LETNÍ MENU
Vůně a lahodná chuť grilovaných pokrmů je pro horké letní dny přímo ideální kombinací. Pochutnejte
si během letních prázdnin na naší nové gastronabídce z čerstvých surovin a dokonale připravených
grilovaných mas a zeleninových specialit. Osvěžit se můžete pečenými paprikami se sýrem feta,
tomatovým gazpachem nebo salátem z avokáda, gorgonzoly a cherry rajčátek. Přímo z grilu máme pro
vás připraven například filet halibuta s cuketovými špagetami nebo steak z hovězí svíčkové s fazolovými
lusky. Celé menu naleznete na našem webu v sekci restaurace.

KOSMETICKÁ PÉČE, MANIKÚRA A PEDIKÚRA
Odpočinek v našem resortu skvěle doplní pečující procedury v salonu krásy – v Boutique Salonu Maximus.
Najdete u nás exkluzivní ošetření s procedurami a produkty, které si sami vozíme z celého světa. Manikúra
a pedikúra je spojená s konceptem královny manikúry Debory Lippmann, a my máme tu čest být jejími
reprezentanty pro českou republiku. Nabídneme vám hlubokou regeneraci, špičkové odborné zázemí,
poradenství a příjemné diskrétní prostředí. Příjemnou variantou jsou párová ošetření, kdy u nás trávíte čas
s partnerem či přáteli. Pro rezervaci termínu nám zavolejte, prosím, na m: +420 702 830 774, případně
se obraťte na hotelovou recepci.

ODSTÁVKA WELLNESS CENTRA
Dovolte, abychom vás informovali, že v termínu 8. - 11. července 2019 bude z důvodu technické revize
wellness centra Infinit Maximus celý areál termálních bazénů a saunového světa uzavřen.
Od 12. do 18. července 2019 bude wellness centrum Infinit Maximus otevřeno v omezeném režimu, a to
pouze pro ubytované hosty. Pokud máte zájem o rezervaci zvýhodněného pobytového balíčku v tomto
termínu, navštivte prosím náš e-shop www.maximus-resort.cz/balicky nebo kontaktujte rezervační oddělení
(m: +420 774 750 002 nebo e: rezervace@maximus-resort.cz), kde vás rádi sdělíme bližší informace.
Celé wellness centrum bude opět v provozu od 19. července 2019. Děkujeme za pochopení a těšíme
se na vás po znovuotevření.

PADDLEBOARDY NA HŘÍBKU
O našem novém Beach baru Hříbek na břehu Brněnské přehrady jsme vás již informovali, ale rádi bychom
vám představili další aktivitu, kterou si zde užijí jak sportovní nadšenci, tak ti, kteří sportovním zážitkům jinak
příliš neholdují. Jedná se o jízdu na paddleboardech, neboli speciálních plovácích, na kterých se jezdec
pohybuje pomocí dlouhého pádla po hladině přehrady. Paddleboardy vám zapůjčíme přímo v Beach
baru Hříbek na pláži Sokolské koupaliště, která se nachází jen pár metrů od hotelu. Více informací zde
www.maximus-resort.cz/sport-aktivity-brno/beach-bar-hribek/.
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