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Silvestrovský pobyt na hotelu Aurum

Přijeďte k nám rozloučit se s rokem 2018 a přivítat nový rok 2019. Připravili jsme pro vás 
bohatý silvestrovský program a to jak pro děti v konferenčním sálu hlavní hotelové budovy, 
tak i pro dospělé v hospůdce Jáma. Program zahrnuje dětskou diskotéku, zábavné hry pro 
děti a rodiče, tříchodové menu a večerní raut. V hospůdce jáma bude probíhat diskotéka 
pro dospělé. Během celého pobytu máte k dispozici bazén, whirlpool, tělocvičnu, posilovnu  
a dětský koutek.         

Balíček zahrnuje: 

 - ubytování v hlavní hotelové budově či depandanci Jáma (minimálně 3 nocí),
 - snídaně formou švédských stolů,
 - možnost dokoupení polopenze / plné penze s 10% slevou,
 - welcome drink pro děti i dospělé,
 - dětský animační program v hlavní hotelové budově,
 - k dispozici bazén, vířivka, posilovna, tělocvična, sauna*, 
 - po předchozí rezervaci si můžete v naší hospůdce Jáma zahrát kuželky, kulečník, 
   fotbálek, šipky.** (Nabídka těchto služeb bude 31.12. omezena.)

 

  

* 2 + 1 = 2 dospělí a 1 dítě do 11 let včetně, při jiném věku dítěte se cena za pobyt bude lišit

Součástí ceny je i silvestrovský příplatek. Pokoje s možností přistýlky. Při jiném obsazení pokoje 
nám prosím napište, cenu vám rádi spočítáme. 
Cena přistýlky 300 Kč osoba / noc, děti do 11 let (včetně) 150 Kč / noc, děti do 2 let (včetně) zdar-
ma. Silvestrovský příplatek 1 500 Kč / osoba, děti do 11 let (včetně) 1 050 Kč / osoba, děti do 2 let 
(včetně) zdarma.  

Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle 605 111 221, objednávat můžete na 
adrese rezervace@hotel-aurum.cz.

Doporučujeme: využijte služeb našeho balneo centra, zvlaště pak masáží pro vaši regeneraci.

** cena viz ceník služeb

hlavní budova depandance Jáma
3 nocí 5 nocí 7 nocí 3 nocí 5 nocí 7 nocí

Jednolůžkový 1+0 4 500 Kč 6 900 Kč 8 900 Kč
Jednolůžkový 1+1 6 200 Kč 8 900 Kč 10 900 Kč
Dvoulůžkový 2+0 8 900 Kč 12 900 Kč 16 500 Kč 6 500 Kč 8 900 Kč 10 900 Kč
Dvoulůžkový 2+1 10 100 Kč 14 500 Kč 18 500 Kč 7 900 Kč 10 500 Kč 13 500 Kč
Apartmán 4+0
Apartmán 2+2

Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno
Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno

Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno

Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno

Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno

Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno

 V nabídce poslední pokoj



Aurum + Depandance Jáma 
SILVESTR 2018/19 

  

Pro rodiče s dětmi 
  

Na společenském sále – hotel 1. patro 
 

Začátek: 17:00 hodin 
 

Časový harmonogramdětského  Silvestra: 
 

17:00 – 18:00 
- 1. Slavnostní přivítání - úvod 

o Diskotéka: tancování – dětské hity 
o Zábavné hry pro rodiče + děti 

 
18:00 – 21:00 

Večeře 
o Přemístění rodičů a dětí do hotelové restaurace 

o Po večeři návrat na společenský sál 
 

19:00 – 21:30 
- Diskotéka plná her a soutěží pro rodiče s dětmi 

o pod vedením realizačního týmu 
o malování na obličej a další zábavné programy 

o Slavnostní raut pro děti i dospělé bude servírovaný na malém salonku 
 

21:30 
Dětská Silvestrovská půlnoc 
o Pro dospělé Sekt, pro děti dětský Sekt 

o Půlnoční překvapení 
 

Po 22:00 hod dle zájmu další volná zábava nebo přesun do restaurace JÁMA 
 
 
 
 

POČET MÍST SI, PROSÍM, REZERVUJTE VČAS 
 

 
 
 
 

Přejeme Vám skvělou zábavu ! 
 

 

 



SILVESTR 2018/19 
 

Hotelová restaurace + hospůdka Jáma 
 

Silvestrovský program a oslava pro dospělé (i děti) 
v hotelu Aurum 

 

Začátek: 18:00 
 

Večeře: 18:00 – 21:00 
Servírovaná v hotelové restauraci 

-  
o Tříchodové menu s aperitivem připravené pro Vás, 

týmem našich kuchařů 
 

22:00 – 02:00 
 
 

- Silvestrovská diskotéka - restaurace Jáma 
Hraje DJ Siky – skvělá zábava – super hity! 

 
Současně je Vám k dispozici: 

 
 Příjemné posezení u krbu, zábavu Vám zpříjemní též dvě herny s  

kuželkami, šipkami, fotbálky a  kulečníky . 
 

23:00 
- Druhá večeře formou rautu 

o studené variace a la Gurmet servírované v hospůdce Jáma 
o  

23:50 
- pro každéholahev  sektu 0,4 l 

 
02:00 konec oslav 

 
 

POČET MÍST SI, PROSÍM, REZERVUJTE VČAS 
 

DŮLEŽITÉ – pro vstup na diskotéku do hospůdky Jáma je nutné předložit kartu 
hotelového hosta  

 
 
 

 

Přejeme Vám skvělou zábavu ! 


