
ROMANTICKÝ PIKNIK ve dvou

• Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Deluxe★ ★ ★ ★.

• Bohatá snídaně formou švédských stolů.

• Čerstvé ovoce na pokoji na uvítanou.

• Polopenze v hotelové restauraci Portum od dvou nocí a více 

 – tříchodová večeře s výběrem ze tří hlavních chodů.

• Romantický piknikový koš.

• Celodenní vstup do vodního spa a saunového světa Infinit Maximus.

• Župan do wellness k zapůjčení zdarma na pokoji nebo na hotelové 

 recepci Maximus.

• Wi-Fi zdarma.

• Kulečník po celou dobu pobytu zdarma.

• Parkování zdarma.

CENA BALÍČKU
 1 NOC    I   5 350 Kč

 2 NOCI   I   9 310 Kč

★ ★ ★ ★

MENU VAŠEHO PIKNIKOVÉHO KOŠE

• filované kuřecí prso supreme (500 g v syrovém stavu) 

• zeleninová salsa

• 8x banketní pečivo (papírový sáček na pečivo)

• parmská šunka (150 g) 

• variace výběrových sýrů (200 g) 

• nakládané olivy (200 g) 

• čerstvá salátová zelenina ochucená bylinkovým olejem (300 g)

• tyčinky z listového těsta (200 g) 

• 4x domácí muffin

• 0,75 l perlivá / neperlivá voda O-original

• láhev italského prosecca

DOPŘEJTE SI U NÁS
NETRADIČNÍ POBYT 

Zažijte romantické odpoledne či podvečer ve společnosti milované osoby pod korunami stromů,
v přírodě, na louce, v trávě, u přehrady s výjimečným gastronomickým zážitkem. 

Připravili jsme pro vás koš plný dobrot z naší restaurace. Záleží jen na vás, kam se uvelebíte
a dopřejete si relax s výborným jídlem v krásném prostředí přírody. 

Přijeďte k nám, odpočiňte si a užijte si tu pravou piknikovou pohodu.

Svůj piknikový koš si můžete doplnit o výborná česká a zahraniční vína z vinného lístku, případně nealkoholické 
nápoje. Při rezervaci piknikového koše, deky, polštáře, láhve na vodu a hry účtujeme vratnou zálohu 2 000 Kč.
Check-in je možný od 12:00 h, check-out do 10:00 h. Celodenní vstup do wellness platí od 9:00 h do 22:30 h. 

Uvedené služby v balíčku jsou platné pro 2 osoby. 

REZERVACI SVÉHO BALÍČKU PROSÍM PROVEĎTE PŘEDEM
NA M: +420 774 750 002 NEBO NA E: REZERVACE@MAXIMUS-RESORT.CZ

WWW.MAXIMUS-RESORT.CZ


