ČTYŘDENNÍ
LETNÍ RODINNÁ
DOVOLENÁ
pro 3, 4, nebo 5člennou
rodinu
od

vstup do bazénu, sauny,
zámeckého parku s labyrinty
a dětským lanovým parkem,
vnitřní i venkovní dětský
koutek

dny

5 573 Kč/od 2 730 Kč
dospělý

dítě

(v ceně večerních bufetů domácí nápoje pro děti a pro rodiče také sklenka vína nebo piva)

– při příjezdu minerálka na pokoji pro všechny
– možnost přihlásit vaše ratolesti do dětského animačního
klubíku Lážo Plážo® (1. 7. – 31. 8.2020)

SLEVY

×

parkování a Wi-Fi ZDARMA

4

– ubytování na 4 dny v prostorném rodinném pokoji zámeckého
hotelu Maxmilián Lifestyle Resort
– polopenze formou bohatého bufetu pro celou rodinu

V CENĚ

možnost hlídání dětí, zapůjčení
jízdních kol, opékání buřtů,
zakoupení piknikového koše,
či pěší procházky
„Po stopách Bedřicha Smetany“

na

GRATISKA = vstupy zdarma u našich partnerů pro 1 dospělého
(Zoo Chleby, Mirakulum, Království železnic, Farmapark, Prachovské Skály, Staré Hrady)

-20% na masáže a wellness procedury
-25% na využití privátní vířivky a sauny
-10% na naši jedinečnou specialitu Čápy s mákem
Cena platí pro 1 dospělého, resp. dítě na 4 dny (čtvrek–neděle). Při zakoupení
pobytu pro letní dovolenou poskytujeme 100% garanci vrácení peněz v případě,
že by ve vámi vybraném termínu nebylo možné v důsledku vládních nařízení
pobyt realizovat.

e-shop

dětský klubík
Lážo Plážo®

Maxmilian Lifestyle Resort
Zámek Loučeň . 289 37 Loučeň
T +420 325 585 381
E hotel-maxmilian@zamekloucen.cz
www.maxmilianresort.cz

PĚTIDENNÍ
LETNÍ RODINNÁ
DOVOLENÁ
pro 3, 4, nebo 5člennou
rodinu
od

vstup do bazénu, sauny,
zámeckého parku s labyrinty
a dětským lanovým parkem,
vnitřní i venkovní dětský
koutek

dnů

7 497 Kč/od 3 735 Kč
dospělý

dítě

(v ceně večerních bufetů domácí nápoje pro děti a pro rodiče také sklenka vína nebo piva)

– při příjezdu minerálka na pokoji pro všechny
– možnost přihlásit vaše ratolesti do dětského animačního
klubíku Lážo Plážo® (1. 7. – 31. 8.2020)
+ V průběhu pobytu 1× rodinný piknikový koš

SLEVY

×

parkování a Wi-Fi ZDARMA

5

– ubytování na 5 dnů v prostorném rodinném pokoji zámeckého
hotelu Maxmilián Lifestyle Resort
– polopenze formou bohatého bufetu pro celou rodinu

V CENĚ

možnost hlídání dětí, zapůjčení
jízdních kol nebo elektrokol,
opékání buřtů,
či pěší procházky
„Po stopách Bedřicha Smetany“

na

GRATISKA = vstupy zdarma u našich partnerů pro 1 dospělého
(Zoo Chleby, Mirakulum, Království železnic, Farmapark, Prachovské Skály, Staré Hrady)

-20% na masáže a wellness procedury
-25% na využití privátní vířivky a sauny
-10% na naši jedinečnou specialitu Čápy s mákem
Cena platí pro 1 dospělého, resp. dítě na 5 dnů (neděle–čtvrek). Při zakoupení
pobytu pro letní dovolenou poskytujeme 100% garanci vrácení peněz v případě,
že by ve vámi vybraném termínu nebylo možné v důsledku vládních
nařízení pobyt realizovat.

e-shop

dětský klubík
Lážo Plážo®

Maxmilian Lifestyle Resort
Zámek Loučeň . 289 37 Loučeň
T +420 325 585 381
E hotel-maxmilian@zamekloucen.cz
www.maxmilianresort.cz

OSMIDENNÍ
LETNÍ RODINNÁ
DOVOLENÁ
pro 3, 4, nebo 5člennou
rodinu
od

vstup do bazénu, sauny,
zámeckého parku s labyrinty
a dětským lanovým parkem,
vnitřní i venkovní dětský
koutek

dnů

13 053 Kč/od 6 465 Kč
dospělý

dítě

(v ceně večerních bufetů domácí nápoje pro děti a pro rodiče také sklenka vína nebo piva)

– při příjezdu minerálka na pokoji pro všechny
– možnost přihlásit vaše ratolesti do dětského animačního
klubíku Lážo Plážo® (1. 7. – 31. 8.2020)

SLEVY

×

parkování a Wi-Fi ZDARMA

8

– ubytování na 8 dnů v prostorném rodinném pokoji zámeckého
hotelu Maxmilián Lifestyle Resort
– polopenze formou bohatého bufetu pro celou rodinu

V CENĚ

možnost hlídání dětí, zapůjčení
jízdních kol, opékání buřtů,
zakoupení piknikového koše,
či pěší procházky
„Po stopách Bedřicha Smetany“

na

GRATISKA = vstupy zdarma u našich partnerů pro 1 dospělého
(Zoo Chleby, Mirakulum, Království železnic, Farmapark, Prachovské Skály, Staré Hrady)

-20% na masáže a wellness procedury
-25% na využití privátní vířivky a sauny
-10% na naši jedinečnou specialitu Čápy s mákem
Cena platí pro 1 dospělého, resp. dítě na 8 dnů (sobota–sobota). Při zakoupení
pobytu pro letní dovolenou poskytujeme 100% garanci vrácení peněz
v případě, že by ve vámi vybraném termínu nebylo možné v důsledku
vládních nařízení pobyt realizovat.

e-shop

dětský klubík
Lážo Plážo®

Maxmilian Lifestyle Resort
Zámek Loučeň . 289 37 Loučeň
T +420 325 585 381
E hotel-maxmilian@zamekloucen.cz
www.maxmilianresort.cz

ČTYŘDENNÍ
LETNÍ DOVOLENÁ
PRO DVA
pro 2 dospělé, nebo
1 dospělého a 1 dítě
od

vstup do bazénu, sauny,
zámeckého parku s labyrinty
a dětským lanovým parkem,
vnitřní i venkovní dětský
koutek

dny

(v ceně večerních bufetů domácí nápoje pro dítě, pro dospělé sklenka vína nebo piva)

– při příjezdu minerálka na pokoji pro všechny
– možnost přihlásit vaši ratolest do dětského animačního
klubíku Lážo Plážo® (1. 7. – 31. 8.2020)

SLEVY

×

parkování a Wi-Fi ZDARMA

4 995 Kč / os.

4

– ubytování na 4 dny v komfortním pokoji zámeckého hotelu
Maxmilián Lifestyle Resort
– polopenze formou bohatého bufetu pro celou rodinu

V CENĚ

možnost hlídání dětí, zapůjčení
jízdních kol, opékání buřtů,
zakoupení piknikového koše,
či pěší procházky
„Po stopách Bedřicha Smetany“

na

GRATISKA = vstupy zdarma u našich partnerů pro 1 dospělého
(Zoo Chleby, Mirakulum, Království železnic, Farmapark, Prachovské Skály, Staré Hrady)

-20% na masáže a wellness procedury
-25% na využití privátní vířivky a sauny
-10% na naši jedinečnou specialitu Čápy s mákem
Cena platí pro 1 osobu na 4 dny (čtvrek–neděle). Při zakoupení pobytu
pro letní dovolenou poskytujeme 100% garanci vrácení peněz v případě,
že by ve vámi vybraném termínu nebylo možné v důsledku vládních nařízení
pobyt realizovat.

e-shop

dětský klubík
Lážo Plážo®

Maxmilian Lifestyle Resort
Zámek Loučeň . 289 37 Loučeň
T +420 325 585 381
E hotel-maxmilian@zamekloucen.cz
www.maxmilianresort.cz

