
nabídka 
dárkových certifikátů

v hotelu savoy
sestavte dárkový certifikát podle sebe:

období Zima

mimo vánoc a silvestra

Jaro

mimo velikonoční víkend

léto

mimo velikonoční víkend

podzim

platnost dárkového certifikátu 4. 12. 2020 – 27. 3. 2021 28. 3. 2021 – 24. 6. 2021 28. 3. 2021 – 2. 12. 2021 5. 9. 2021 – 2. 12. 2021

příjezdový den ne – čt pá – so ne – čt pá – so ne – čt pá – so ne – čt pá – so

1 noc v pokoJi superior pro 2 osoby   5 320 kč 5 920 kč 2 360 kč 3 260 kč 3 060 kč 3 660 kč 2 360 kč 3 260 kč

cena obsahuje:  
cena neobsahuje:   

bufetovou snídani, vstup do sauny a relaxační zóny, Wifi po celém hotelu, dph

poplatek z pobytu v částce 21 kč za osobu na noc a parkovné

možnost nákupu pokoje vyšší kategorie za příplatek

příplatky Za polopenZi / přistýlku:

3-chodová večeře (cena za osobu) 850 kč 640 kč 640 kč 640 kč

2-chodová večeře (cena za osobu) - 450 kč 450 kč 450 kč

přistýlka pro děti od 3 – 11,9 let 500 kč 350 kč 350 kč 350 kč

přistýlka pro děti od 12ti let a dospělé 750 kč 500 kč 500 kč 500 kč

další oblíbené položky nabíZené celoročně:

posecco lampo (oblast bourgoluce), 0,75 l 790 kč relaxační aroma masáž (60 minut) 1 650 kč

narozeninová dekorace 500 kč hloubkové intenzivní uvolnění (60 minut) 1 950 kč

romantická dekorace 1 500 kč savoy signature masáž pro dva (60 minut) 4 550 kč

ovocný talíř  350 kč privátní vířivka (60 minut) 1 100 kč

otevřený kredit do restaurace / spa v libovolné hodnotě

vyberte si Z našich Již sestavených pobytových balíčků na 2 noci pro 2 osoby
období Zima

mimo vánoc a silvestra

Jaro

mimo velikonoční víkend

léto

mimo velikonoční víkend

podzim

platnost dárkového certifikátu 4. 12. 2020 – 27. 3. 2021 28. 3. 2021 – 24. 6. 2021 28. 3. 2021 – 2. 12. 2021 5. 9. 2021 – 2. 12. 2021

příjezdový den ne – čt pá – so ne – čt pá – so ne – čt pá – so ne – čt pá – so

váš romantický pohádkový pobyt – – 7 716 kč 9 336 kč 8 976 kč 10 056 kč 7 716 kč  9 336 kč

balíček obsahuje: ubytování v pokoji superior, bufetovou snídani, lahev prosecca a sladké pokušení při příjezdu, romantickou dekoraci pokoje,  
3-chodovou večeři v restauraci savoya (jednou během pobytu), privátní pronájem vířivky se svíčkami a romantickou dekorací (60 minut), neomezený 
vstup do sauny a relaxační zóny, 20% slevu na savoy signature masáž pro 2 osoby, parkování před hotelem

váš Wellness pobyt s l´occitane – – 9 296 kč 10 916 kč 10 556 kč 11 636 kč 9 296 kč 10 916 kč 

balíček obsahuje: ubytování v pokoji superior, bufetovou snídani, láhev prosecca a dárek na uvítanou, mandlovou relaxační masáž pro ni (60 minut), 
hloubkové intenzivní uvolnění pro něj (60 minut), zklidňující koupel s esenciálními oleji pro dva (60 minut), neomezený vstup do sauny a relaxační zóny, 
10% slevu na další procedury, 20% slevu na kosmetiku by l’occitane

platba dárkového certifikátu probíhá předem - platební kartou či bankovním převodem. po obdržení platby vám dárkový certifikát zašleme na vaší adresu 
nebo jen emailem ve formátu pdf podle vašich preferencí. na dárkový voucher rádi napíšeme věnování dle vašeho přání. hotel savoy špindlerův mlýn 
si vyhrazuje právo rezervaci na požadovaný termín odmítnout v případě, že požadovaná kategorie pokoje je již vyprodaná, nebo, je-li vyčerpán počet 
pokojů určený k využití voucherů na daný termín.

kontaktujte nás na telefonním čísle +420 603 199 141 nebo na e-mailu reservations@savoy.cz a my vám certifikát rádi vystavíme.

https://savoy.astenhotels.com/nabidky/wellness-pobyt-s-loccitane
https://savoy.astenhotels.com/nabidky/romanticky-pobyt
https://savoy.astenhotels.com/pokoje

