
Silvestrovský pobyt
Přijeďte s námi oslavit příchod Nového roku, zrelaxovat a načerpat novou energii v ro-
mantickém prostředí centra Reitenberger. Uspořádáme pro Vás sváteční program s bohatou 
tombolou a živou hudbou. Naší kuchaři připraví speciální silvestrovský bufet (viz níže).

Balíček “Silvestrovský pobyt” obsahuje pro jednu osobu:
-    ubytování (5 nocí, příjezd mezi 27. až 30. 12. - možnost prodloužení pobytu),
-    polopenze plus (lehký oběd) a nealko ALL inclusive,
-    silvestrovský bufet (viz níže),
-    6 procedur na osobu:
 -    1x částečná masáž,
 -    1x parafinový zábal,
 -    1x rašelinový zábal,
 -    1x perličková koupel,
 -    2x vstup do solné jeskyně,
-    novoroční přípitek (sklenka sektu).

V ceně pobytu:
-    volný vstup do hotelového bazénu a whirlpoolu,
-    volný vstup do finské, parní, aroma a infrasauny,
-    volný vstup do fitness centra,
-    župan na pokoji,
-    bezplatné připojení Wi-fi.

        centrum lázeňské a rehabilitační péče

Silvestrovský pobyt - 
5 nocí

Jednolůžkový Dvoulůžkový* 1 os./2 lůžkový Apartmán*

Cena 12 500 Kč 9 900 Kč 14 500 Kč 14 500 Kč

Reitenberger - Ibsenova 92, Mariánské Lázně - 353 01
tel.: +420 734 181 111, e-mail: info@reitenberger.cz, www.reitenberger.cz

* Ceny platí pro 1 osobu a ubytování v kategorii Standard. V případě zájmu o prodloužení 
pobytu vám cenu sdělí na recepci. 

Lázeňský poplatek není zahrnutý v ceně ubytování, je hrazen při příjezdu na recepci dle 
aktuální výše.
Za poplatek si pobyt můžete rozšířit službami, mezi které například patří wellness procedury, služby 
kosmetického salonu, kadeřnictví, praní a žehlení prádla, parkování před naší budovou či v parkovacím domě.



        centrum lázeňské a rehabilitační péče

Silvestrovský bufet 2020 (od 18:00 do 01:00)

Výběr studené kuchyně

Marinované  cherry tomaty s mini mozarelou na salátu rukola

Vitelo Tonato telecí rostbeaf s lahodnou tuňákovou omáčkou

Cézarský salát s kuřecími lístečky

Salát z červené řepy

Variace lokálních uzenin a sýrů, plněné olivy a papričky, nakládaná zelenina

Stanice pečivo

Výběr chlebů, baget, ciabat a drobného pečivo, doplněno máslem, olivovým olejem, acetem 

balsmicem a mlýnky s mořskou solí a barevným pepřem

Salátový bar

Trhané zelené saláty, tomaty, okurky, papriky, výběr dresink a doplňků

Teplá kuchyně

Příprava těstovin před vámi s kuřetem nebo vegetariánské

Lososové špízy na citronové trávě

Křupavé pečené kachny a kuřata

Smažené kuřecí a vepřové miniřízky

Mini Hamburgery

Přílohy

Špekové knedlíky, bílé a červené zelí, pečené brambory s cibulí, pepřová omáčka, teplá zelenina

Dezerty na bufetu v jednoporcových nádobách

Jogurt s akátovým medem čokoládovou omáčkou a rebarborovým konfitem

Mačkané jahody se zakysanou smetanou

Tvarohové knedlíčky s lesními plody a tvarohem

Domácí lívanečky s borůvkami

Půlnoční jídlo

Šunka od kosti, čočka na kyselo, hořčice, křen, pečivo


