
Maximus Resort 
Hrázní 327/4a 
635 00 Brno
www.maximus-resort.cz

ENJOY
MAXIMUS
LIFE

Hotel Maximus Resort je umístěn v malebné 
krajině Podkomorských lesů, jen několik metrů 
od Brněnské přehrady a pouhých 20 minut 
od centra města Brna. Klidné prostředí 
nového moderního hotelu, UBYTOVÁNÍ ve 
tří- a čtyřhvězdičkovém standardu, špičkové 
WELLNESS, gurmánská RESTAURACE a krásný 
SVATEBNÍ PALOUK v rokli za hotelem v kombinaci 
s okolní přírodou vás nabijí energií. 



UbYtOváNí
Interiéry hotelu vznikly 
ve spolupráci se specialisty 
na FENG SHUI, kteří náš hotel 
pomohli vytvořit ve stylu 
a podle zásad této filozofie. 
I díky tomu se váš pobyt u nás 
stává ojedinělým zážitkem.

REStAURAcE
Zpříjemněte si svůj den v naší 
restauraci, která vám nabídne 
skutečně ojedinělý gurmánský 
zážitek. Naši kuchaři pod vedením 
šéfkuchaře Libora Skřivánka staví 
na kvalitě pečlivě vybraných 
čerstvých surovin, do jejichž 
přípravy vkládají svoji  
dlouholetou praxi a tvořivost.

více informací:

více informací:

KONgRESY
Naše dokonale variabilní prostory 
můžete využít pro uspořádání 
akcí od malých a středně velkých 
národních i mezinárodních kongresů 
typu konference, školení a jednání 
až po eventy, večírky a další.

WELLNESS
Vytvořili jsme místo, kde je každý 

detail v dokonalé harmonii. V našem 
wellness centru najdete tu pravou 

oázu klidu. Vstupem do něj se vám 
otevírá možnost vybrat si z dvanácti 

druhů jedinečných saun, kde vás 
každá osloví jinou atmosférou, vůní, 

prostorem či teplotou. 

Navíc jsou Vám k dispozici vnitřní 
i venkovní termální bazény, 

whirlpool či privátní spa. Dokonalou 
relaxaci můžete završit saunovým 

ceremoniálem či masáží. 

více informací:

více informací:
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