ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
v Mariánských Lázních 2017
Mariánské Lázně jsou nejen ideálním městem na léčení, ale také
místem, které nabízí jedinečné zázemí pro ﬁremní i zaměstnanecké akce. Spojte svůj byznys s relaxem, u nás můžete jednat, pracovat, ale i zaslouženě odpočívat a načerpávat energii do všedních
dní. Ať již hrajete golf, tenis, jezdíte na koni, na lyžích, na běžkách,
na kole, či plavete, běháte nebo se jen rádi procházíte, u nás naleznete nepřeberně možností, jak v krásném prostředí lesů a parků
zorganizujete ﬁremní akci či teambuildingové setkání.
Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.Vám nabízí rekondiční pobyty pro relaxaci a načerpání energie.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY 2017
Pro zaměstnance ﬁrem nabízíme zvýhodněné rekondiční pobyty:
` minimální délka pobytu 2 noci
` ubytování ve 4* superior hotelech Butterﬂy, Hvězda, Centrální
Lázně, Grandhotel Paciﬁk nebo ve 4* hotelu Vltava
` polopenze – snídaně formou bohatého bufetu, večeře servírované - výběr z 5 chodů (Butterﬂy) nebo formou bufetu (Hvězda,
Centrální Lázně, Grandhotel Paciﬁk, Vltava), koutek zdravé výživy
Danubius Healthy Choice
` 1 relaxační procedura denně
BONUS:
` volný vstup do bazénu, whirlpoolu, sauny a ﬁtness centra
` Wiﬁ internet zdarma

HOTELY

Kategorie pokojů

Centrální Lázně ****superior

Cena v Kč
na osobu / noc

1/2 Superior

1 620

1/2 Superior

1 620

Pacifik ****

1/2 Superior

1 620

Butterfly ****superior

1/2 Superior

1 520

superior

Hvězda ****

superior

Příplatek za jednolůžkový pokoj

350

Příplatek za plnou penzi

260

Vltava ****

Platnost nabídky: 1. 1. 2017 - 22. 12. 2017
Délka pobytu a termín nástupu: libovolně, dle možností klienta, minimální délka pobytu 2 noci
Výhoda: celoročně stejná cena, která se nemění
v závislosti na sezoně a platí pro zaměstnance ﬁrmy
i doprovodné osoby
Způsob platby: bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti

1/2 Komfort

1 360

Příplatek za jednolůžkový pokoj

260

Příplatek za plnou penzi

260

Kontaktní osoba pro objednávky:
Denková Marie, Tel.: + 420 354 655 506
E-mail: rekondicnipobyty@badmarienbad.cz
DÁRKOVÉ POUKAZY
Pobyt v Mariánských Lázních můžete také věnovat
svým blízkým, přátelům, kolegům, zaměstnancům
nebo obchodním partnerům formou dárkového poukazu. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme naši
kompletní nabídku.

Platí pro vyhrazenou kapacitu pokojů.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a.s.
Masarykova 22, CZ – 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 655 501-9, Fax: +420 354 655 500
E-mail: rekondicnipobyty@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz

