
BALÍČEK JARNÍ PRÁZDNINY

ÚNOROVÉ GASTRONOMICKÉ SPECIALITY
Srdečně vás zveme do naší restaurace, kde od 5. do 28. února podáváme
gastronomické speciality RAKOUSKÉ KUCHYNĚ. Ochutnejte známé pokrmy našich
jižních sousedů, pro které jsou typické silné hovězí vývary, věhlasný vídeňský telecí řízek
nebo oblíbená sladká tečka Sachrův dort. Na svátek sv. Valentýna pak můžete svou
drahou polovičku překvapit romantickou večeří a pozváním na vynikající čtyřchodové
VALENTÝNSKÉ MENU, které budeme servírovat od 13. do 18. února. Stůl si prosím
rezervujte předem na M: +420 603 459 172 nebo E: restaurace@maximus-resort.cz.

MEZINÁRODNÍ SAUNOVÁ NOC LÁSKY
Oslavte svátek zamilovaných na MEZINÁRODNÍ SAUNOVÉ NOCI LÁSKY, která se
koná v pátek 16. února ve wellness Infinit Maximus. Těšit se můžete na noční saunování,
romantické koupání v termálních bazénech pod hvězdnou oblohou a tematické rituály
doprovázené známými písněmi o lásce. Připraven bude také mezinárodní raut
s  francouzskými, italskými nebo španělskými pochoutkami a čokoládová fontána
s  ovocem. Počet míst je omezen, proto doporučujeme vstupenky rezervovat co nejdříve
na www.infinitdarky.cz/brno/vstupy-do-wellness/mezinarodni-saunova-noc-lasky/.

HLEDÁTE PROSTORY PRO VAŠI KONFERENCI?
Využijte akční nabídky na poslední volné únorové termíny a uspořádejte firemní
konferenci v moderních prostorách našeho hotelu. Nabízíme 50% slevu na pronájem
kongresových sálů a zapůjčení projekční techniky zdarma (nevztahuje se na již
uskutečněné rezervace). Pro konkrétní nabídku a více informací kontaktujte naše
obchodní oddělení na M: +420 605 237 103 nebo E:  sales@maximus-resort.cz.
Kapacity a rozměry našich sálů jsou k prohlédnutí na  www.maximus-resort.cz/prostory-
pro-kongresy-brno/kapacita-a-rozmery-pronajem-salu/.

Nejen děti, ale i rodiče si někdy zaslouží prázdniny. Láká vás představa, že byste se
pár dní nechali hýčkat a užívali si dokonalou relaxaci bez jakýchkoli povinností a front
u  vleku? Přidali jsme do nabídky zvýhodněný balíček na všední dny s krásným
ubytováním na 1-3 noci v pokoji Deluxe****, bohatou polopenzí a každodenním
vstupem do wellness Infinit Maximus s termálními bazény a 11 druhy saun. Pobyt lze
čerpat od 1 . do 28. 2 . 2018 (mimo víkendy). Zakoupíte jej v našem e-shopu
www.maximus-resort.cz/balicky/jarni-prazdniny/. Rezervace termínu a další informace jsou
dostupné na M: +420 774 750 002 nebo E: rezervace@maximus-resort.cz.
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