
KONFERENČNÍ BALÍČEK skupiny min. 15 osob
počet nocí 2 

2x ubytování 
2x plná penze formou bufetu 
2x co�eber 
neomezené využití společenského sálu 
2x 90 min. vstup do wellness a saunového světa  10:00 - 22:00

Cena za pobyt dospělá osoba  2 050 Kč

KONFERENČNÍ BALÍČEK GOLD skupiny min. 15 osob
počet nocí 2 

2x ubytování 
2x plná penze formou bufetu 
2x co�eber 
neomezené využití společenského sálu 
2x 90 min. vstup do wellness a saunového světa 10:00 - 22:00
120 min. využití víceúčelového hřiště
1x masáž nebo kosmetika dle výběru ze stanovené nabídky 

Cena za pobyt dospělá osoba  2 980 Kč

POZNÁMKA
 pobyty začínají večeří v den příjezdu 

děti bez nároku na masáž 
děti bez nároku na župan
ubytování pro děti 0-2,9 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma

tel. hotel:       +420 775 775 942
                          +420 775 775 947
tel. wellness: +420 737 117 445

Hotel Helios
Lipová - lázně 25, 790 61
www.hotelhelios.cz
info@heliosjeseniky.cz



RODINNÝ BALÍČEK
počet nocí 6

6x ubytování
6x polopenze formou bufetu
6x odpolední sladkost pro děti v restauraci Helios
6x 90 min. vstup do wellness a saunového světa 10:00 - 22:00
1x vstup do Faunaparku Lipová-lázně (otevřeno od 1.4. do 30.10.)

Cena za pobyt 2 dospělé osoby + 1 dítě 3 – 14 let 14 560 Kč
Cena za pobyt 2 dospělé osoby + 2 děti 3 – 14 let 18 390 Kč
Každé další dítě 3 – 14 let 3 300 Kč

WELLNESS BALÍČEK
počet nocí 3 

3x ubytování 
3x polopenze formou bufetu 
zapůjčení županu po celou délku pobytu (dospělá osoba) 
neomezený vstup do wellness 10:00 – 15:30 
2x 90 min. vstup do wellness a saunového světa 16:00 - 22:00
1x masáž klasická celková

Cena za pobyt dospělá osoba  3 530 Kč
Cena za pobyt dítě 9 – 14 let 2 620 Kč
Cena za pobyt dítě 3 – 8 let 2 230 Kč

ROMANTIKA VE DVOU
počet nocí 2 

2x ubytování 
2x snídaně formou bufetu 
1x večeře formou bufetu 
1x romantická večeře při svíčkách v salónku,
výběr ze tří menu
láhev Bohemia sektu na pokoji v den příjezdu 
zapůjčení županu po celou délku pobytu 
2x 90 min. vstup do wellness a saunového světa 10:00 - 22:00
1x masáž nebo kosmetika dle výběru ze stanovené nabídky

Cena za pobyt pro dvě osoby 5 280 Kč

AKTIVNÍ ODPOČINEK
počet nocí 3 

3x ubytování 
3x polopenze formou bufetu 
2x 90 min. vstup do wellness a saunového světa 10:00 - 22:00
2x 90 min. využití víceúčelového hřiště
1x 4 hod. zapůjčení horského kola (max 4 kola)

 

neomezený vstup na petanquové hřiště 
zapůjčení hůlek na Nordic Walking (dospělá osoba) 

Cena za pobyt dospělá osoba 3 230 Kč
Cena za pobyt dítě 9 – 14 let 2 380 Kč
Cena za pobyt dítě 3 – 8 let 1 950 Kč

SENIOR BALÍČEK
počet nocí 3

3x ubytování 
3x polopenze formou bufetu
3x odpolední šálek kávy (čaje) se zákuskem, sladkost pro děti 
zapůjčení županu po celou délku pobytu (dospělá osoba) 
3x 90 min. vstup do wellness a saunového světa
zapůjčení hůlek na Nordic Walking (dospělá osoba)

Cena za pobyt dospělá osoba   2 800 Kč 
Cena za pobyt dítě 9 – 14 let     2 300 Kč
Cena za pobyt dítě 3 – 8 let       2 000 Kč

GOLF BALÍČEK
počet nocí 3

3x ubytování 
3x snídaně formou bufetu
3x večeře formou bufetu

1x golf balíček v Driving Range Jeseník /vstup do areálu, 45 min. lekce s 
cvičitelem golfu, 100 míčků, neomezená doba v daném dnu/ 

Cena za pobyt 1x dospělá osoba                           3 000 Kč 
Cena za pobyt 2x dospělá osoba                           5 800 Kč
Cena za pobyt 2x dpsp. os. + 1x dítě 3-14 let       8 420 Kč
Cena za pobyt 2x dosp. os. + 2x dítě 3-14 let      10 260 Kč

2x 90 min. vstup do wellness a saunového světa

u/ 

2x ubytování 
2x polopenze formou bufetu
 1x  láhev Bohemia sektu v hotelové restauraci 
2x 90 min. vstup do wellness a saunového světa 10:00 - 22:00
zapůjčení županu po celou délku pobytu 
1x masáž nebo kosmetika dle výběru ze stanovené nabídky

svatební aparmá pro novomanžele
neomezený vstup do wellness a saunového světa
sleva až 25% z pultové ceny ubytování pro svatební hosty
pronájem prostor ke svatebnímu obřadu a svatební hostině
možnost focení v prostorách hotelu a hotelové zahrady
 Cena za pobyt pro novomanžele 


