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Vánoce přímo u karlovarských kolonád, 4 noci 

Termíny: příjezd 21.12.- 23.12. (vč.) / pobyty 21.12.- 26.12.22 (vč.) 
 

Obsah pobytu: 

4 x ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji 

4 x snídaně formou teplého a studeného bufetu 

3 x večeře formou teplého a studeného bufetu vč. kávy, čaje, vody 

1 x slavnostní vánoční večeře 24.12. formou bufetu, vč. přípitku, kávy, čaje, vody 

1 x Solná terapie 

1 x HydroJet masáž 

1 x Koupel v karlovarské minerální vodě 

1 x vánoční dárek na pokoji dne 24.12. 

1 x odpoledne s programem, čajem, kávou a cukrovím a malým koncertem 

1 x vstup do Vánočního domu (výstava vánočních dekorací, zvyků, obyčejů), vč. Muzea medvídků (pozor – zavřeno 

24.12. a 25.12.) 

Volný vstup do do wellness centra v otevíracích hodinách (7-12 /15-21 hod.) – bazén s protiproudem a vířivou 

lavicí, 3 x sauna, Kneippův chodník, odpočívárny s čajem. 

Volná konzumace čaje v hotelové čajovně – denně 4 druhy čaje, 11 - 20 hod. 

Župan a pantofle k dispozici na pokoji. 

 
 
V ceně není zahrnut poplatek z pobytu. Host poplatek hradí na místě. Výše je 50 Kč za osobu a den. 

Cena za osobu a balíček: 

V plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji: 

Centrální část ASTORIA: kategorie Comfort 8 980 Kč 

příplatek kategorie Comfort Plus (s výhledem na Mlýnskou kolonádu):  200 Kč /os. /den 

Art Deco WOLKER: pokoje s výhledem na Vřídelní nebo Tržní kolonádu, kategorie Comfort Plus:  7 980 Kč 

 

Jednolůžkový pokoj: 

Centrální část ASTORIA: kategorie Comfort 10 000 Kč 

příplatek kategorie Comfort Plus (s výhledem na Mlýnskou kolonádu):  200 Kč /os. /den 

Art Deco WOLKER: pokoje s výhledem na Vřídelní nebo Tržní kolonádu, kategorie Comfort Plus:  9 000 Kč 

 

 

Dětská politika: Dítě vždy na poptávku (vzhledem ke kapacitě lůžek v pokoji).  

Dítě do 2,99 let zdarma bez nároku na lůžko a procedury. Jedno dítě 3- 14,9 let- dítě v dětské postýlce či na 

přistýlce bez nároku na procedury (mimo wellness centrum): zdarma (sleva 100%). Každé další dítě ve věku 3 -14,9 

let: 50% ceny za osobu, bez nároku na procedury (mimo wellness centrum). 


