
Velikonoční svátky 2022 v hotelu  

KARLSBAD GRANDE MADONNA 
Příjezdy hostů dle výběru: 15. nebo 16.04.2022  

Velikonoční pohlazení na 3 noci / 4 dny 
 

 3x Ubytování 
 3x Snídaně vč. tradičních mazanců  

a dalších velikonočních pochoutek 
 2x Oběd nebo večeře  
 Slavnostní večeře o Velikonoční neděli 

 Velikonoční aperitiv 

 Klasické slavnostní menu v duchu českých tradic  
s Velikonoční bylinkovou nádivkou, králičím,  
jehněčím nebo kuřecím masem, doplněné  
bohatým studeným a teplým rautem vč.  
tradičních mazanců a dalších velikonočních  
pochoutek 

 Velikonoční překvapení  
 1x aromatická masáž celková 50 min. 
 Zdarma využívaní sauny (suchá, parní,  

infra), whirlpoolu a fitness přístrojů 
 Župan a pantofle po celou dobu pobytu 

 
Níže uvedené ceny jsou na osobu a pobyt vč. DPH. 
 

Jednolůžkový pokoj 7.290,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 6.990,- Kč 

Třílůžkový pokoj 6.990,- Kč 

Suite (min. 2 os.) 7.290,- Kč 

Suite s arkýřem (min. 2 osoby) 7.590,- Kč 

Apartmán v dependanci FESTIVAL (min. 
2 osoby) 

6.990,- Kč 

    
 

Místní poplatek z pobytu: 35,- CZK / osoba / noc  
– platba při nástupu na pobyt v hotelové  
recepci Karlsbad Grande Madonna. 

 
 
Rezervujte:  
reservation@nase-hotely.cz 
+420 607 576 769 
 

www.hotel-kgm.cz  

 

 ON LINE TEĎ ! 
 

 

LAST MINUTE 15 %  

z uvedených cen 

mailto:reservation@nase-hotely.c
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Velikonoční svátky 2022 v hotelu 

KARLSBAD GRANDE MADONNA 
Příjezdy hostů dle výběru: 14., 15. nebo 16.04.2022  

Velikonoční omlazení na 4 noci / 5 dní 

 4x Ubytování  
 4x Snídaně vč. tradičních mazanců  

a dalších velikonočních pochoutek 
 3x Oběd nebo večeře  
 Slavnostní večeře o Velikonoční neděli 

 Velikonoční aperitiv 

 Klasické slavnostní menu v duchu českých tradic s  
Velikonoční nádivkou, králičím, jehněčím nebo  
kuřecím masem, doplněné bohatým studeným a  
teplým rautem 

 Velikonoční překvapení  
 1x koupel „Kleopatra“ (se syrovátkou  

a medem)  
 1x Klasická masáž částečná 20 min. 
 1x Oxygenoterapie 60 min. 
 Zdarma využívaní sauny (suchá, parní,  

infra), whirlpoolu a fitness přístrojů 
 Župan a pantofle po celou dobu pobytu 
 

Níže uvedené ceny jsou na osobu a pobyt vč. DPH. 
 

Jednolůžkový pokoj 9.090,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 8.790,- Kč 

Třílůžkový pokoj 8.790,- Kč 

Suite (min. 2 os.) 9.090,- Kč 

Suite s arkýřem (min. 2 osoby) 9.390,- Kč 

Apartmán v dependanci FESTIVAL (min. 
2 osoby) 

8.790,- Kč 

 

Místní poplatek z pobytu: 35,- CZK / osoba / noc  
– platba při nástupu na pobyt v hotelové  
recepci Karlsbad Grande Madonna. 
 
 

Rezervujte:  
reservation@nase-hotely.cz 
+420 607 576 769 
 

www.hotel-kgm.cz 

 

 ON LINE TEĎ ! 
 

 

LAST MINUTE 15 %  

z uvedených cen 
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