
PRODLOUŽENÝ VÍKEND

GASTROKALENDÁŘ

POBYT NEJEN PRO SENIORY

LETNÍ AKCE INFINIT MAXIMUS

Pořádný odpočinek si zasloužíme v každém věku, a proto jsme vytvořili nový pobytový balíček pro seniory, 

který zahrnuje polopenzi  na každý den pobytu a vstup do wellness Infinit Maximus na 90 minut. Další příjem--

ností pro vás bude Infinit masáž – 10 minut uvolňující koupel  nohou a 25 minut celkové masáže.  A pokud 

budete mít zájem o trochu pohybu, zapůjčíme vám zdarma Nordic Walking hole a vy tak můžete poznat 

krásy přírody kolem našeho hotelu.

Více informací a možnost rezervace naleznete na https://www.maximus-resort.cz/balicky/pobyt-

nejen-pro-seniory/.  

V rámci našeho gastrokalendáře můžete vyzkoušet chutě jedné z nejoblíbenějších kuchyní světa, která 

inspirovala mnoho dalších – italská. Šéfkuchař pro vás se svým týmem připravil tradiční polévku inestrone, 

jako předkrm  amón serrano se žlutým melounem a hlavní chod si můžete vybírat mezi ravioli plněné 

lososem a ricottou a telecím ossobucem se šafránovým rizotem. Sladkou tečkou na závěr je dezert 

t iramisu. 

Menu podáváme do 31. července, vždy od 17:00 do 22:30. Místo si prosím rezervujte předem na

M: +420 603 459 172 nebo E: restaurace@maximus-resort.cz.

Máte už plány na státní svátky ve dnech 5. a 6. 7.? Pokud ne, my vám doporučíme dobít si baterky v 

přírodě a udělat si prodloužený víkend v našem hotelu. Předpoveď počasí zdá se být vstřícná, můžete 

tedy prozkoumat okolí Brněnské přehrady, ať už pešky, na kolech nebo na trendy koloběžkách, které vám 

rádi zapůjčíme. Po těchto aktivitách se odměňte dobrým jídlem v naší restauraci a večer můžete relaxo -

vat v krásném Infinit Maximus, které má za tmy nevídanou atmosféru. Výběr balíčků a jejich rezervaci 

naleznete zde: https://www.maximus-resort.cz/balicky/.
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Ještě více léta v Infinit Maximus. Ke každé návštěvě na 180 minut vám nyní přidáme dalších 60 minut 
relaxace navíc. Za takovou dobu stihnete navštívit naše sauny i rituály a zároveň si užít slunečného dne. 
A při vstupech do 15:00 (Po - Pá) můžete jako předchozí roky sbírat sluníčka a 11. vstup dostanete od 
nás úplně zdarma. 


