
Vánoční lázeňský pobyt
Přijeďte k nám na Vánoce zrelaxovat a načerpat novou energii v romantickém prostředí 
centra Reitenberger. Uspořádáme pro Vás sváteční večeři, kdy naši kuchaři připraví speciální 
vánoční menu (viz níže).

Balíček “Vánoční pobyt” obsahuje pro jednu osobu:
-    ubytování (6 nocí, příjezd mezi 20. až 23. 12. - možnost prodloužení pobytu),
-    polopenze plus (lehký oběd) a nealko ALL inclusive,
-    vánoční menu (viz níže) s malým dárkem,
-    7 procedur na osobu:
 -    1x částečná masáž,
 -    1x parafinový zábal,
 -    1x rašelinový zábal,
 -    1x slatinný zábal částečný,
 -    1x perličková koupel,
 -    2x vstup do solné jeskyně,
-    vánoční cukroví a 1x svařené víno na kavárně.     

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

Vánoční pobyt - 6 nocí Jednolůžkový Dvoulůžkový* 1 os./2 lůžkový Apartmán*
Cena 13 900 Kč 11 900 Kč 15 900 Kč 15 900 Kč
Lázeňský poukaz - 4 000 Kč - 4 000 Kč - 4 000 Kč - 4 000 Kč
Cena po slevě 9 900 Kč 7 900 Kč 11 900 Kč 11 900 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 rozšířít službami, mezi které například patří wellness procedury, služby 
kosmetického salonu, kadeřnictví, praní a žehlení prádla, parkování před naší budovou či v parkovacím domě.

Poukaz
4000 Kč
na tento

pobyt



Vánoční menu 2020

        centrum lázeňské a rehabilitační péče

Naší hosté si mohou vybrat z:

PŘEDKRM:
Pražská šunka plněná křenovou espumou, mladý hrášek

POLÉVKA:
1. Hovězí vývar s květovou špičkou a nudlemi
nebo
2. Rybí bílá polévka s knedlíčky

HLAVNÍ CHOD:
1. Smažený třeboňský kapr, bramborový salát
nebo
2. Husí stehno, červené zelí, bramborové knedlíčky
nebo
3. Jehněčí s olivovou tapenádou, zelené fazolky ve slanině, šťouchaný brambor

DEZERT:
           Domácí piškot plněný krémem a ragú s lesními plody


