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 www.swisshouse.cz 

Hotelové ubytování
 

Cena za ubytování včetně snídaně 

Dvoulůžkový pokoj–2 osoby 

Dvoulůžkový pokojDeluxe–2 osoby 

Apartmán(2 pokoje) nebo Romantic 

Dependance (2 pokoje) –2 osoby 

Přistýlka 

Jednolůžkový pokoj 

Děti do 6 let 

Dětská postýlka 

 
 

Ceníkostatníchslužeb 

Snídaně–pro 1 osobu 

3-chodová večeře - pro 1 osobu 

Příplatek za dietní stravu/osoba/den

Infrasauna / 1,5 hodiny 

Finská sauna / 1,5 hodiny 

Vysokorychlostní Wi-Fi na pokoji 

Bezpečné parkovánı́ u hotelu 

 
 

Důležité informace: 

Příjezd 14:00-18:00hodin – Odjezd do

V přı́padě pozdějšı́ho přı́jezdu nás prosı́m kontaktujte

 
Cena také zahrnuje: Bezpečné p
nordicwalking hůlky, zahradu s lehátky
vysokorychlostnı́ Wi-Fi v celém hotelu
 
"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru 
místa nejen v Česku.“ 

 

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

Hotelové ubytování 2021 

 
Hlavní sezóna 
1.4. – 31.10.21 
26.12. – 5.1.22 

Vedlejší sezóna
1.3. –

1.11. –

2 750 Kč 2 5

3000Kč 2 7

 –2 osoby 3250Kč 3 000

2 750 Kč 2 500

        1 000 Kč / noc

= 80% z ceny pokoje 

zdarma

zdarma

/osoba/den(např.bezlepková,bezlaktózová) 

Odjezd do 12:00 hodin Pozdější odjezd 

prosı́m kontaktujte. Všechny pokoje jsou nekuřácké.

Bezpečné parkování, nabíjecí stanice pro elektromobily, 
zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı)́, panto le

Fi v celém hotelu. 

je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

Vedlejší sezóna 
– 31.3.21 
– 25.12.21 

Zimní sezóna 
6.1. – 28.2.21 

500 Kč 2 250 Kč 

750Kč 2500Kč 

3 000Kč 2 750Kč 

500 Kč 2 250 Kč 

000 Kč / noc 

ceny pokoje  

zdarma 

zdarma 

Cena 

275Kč 

425 Kč 

125 Kč 

225 Kč 

325 Kč  

zdarma 

zdarma 

Pozdější odjezd dle možností. 

Všechny pokoje jsou nekuřácké. 

nabíjecí stanice pro elektromobily, 
panto le, trezor, fén, 

AmazingPlaces – kouzelná 



 

 
 www.swisshouse.cz 

 
Romantika pro dva

 
Pobyt pro jednu osobu zahrnuje:

 2x ubytování v pokoji s manž

 2x polopenze(snı́daně formou bohatého bufetu

1x romantická večeře pro dva 

letnı́chměsıćıćh na terase v zahrad

 1x aroma NEBO klasická masáž

 1x reflexní masáž plosek nohou NEBO masáž hlavy

 1x para inový zábal rukou 

 

 
 
Bonus  
1x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské
 
Cena také zahrnuje: Parkovánı́, 
zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı́
celém hotelu. 

 

Cena pro 2 osoby na 3 dny / 2 noci

Dvoulůžkový pokoj 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic

 
 

"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru 
místa nejen v Česku.“ 

 

 

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

Romantika pro dva - 2 noci 
 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje: 

v pokoji s manželskou postelı ́

snı́daně formou bohatého bufetu, 1x 3-chodové 

e pro dva – přisvı́čkách u krbu v zimnı́mobdobı ́ nebo v 

sıćıćh na terase v zahradě + malý dárek – květiny – pro Vaši partnerku

x aroma NEBO klasická masáž 

nohou NEBO masáž hlavy 

x para inový zábal rukou NEBO suchá uhličitá koupel 

x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské nebo infrasauny 

, nabı́jecı́ stanice pro elektromobily, 
k zapůjčenı)́, panto le, trezor, fén, vysokorychlostnı́ Wi

Cena pro 2 osoby na 3 dny / 2 noci  
Hlavní sezóna 
1.4. – 31.10.21 
26.12. – 5.1.22 

Vedlejší sezóna
1.3. –

1.11. –

10 500 Kč 9 500

11000 Kč 10000

) nebo Romantic 11500Kč 10 500

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces

 

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

 

chodové degustační menu, 

kách u krbu v zimnı́mobdobı ́ nebo v 

pro Vaši partnerku) 

, nordicwalkinghůlky, 
vysokorychlostnı́ Wi-Fi v 

Vedlejší sezóna 
– 31.3.21 
– 25.12.21 

Zimní sezóna 
6.1. – 28.2.21 

500 Kč 8500 Kč 

10000 Kč 9000 Kč 

500Kč 9 500 Kč 

AmazingPlaces – kouzelná 
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Wellness

 
Pobyt pro jednu osobu zahrnuje:

 2x ubytování  

 2x polopenze(snı́daně formou bohatého bufetu

 1x aroma NEBO klasická masáž

 1x přı́sadová koupel s aroma esencı́

 1x para inový zábal rukou 

Bonus  
1x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské
 
Cena také zahrnuje: Bezpečné parkování
elektromobily,nordicwalkinghůlky
trezor, fén, vysokorychlostnı́ Wi-Fi v celém hotelu

 

Cena pro 2 osoby na 3 dny / 2 noci

Dvoulůžkový pokoj 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80%
 
 

"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru 
místa nejen v Česku.“ 

 
 

  

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

Wellnessrelax- 2 noci 
 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje: 

snı́daně formou bohatého bufetu, 3-chodové degustačnı́ menu

x aroma NEBO klasická masáž 

x přı́sadová koupel s aroma esencı ́NEBO s rašelinovým extraktem

x para inový zábal rukou NEBO suchá uhličitá koupel 

x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské nebo infra sauny 

Bezpečné parkování, nabíjecí stanice pro 
nordicwalkinghůlky, zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı́

Fi v celém hotelu. 

Cena pro 2 osoby na 3 dny / 2 noci  
Hlavní sezóna 
1.4. – 31.10.21 
26.12. – 5.1.22 

Vedlejší sezóna
1.3. – 

1.11. – 

9 500 Kč 8 500 Kč

10000 Kč  9000

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic 10500 Kč 9500

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z ceny pokoje. 

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

chodové degustačnı́ menu) 

NEBO s rašelinovým extraktem 

, nabíjecí stanice pro 
k zapůjčenı́), panto le, 

Vedlejší sezóna 
 31.3.21 
 25.12.21 

Zimní sezóna 
6.1. – 28.2.21 

00 Kč 7 500 Kč 

00 Kč  8000 Kč 

00 Kč 8 500 Kč 

AmazingPlaces – kouzelná 
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Nová chuť do života 

 
 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje:

 3x ubytování  

 3x polopenze(snı́daně formou bohatého

 1x aroma NEBO klasická masáž

 1x přı́sadová koupel s aroma esencı ́NEBO s humátovým extraktem

 1x re lexnı ́masáž plošek nohou NEBO masáž hlavy

 1x para inový zábal rukou 

Bonus  
1x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské
 
Cena také zahrnuje: Bezpečné parkování
nordicwalkinghůlky, zahradu s lehátky
vysokorychlostnı́ Wi-Fi v celém hotelu
 

 

Cena pro 2 osoby na 4 dny / 3 noci

Dvoulůžkový pokoj 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z
 
 

"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru 
místa nejen v Česku.“ 

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

 

Nová chuť do života - 3 noci 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje: 

snı́daně formou bohatého bufetu, 3-chodové degustačnı́ menu

x aroma NEBO klasická masáž 

x přı́sadová koupel s aroma esencı ́NEBO s humátovým extraktem

x re lexnı ́masáž plošek nohou NEBO masáž hlavy 

x para inový zábal rukou NEBO 1x suchá uhličitá koupel 

x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské nebo infra sauny 

Bezpečné parkování, nabı́jecı́ stanice pro elektromobily
zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı)́, panto le

celém hotelu. 

Cena pro 2 osoby na 4 dny / 3 noci  
Hlavní sezóna 
1.4. – 31.10.21 
26.12. – 5.1.22 

Vedlejší sezóna
1.3. 

1.11. 

13250 Kč 12000

14000 Kč 12 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic 14 750 Kč 13250

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z ceny pokoje. 

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces

 
 
 

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

 

chodové degustačnı́ menu) 

x přı́sadová koupel s aroma esencı ́NEBO s humátovým extraktem 

nabı́jecı́ stanice pro elektromobily, 
panto le, trezor, fén, 

Vedlejší sezóna 
1.3. – 31.3.21 

1.11. – 25.12.21 

Zimní sezóna 
6.1. – 28.2.21 

2000 Kč 10 750 Kč 

12 500 Kč 11250 Kč 

3250 Kč 11 750 Kč 

AmazingPlaces – kouzelná 



 

 
 www.swisshouse.cz 

Wellness 

 
Pobyt pro jednu osobu zahrnuje:

 5x ubytování  

 5x polopenze(snı́daně formou bohatého bufetu

 1x aroma NEBO klasická masáž

 1x přı́sadová koupel s aroma 

 1x re lexnı ́masáž plošek nohou NEBO masáž hlavy

 1x rašelinový obklad 

 1x masáž lávovýmikamı́nky

Bonus  
1x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské
 
Cena také zahrnuje: Bezpečné 
nordicwalkinghůlky, zahradu s lehátky
vysokorychlostnı́ Wi-Fi v celém hotelu
 

 

Cena pro 2 osoby na 6 dní / 5 nocí 

Dvoulůžkový pokoj 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z
 
 

"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru 
místa nejen v Česku.“ 

 

 
 
 

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

Wellness relax - 5 nocí 
 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje: 

snı́daně formou bohatého bufetu, 3-chodové degustačnı́ menu

x aroma NEBO klasická masáž 

x přı́sadová koupel s aroma esencı ́NEBO s rašelinovým extraktem

x re lexnı ́masáž plošek nohou NEBO masáž hlavy 

x masáž lávovýmikamı́nky 

x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské nebo infra sauny 

Bezpečné parkování, nabı́jecı́ stanice pro elektromobily
zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı)́, panto le

Fi v celém hotelu. 

  
Hlavní sezóna 
1.4. – 31.10.21 
26.12. – 5.1.22 

Vedlejší sezóna
1.3. 

1.11. 

18 750 Kč 16 

20000 Kč 1800

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic 21250 Kč 19125

za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z ceny pokoje. 

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces

 

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

chodové degustačnı́ menu) 

esencı ́NEBO s rašelinovým extraktem 

nabı́jecı́ stanice pro elektromobily, 
panto le, trezor, fén, 

Vedlejší sezóna 
1.3. – 31.3.21 

1.11. – 25.12.21 

Zimní sezóna 
6.1. – 28.2.21 

16 875 Kč 15000 Kč 

8000 Kč 16000 Kč 

9125 Kč 17000 Kč 

AmazingPlaces – kouzelná 
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Golf 

 
Pobyt pro jednu osobu zahrnuje:

 2x ubytování  

 2x polopenze (snı́daně formou bohatého bufetu

 1x FeeRoyal Golf Club Mariánské Lázn

 10% sleva na všechny wellness procedury

 
Cena také zahrnuje: Bezpečné parkování
nordicwalkinghůlky, zahradu s lehátky
vysokorychlostnı́ Wi-Fi v celém hotelu

 
 

Cena pro 2 osoby na 3 dny / 2 noci

Dvoulůžkový pokoj 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z
 
 

"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru 
místa nejen v Česku.“ 

  

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

Golf pobyt - 2 noci 
 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje: 

snı́daně formou bohatého bufetu, 3-chodové degustačnı́ menu

x FeeRoyal Golf Club Mariánské Lázně nebo v okolí 

na všechny wellness procedury 

Bezpečné parkování, nabíjecí stanice pro elektromobily, 
zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı)́, panto le

Fi v celém hotelu. 

Cena pro 2 osoby na 3 dny / 2 noci  Hlavní sezóna
1.4

10 

1

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic 11 

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z ceny pokoje. 

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

chodové degustačnı́ menu) 

, nabíjecí stanice pro elektromobily, 
panto le, trezor, fén, 

Hlavní sezóna 
4. - 31.10.21 

10 500 Kč 

11000 Kč 

11 500 Kč 

AmazingPlaces – kouzelná 



 

 
 www.swisshouse.cz 

 

Golf pobyt 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje:

 3x ubytování  

 3x polopenze(snı́daně formou bohatého bufetu

 2x green fee (na výběr 6 golfovýchhřišť

Sokolov, Karlovy Vary, FrantiškovyLázně

 10% sleva na všechny wellness procedury

 
Cena také zahrnuje: Bezpečné parkování
elektromobily,nordicwalkinghůlky
trezor, fén, vysokorychlostnı́ Wi-Fi v celé

 
 

Cena pro 2 osoby na 4 dny / 3 noci

Dvoulůžkový pokoj 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z
 
 
 

"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces 
místa nejen v Česku.“ 

  

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

 
Golf pobyt - 3 noci 

 
 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje: 

snı́daně formou bohatého bufetu, 3-chodové degustačnı́ menu

golfovýchhřišť:Mariánské Lázně,Lázně Kynžvart

FrantiškovyLázně) 

na všechny wellness procedury 

Bezpečné parkování, nabı́jecı ́ stanice pro 
nordicwalkinghůlky, zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı́

Fi v celém hotelu. 

Cena pro 2 osoby na 4 dny / 3 noci  Hlavní sezóna
1.5. 

16 

1

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic 17

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z ceny pokoje. 

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces 

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

chodové degustačnı́ menu) 

Lázně Kynžvart, Cihelny, 

nabı́jecı ́ stanice pro 
k zapůjčenı́), panto le, 

Hlavní sezóna 
5. - 31.10.21 

16 500 Kč 

17000 Kč 

17 500 Kč 

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces – kouzelná 



 

 
 www.swisshouse.cz 

Golf pobyt 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje:

 5x ubytování 

 5x polopenze(snı́daně formou bohatého bufetu

 4x green fee (na výběr 6 golfovýchhřišť

Sokolov, Karlovy Vary, FrantiškovyLázně

 10% sleva na všechny wellness procedury

 
Cena také zahrnuje: Bezpečné parkování
nordicwalkinghůlky, zahradu s lehátky
vysokorychlostnı́ Wi-Fi v celém hotelu

 
 

Cena pro 2 osoby na 6 dní / 5 nocí 

Dvoulůžkový pokoj 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z
 
 

"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru 
místa nejen v Česku.“ 

 
 
 
 
 
 
 

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

 
 

Golf pobyt - 5 nocí 
 
 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje: 

snı́daně formou bohatého bufetu, 3-chodové degustační menu

golfovýchhřišť:Mariánské Lázně,Lázně Kynžvart

FrantiškovyLázně) 

na všechny wellness procedury 

Bezpečné parkování, nabíjecí stanice pro
zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı)́, panto le

Fi v celém hotelu. 

  
Hlavní sezóna
1.5. 

3000

3

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic 3

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z ceny pokoje. 

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces

 

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

degustační menu) 

Lázně Kynžvart, Cihelny, 

, nabíjecí stanice pro elektromobily, 
panto le, trezor, fén, 

Hlavní sezóna 
5. - 31.10.21 

30000 Kč 

31 000 Kč 

32000 Kč 

AmazingPlaces – kouzelná 



 

 
 www.swisshouse.cz 

 
 
 
 

Velikonoční relax

 
Pobyt pro jednu osobu zahrnuje:

 4x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se 

 4x večeře(3x 3-chodové degustačnı́ menu

 1x přı́sadová koupel s aroma esencı ́NEBO

 1x reflexní masáž plosek nohou NEBO masáž hlavy

 1x para inový zábal rukou 

 

 
 
Bonus  
1x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské
 
Cena také zahrnuje: Parkování, nabíjecí stanice
zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı́
celém hotelu. 

 
Cena pro 2 osoby na 5 dní / 4 noci  

Dvoulůžkový pokoj 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic 

 
 

"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru 
místa nejen v Česku.“ 

 
 
 
 
 
 
 

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

Velikonoční relax - 4 noci 
 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje: 

e dvoulůžkovém pokoji se snídaníformou bohatého bufetu

chodové degustačnı́ menu, 1x 3 chodové Velikonoční menu)

x přı́sadová koupel s aroma esencı ́NEBO s rašelinovým extraktem

1x reflexní masáž plosek nohou NEBO masáž hlavy 

x para inový zábal rukou NEBO suchá uhličitá koupel 

x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské nebo infra sauny 

: Parkování, nabíjecí stanice pro elektromobily, 
k zapůjčenı)́, panto le, trezor, fén, vysokorychlostnı́ Wi

 01.04. – 

 1750

 1950

 21500

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

snídaníformou bohatého bufetu 

1x 3 chodové Velikonoční menu) 

s rašelinovým extraktem 

, nordicwalkinghůlky, 
vysokorychlostnı́ Wi-Fi v 

 05.04.2021  

17500 Kč  

19500 Kč  

21500 Kč  

AmazingPlaces – kouzelná 



 

 
 www.swisshouse.cz 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje:

 7x ubytování  

 7x polopenze (snı́daně̌ formou 

 12x Léčebných procedur na osobu
 Lékařské vstupní vyšetření 
 Individuální sestavení léčebného plánu a pitné kúry

Bonus  
1x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské nebo infra sauny 
 
Cena také zahrnuje: Bezpečné parkovánı́
nordicwalkinghůlky, zahradu s lehátky
vysokorychlostnı́ Wi-Fi v celém hotelu
 

 
 

Cena pro 2 osoby na 8 dní / 7 nocí 

Dvoulůžkový pokoj 

Dvoulůžkový pokoj Deluxe 

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic

 
* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z
 
 

"Věděli jste, že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru 
místa nejen v Česku.“ 

 

   
www.swisshouse.cz   info@swisshouse.cz   +420 777 602 213

”Největšímbohatstvím je zdraví” 

 

Spa Relax - 7 Nocí 

Pobyt pro jednu osobu zahrnuje: 

formou bohatého bufetu, 3-chodové degustačnı́ menu

Léčebných procedur na osobu 
Lékařské vstupní vyšetření  
Individuální sestavení léčebného plánu a pitné kúry 

x využitı́ našı́ venkovnı́ privátnı́ inské nebo infra sauny  

Bezpečné parkovánı́, nabı́jecı́ stanice pro elektromobily
zahradu s lehátky, župan (k zapůjčenı)́, panto le

elém hotelu. 

nocí  
Hlavní sezóna 
1.4. – 31.10.21 
26.12. – 5.1.22 

Vedlejší sezóna
1.3. 

1.11. 

28 500 Kč 25500

30 250 Kč 27 250

Apartmán (2 pokoje) nebo Romantic 32000 Kč 29000

* Cena za jednolůžkový pokoj je počítána jako 80% z ceny pokoje. 

že hotel SwissHouse je umístěn v prestižním výběru AmazingPlaces

+420 777 602 213 

”Největšímbohatstvím je zdraví” (Virgil. 70 př. n. l.) 

chodové degustačnı́ menu) 

nabı́jecı́ stanice pro elektromobily, 
panto le, trezor, fén, 

Vedlejší sezóna 
1.3. – 31.3.21 

1.11. – 25.12.21 

Zimní sezóna 
6.1. – 28.2.21 

25500 Kč 22500 Kč 

27 250 Kč 24250 Kč 

29000 Kč 26 000 Kč 

AmazingPlaces – kouzelná 


