
CENÍK SLUŽEB
HŘIŠTĚ, BOWLING, WELLNESS, MASÁŽE

2020

Kontakty/Contacts & Rezervace/Reservations:
Šlovice 146, 270 41 Hřebečníky, okr. Rakovník

Tel.: +420 773 313 115
e-mail: rezervace@resortvyhlidka.cz

Uvedené ceny zahrnují DPH.
Požadavek na vstup do wellness/sauny musí být oznámen na recepci s minimálním předstihem 1 hodiny.

K uhrazené délce pobytu ve wellness se připočítává deset minut na převlečení
Zápůjčka 1 ks osušky a 1 ks prostěradla je pro návštěvníky wellness zdarma.

Název položky jedn.cena v Kč

Hřiště – kurty (multifunkční hřiště 40x30m s fotbalovými brankami a dvěma tenisovými/volejbalovými kurty)

Vstup do areálu pro neubytované hosty (bazén+sprcha, hřiště, sluneční louka, dětské hřiště, piknik)
60 Kč/os./hod                      

190 Kč/os./den

Vstup do areálu při konzumaci v restauraci nad 500,- Kč/os. bezplatně

Zápůjčka houpací sítě
40 Kč/hod 

180 Kč/den

Zápůjčka lehátko + slunečník-sluneční louka, bazén
40 Kč/hod

180 Kč/den

Zápůjčka slunečník + pléd
25 Kč/hod

120 Kč/den

Zápůjčka pramice (max.6 osob, kotviště u Čechova mlýnu)
90 Kč/hod

160 Kč/2 hodiny
400 Kč celodenní

Pronájem 1 kurtu na 1 hodinu 290 Kč

Půjčení tenisové rakety na 1 hodinu 70 Kč

Půjčení tenisového míčku 1 ks 20 Kč

(při ztrátě míčku účtujeme za 1 ks) 70 Kč

Půjčení pálek na stolní tenis na 1 hodinu 50 Kč

Půjčení sady pentaque na 1 hodinu 50 Kč

Půjčení sady na badminton na 1 hodinu 90 Kč

Zápůjčka velké plážové deky a slunečníku na sluneční louku/den 150 Kč

Ubytovaní hosté mají hřiště zdarma.

Bowlingová dráha (k dispozici 2 dráhy)

Pronájem 1 dráhy na 1 hodinu 290 Kč

Při překročení hrací doby je dopočtena cena dle minut navíc

www.resortvyhlidka.cz Člen skupiny



Relaxační centrum – wellness/masáže (finská sauna, bylinková aromasauna, ochlazovací lázeň, Whirlpool)

Wellness

Pobyt pro ubytované (za osobu/hod,) 180 Kč

Pobyt pro návštěvníky ve volném režimu (za osobu/hod.) 290 Kč

Rodinné vstupné – 2 dospělí + 2 děti na 1 hodinu 690 Kč

Skupinové vstupné pro návštěvníky ve volném režimu, max. 12 osob, na 1 hodinu 2.390 Kč

Relaxační a rekondiční masáže 
Každý pátek a sobota od 15:00 do 21:00, ostatní dny po předchozím objednání

Ostatní dny po předchozí dohodě (termíny i ceny)

Masáž (záda + šíje) 25 min. 290 Kč

Parafínový zábal rukou 25 min. 340 Kč

Reflexologie nohou 50 min 470 Kč

Masáž (záda, nohy/masáž lávovými kameny/lymfatická masáž) 50 min. 490 Kč

Celková masáž 100 min. 690 Kč

Poznámky: privátní vstup do Wellness ve volném režimu je podmíněn předchozí rezervací s minimálním předstihem 24 hod.  
před předpokládaným využitím služby.

 Provozní doba masáží je:
Pátek 15:00 – 21:00
Sobota 9:00 – 12:00

Ne – Čt pouze po předchozím objednání v minimálním předstihu 24 hod.

Provozní doba relaxačního centra - wellness

pondělí - sobota 9:00 - 21:00, neděle po domluvě
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