
Velikonoční svátky 2022 
                          v hotelu  

             JEAN DE CARRO 
Příjezdy hostů dle výběru: 14., 15. nebo 16.04.2022  

Požehnané Velikonoce na 3 noci / 4 dny 
 

 3x Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji  
 3x Snídaně vč. velikonočních mazanců a 

dalších tradičních specialit 
 2x Oběd nebo večeře - servírované  

2- chodové menu) 
 Slavnostní večerní menu o Velikonoční 

neděli  
 Velikonoční aperitiv 

 Předkrm: Velikonoční nádivka 

 Hlavní chod na výběr:  
1. Pečené kachní stehýnko, červené zelí, 
houskový knedlík 
2. Losos na grilu s bylinkami a máslem, 
brambor  

 Speciální velikonoční dezert 

 Velikonoční překvapení 
 1x klasická masáž zad a šíje 25 min. 
 1x Thermarium 1 hod. (whirlpool, 

sauna, aroma kabina, infra kabina, 
solná komora) 

 Župan a pantofle po celou dobu pobytu 
 

  Cena: CZK 5.990,- / osoba / pobyt 
     

 Doplatek na 1/1 nebo Suite: 300,-- Kč / pokoj a den 
Doplatek na plnou penzi: 220,-- Kč / osoba a den 

 
Místní poplatek z pobytu: 35,-CZK / osoba / noc  

– platba při nástupu na pobyt  
v hotelové recepci Jean de Carro. 

  
 

Rezervujte:  
 

info@jeandecarro.com 
+420 607 576 769 

www.jeandecarro.com 

 

 ON LINE TEĎ ! 
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 Velikonoční svátky 2022 
                  v hotelu  

          JEAN DE CARRO 

Příjezdy hostů dle výběru: 14., 15. nebo 16.04.2022  

Veselé Velikonoce na 4 noci / 5 dní 
 

 4x Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji  
 4x Snídaně vč. velikonočních mazanců a 

dalších tradičních specialit  
 2x Oběd nebo večeře - servírované  

2- chodové menu) 
 Slavnostní večerní menu o Velikonoční 

neděli  
 Velikonoční aperitiv 

 Předkrm: Velikonoční nádivka 

 Hlavní chod na výběr:  
1. Pečené kachní stehýnko, červené zelí, 
houskový knedlík 
2. Losos na grilu s bylinkami a máslem, 
brambor  

 Speciální velikonoční dezert  

 Velikonoční překvapení 
 1x Rašelinový zábal  
 1x Klasická masáž zad a šíje 25 min. 
 1x Inhalace vřídelní vody 15 min. 
 1x Thermarium 1 hod. (whirlpool, 

sauna, aroma kabina, infra kabina, 
solná komora) 

 Župan a pantofle po celou dobu pobytu 
 

  Cena: CZK 7.590,- / osoba / pobyt 
 

 Doplatek na 1/1 nebo Suite: 300,-- Kč / pokoj a den 
Doplatek na plnou penzi: 220,-- Kč / osoba a den 

 
Místní poplatek z pobytu: 35,-CZK / osoba / noc  

– platba při nástupu na pobyt  
v hotelové recepci Jean de Carro. 

 
 

  Rezervujte: 
  

info@jeandecarro.com 
+420 607 576 769 

www.jeandecarro.com 

 

 ON LINE TEĎ ! 
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