
Firemní paket „Relax & Business“  
odreagování, zážitek, wellness, kongres, zábava  
pro naše klienty za 1.599 Kč/os. 

Nejlepší Wellness hotel Olomouckého kraje roku 2012 a 2013 

(vítěz ceny soutěže Czech Hotel Awards 2012 a 2013) 

Firemní paket„Relax & Business“ na osobu zahrnuje: 

 1x nocleh ve Wellness hotelu Kolštejn***  

(1L, 2L pokoje, kapacita 50 pevných lůžek), 

 1x bufetová snídaně na hotelu  

 1x večeře formou slavnostního rautu v bowling baru 

(teplý i studený raut šitý na míru klientovi) včetně pronájmu 2 bowlingových drah a posezení  „až do 

rána“ 

 1x vstup do saunového komplexu Vitální svět, 

 Vstup do nového hotelového bazénu se slanou vodou, 

 Pronájem zasedacího sálu po celou dobu pobytu (malý sál 30 osob, velký sál 80 osob) včetně techniky, 

 1x coffeebreak (káva, čaj, sladký dezert, ovoce). 

 NOVĚ - PROHLÍDKA MINIPIVOVARU KOLŠTEJN + OCHUTNÁVKA PIV Z NAŠEHO PIVOVARU (více zde) 

 NOVĚ  - SPECIÁLNÍ SAUNOVÝ PROGRAM PRO VÁS – SAUNOVÉ CEREMONIÁLY (více zde) 

 

 

 

 

 

  

Rádi pro Vaši společnost také zařídíme: 
 Privátní wellness centrum v suterénu (kap. 10 osob) , 

 Privátní režim saunového komplexu Vitální svět ve druhém podlaží (kap. 35 osob), 

 Venkovní grilování, 

  Večerní živou hudbu k poslechu a tanci kterýkoliv den, 

 Pronájem horských koloběžek, 

 Paintball s profesionální výbavou a instruktorem, 

 

Cena firemního paketu „Business 2013“ (1.9. - 13. 12. 2013) 

Pobyt  po-út, út-st, st-čt, čt-pá 1.599 Kč/os. ve 2L pokoji 

Pobyt pá-so, so-ne  2.199 Kč/os. ve 2L pokoji 

Příplatek za 1L pokoj (vždy) +300 Kč/os. 

„Rád bych touto formou poděkoval za prostředí  

a atmosféru, kterou jste nám pro pracovní meeting 

dokázali vytvořit. Měli jsme nemálo nadstandardních 

požadavků a Vy jste vždy reagovali kladně,  

čehož si velmi vážíme. Opravdu velmi nestandardní  

a luxusní služby, které jsme rádi využili a všemi byly 

hodnoceny velmi pozitivně. 

Výhodu realizace naší akce u Vás spatřuji v tom,  

že i když si každý vybral zábavu dle vlastního gusta, 

mohli jsme se stále potkávat a kolektiv byl 

pohromadě, což je u takových akcí jistě velmi 

žádoucí.“ 

Pavel Staníček, BOHEMIA SEKT, a.s. 

 

Více informací Vám rád podám na mém telefonu  736 632 039  či emailu  drapal@relaxkolstejn.cz.   

Připravil  jsem  pro  Vás  také www stránky s fotografiemi  a referencemi  ZDE.             

                Ing. Tomáš DRÁPAL, ředitel hotelu                                                                                                                     

Wellness hotel Kolštejn*** | Branná, Jeseníky 

 NOVĚ S VLASTNÍM MINIPIVOVAREM . 

http://www.pivovarkolstejn.cz/
http://www.vitalni-svet.cz/cz/specialni-akce/saunove-ceremonialy
http://www.relaxkolstejn.cz/konference.htm

