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NOVÝ SNÍDAŇOVÝ KÁVOVAR

NOVÁ JESKYNNÍ SVATYNĚ

VELIKONOČNÍ POBYT

GASTROKALENDÁŘ

Vůně kávy po ránu patří ke každodenním radostem nejednoho z nás. Pro ty, co rádi nastartují svůj den 
šálkem voňavé kávy, máme příjemnou novinku v podobě nového kávovaru na snídaních. Naším dodava-
telem kávy je firma Naber – pražírna s mnohaletou tradicí. Vybrali jsme pro vás směs arabiky a robusty
a doufáme, že váš zážitek ze snídaně u nás bude ještě o něco příjemnější. Snídaně pro vás podáváme 
každý den od 8:00 do 10:00 v hotelové restauraci Portum. 

V měsíci březnu budete mít v rámci našeho gastrokalendáře možnost ochutnat speciality z mladého 
masa a bylinek. Vitello tonnato z mladého telecího můžete zvolit jako lehký studený předkrm před hlavním 
jídlem. Pro milovníky polévek jsme přichystali jarní zeleninovou polévku s bylinkovými noky. Hlavní chody 
jsou na výběr již tradičně dva, jedním je selečí hřbet pečený s kostí na mačkaných bramborách 
s pažitkou a restovaným Pak Choi a tymiánová omáčka. Králičí stehýnka pečená na bylinkách, mladé 
mrkvi a celeru s bramborovým fondánem jsou možností druhou. Sladkou tečkou na závěr je oblíbený Mille 
feuille s vanilkovým krémem, lesním ovocem a mátou. Místo v restauraci si prosím rezervujte předem
na M: +420 603 459 172.

Po dlouhé zimě a nevlídném počasí si většina z nás potřebuje dobít pozitivní energii. Zapomeňte  chvíli 
na pracovní shon a užijte si chvíle relaxace v našem hotelu, jeho okolní přírodě a ve wellness Infinit 
Maximus. Vytvořili jsme totiž pro vás Velikonoční pobytový balíček na 2–4 noci v termínu 18.–22. 4. 2019. 
Balíček obsahuje ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Deluxe****, bohatou snídani formou švédských 
stolů, čtyřchodovou večeři a vstup do termálních bazénů a saunového světa Infinit Maximus na 180 
minut. A abychom vám pobyt u nás ještě trochu osladili, můžete si vybrat jakýkoliv dezert z naší hotelové 
cukrárny. Více informací o balíčků naleznete zde: www.maximus-resort.cz/balicky/velikonocni-pobyt-2019

Náš termální a saunový svět obohatila nová, vskutku speciální sauna. Jeskynní sauna se nachází v těsné 
blízkosti ochlazovacího jezírka, nabízí tedy svým návštěvníkům krásný výhled, který prohloubí zážitek z vaší 
návštěvy. Relaxujte za poslechu praskajícího ohně i tekoucího potoka a nechte se unést pohledem
na jeskynní malby a jedinečný krápníkový vodopád. 


