávy přidáme 
10 g hřebíčku a svaříme jej s 500 g cukru. 
Po vychladnutí přidáme 1 litr 40% lihoviny. 
Výsledný likér má mít asi 20 % alkoholu. 

Za kolektiv Relax centra Kolštejn přeji těm, 
kdož se vrhnou do výroby, příjemné chvíle 
a pevné zdraví, Vy, kteří tak neučiníte, 
přijeďte si Vvaše zdravíčko utužit k nám na 
hotel. 

Jan Koudela,  Relax centrum Kolštejn 

 

 

 

 

  

 Saunové ceremoniály - další poklad našeho hotelu 

Saunové ceremoniály naplňují očekávání, které jsme do této 

jedinečné služby Vitálního světa vkládali. Meziročně se počet 

návštěvníků Vitálního světa oproti roku 2011 navýšil o 156%. 

Rostoucí počet návštěvníků Vitálního světa a především rostoucí 

počet prodaných cenově zvýhodněných permanentek je pro nás 

signálem, že jsme se vydali správnou cestou. Cestou kvality, vkusu, 

originality a dodržování pravidel správného saunování. 

 

Saunové ceremoniály jsou v současné době jednou 

z nejatraktivnějších služeb našeho wellness provozu. Pro ty z Vás, 

kteří jste ještě nezažili saunové ceremoniály ve Vitálním světě 

připomínáme nově natočené video „Saunové ceremoniály v Branné“, 

které naleznete na našem hotelovém YouTube kanále ZDE. 

 

Nově jsme pro Vás připravili také fotogalerii zaměřenou přímo  

na Saunové ceremoniály. Více informací o Saunových ceremoniálech, 

nové fotografie a video naleznete ZDE. 

 

Saunové ceremoniály jsou natolik prestižní záležitostí,  

že jsme se rozhodli přihlásit do celorepublikového mistrovství 

v Saunových ceremoniálech 2012. Organizátoři soutěže stále 

nezveřejnili detaily k soutěži, nicméně účast Wellness hotelu Kolštejn 

v soutěži je z našeho pohledu jasnou záležitostí.  

http://www.youtube.com/user/relaxkolstejn/videos
http://www.vitalni-svet.cz/cz/foto/saunove-ceremonialy-foto
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  TERRAKÉ - RITUÁL MAGICKÁ ZEMĚ 
 

Představujeme Vám exkluzivní francouzskou značku TERRAKÉ, která je v našem hotelu zastoupena luxusní 

řadou procedur inspirovaných zrozením planety Země. Čtyři řady evokují jednotlivé elementy, a to ZEMĚ, VODA, 

VZDUCH a ROSTLINY. 

 

Vyjímečná ošetření pro Vaše tělo jsou svými účinky v dokonalé harmonii s každým z těchto čtyř 

elementů. Terraké je luxusní ošetření působící na všechny smysly.  Námi prováděné procedury řady TERRAKÉ 

jsou určeny do nejprestižnějších spa světa a my jsme hrdi na jejich zavedení v našem komplexu. 
 

Wellness hotel Kolštejn***  Vám jako první zařízení v Jeseníkách nabízí 4 luxusní procedury TERRAKÉ.  

Jedná se o dvouhodinové procedury RITUÁL MAGICKÁ ZEMĚ, RITUÁL PRVOTNÍ VODY, RITUÁL VZDUCHU A 

SVĚTLA, RITUÁL ŽIVOT ROSTLIN. Během dvou hodin intenzivní péče masérek, které pracují s luxusními výrobky 

z mrtvého moře, prožijete skutečně poctivý kus relaxace, luxusu a štěstí. 

 

Seznamte se, první z námi nabízených luxusních rituálů řady masáží 
TERRAKÉ se jmenuje Magická země. 

Při této luxusní proceduře zvolíte ošetření pro regeneraci  
a dokonalou relaxaci.  

Rituál začíná peelingem, který se používá na celé tělo.  

Jedná se o bohatý exfoliační krém z bílého písku z Bora bora.  

Po této úvodní relaxační části následuje hloubková intenzivní 

tvarující masáž drahými kameny a protistresovým jílem. Kombinace 

postupů působí remineralizačně a uvolňuje zóny napětí. 

Pokračujeme masáží teplými lávovými kameny, která působí 

relaxačně na celé tělo.  

 

Magický rituál „Magická země“ ukončíme nanesením protistresové remineralizující emulze,  

která obsahuje výtažky z drahých kamenů (růžový rodochrozit, zelený smithsonite), červený a bílý jíl.  

Tato emulze má regenerační účinky a zanechá vaši pleť neuvěřitelně hebkou. 

 

V říjnovém díle WellNews se zaměříme na rituál Prvotní vody. 

>> Více informací o rituálech TERRAKÉ naleznete na našich www stránkách ZDE. 

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

