
Minimum 5 nocy w dowolnym terminie  
27. 12. 2010 - 3. 1. 2011  

Pobyt Sylwestrowy 
(5 nocy) obejmuje:

Zakwaterowanie, niepełne wyżywienie 
(śniadanie w formie stołów szwedzkich), 
imprezy towarzyskie i kulturalne, wieczór 
sylwestrowy, taksę uzdrowiskową, 
zabiegi sanatoryjne i usługi:

2x basen z wirami, 
prądami wodnymi i wodospadem

1x masaż szyi i pleców

1x masaż aromatyczny

1x kąpiel perełkowa + ziołowa 

1x masaż tajski nóg

1x kąpiel z wirami 

możliwość konsultacji z lekarzem

Bonus -  toast powitalny, prezent na przyjazd

Zniżki
100% zniżki dla dziecka do 3 lat zakwaterowanego
na dostawce lub łóżeczku dziecięcym, bez wyżywienia.
20% zniżki dla dziecka do 12 lat, zniżka obejmuje też
zakwaterowanie z wyżywieniem.

Pobyt 
Sylwestrowy

Poniedziałek  27.12.
• Powitalny wieczór z tańcami 
w ogrodzie zimowym (Zimní zahrada)

Wtorek 28.12.
• popołudnie z muzyką country & jazz
• sylwestrowa szkoła tańca
• zwiedzanie uzdrowiska z przewodnikiem
Środa 29.12.
• przedstawienie teatralne Divotvorný hrnec 
(Tęcza Finiana)     

• popołudniu jazda w zaprzęgu konnym bryczką 
i w saniach po deptaku, poncz, grzane wino

• sylwestrowa szkoła tańca
Czwartek 30.12.
• wieczór z tańcami w stylu ludowym 
z ogrodzie zimowym (Zimní zahrada)

• dyskoteka na lodzie
• sylwestrowa szkoła tańca
Piątek 31.12.
• spacer z przewodnikiem
• wieczór Sylwestrowy - Dom uzdrowiskowy 
Priessnitz, Sala Kongresowa

• kolacja sylwestrowa (bankiet) z daniami na zimno 
oraz na ciepło, szampan, muzyka na żywo i bogaty 
program dodatkowy, fajerwerki noworoczne

Sobota 1.1.
• koncert z okazji Nowego Roku 
Niedziela 2.1.
• wieczór z tańcami w ogrodzie zimowym 
(Zimní zahrada)



• nowoczesne centrum balneologiczne
• Świat Saun NOWOŚĆ
• unikatowy park balneologiczny z zabiegami 

pod otwartym niebem NOWOŚĆ
• basen z wirami, wodospadem i prądami wodnymi
• centrum fitness
• sztuczne lodowisko czynne również wieczorem
• oświetlony stok narciarski 
• utrzymywane trasy biegowe
• wypożyczalnia sprzętu sportowego, 

serwis smarowania nart
• solna jaskinia z mikroklimatem
• imprezy firmowe i organizacja kongresów

Cała oferta zabiegów sanatoryjnych 
dostępna pod adresem www.priessnitz.cz. 
Zamówienie zabiegów poprze adres emailowy: 
procedury@priessnitz.cz
tel. +420 584 491 135 (462, 521)

Aktualnych informacji o usługach, imprezach 
kulturalnych oraz możliwościach sportowych 
w uzdrowisku chętnie udzielimy przez 
telefon: +420 584 491 470 lub przez 
e-mail: infocentrum@priessnitz.cz

Na Państwa prośbę chętnie bezpłatnie 
wyślemy materiały informacyjne i promocyjne.

Uzdrowisko Priessnitz
Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník, Republika Czeska
tel.: +420 584 491 268 (648, 265), fax: +420 584 411 412
e-mail: rezervace@priessnitz.cz, www.priessnitz.cz

Oferta 
Uzdrowiska 

Priessnitz Jeseník

kategoria-
zakwaterowania-

1/2 B- 6 275 6 275 

7 250 8 050 7 525 7 850 

7 300 8 600 8 675 8 900 

8 050 8 325 

10 575 12 025 

1/2  SWC, KWC-

1/1 SWC, KWC-

Suite, Studio-

Suite LUX-

tańszy
nocleg

Mír

Wolker

Lékařská
vila

Vila na 
Kolonádě

Bezruč
Jan 

Ripper

Priessnitz

Objaśnienia: 
Suite i Suite LUX - zakwaterowanie w dwóch połączonych
ze sobą pomieszczeniach z dwoma łóżkami (sypialnia) oraz
kanapą (pokój dzienny), Studio - dwuosobowy pokój z
aneksem kuchennym, 1/1: pokój jednoosobowy,  1/2: pokój
dwuosobowy, SWC - prysznic i WC,  KWC - łazienka i WC,
B - pokój bez własnego węzła sanitarnego (KWC na piętrze)

Ceny są za osobę i pobyt w CZK


