NABÍDKA UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A WELLNESS
pro účastníky workshopů a diváky představení LES a ČTYŘI DOHODY
Café & Pizzerie Harant Dolní Polžice / pizzeriepolzice.webnode.cz
Pizzerie s krásným výhledem na dominanty Konstantinolázeňska – Krasíkov a Ovčí
vrch nabízí lehkou mezinárodní kuchyni vč. vegetariánských pokrmů.
A Dolní Polžice 16, 349 53 Bezdružice
E polzice@libero.it T +420 775 101 616

Camp La Rocca / www.larocca.cz
Prostorné, dřevěné chaty s i bez WC. Areál kempu nabízí stravování v podobě
kiosku s prodejem základních potravin a nápojů a jídelnu s kapacitou 80 míst s
terasou, kde se podávají snídaně, obědy a večeře a restauraci s barem a pizzerii.
výběr z ceníku
chata (4-6 lůžek)
stan
osoba (nad 15 let)

1022 – 1638 Kč / chata / noc
60 – 150 Kč / noc
70 Kč / noc

A V Aleji 136, 349 52 Konstantinovy Lázně
E larocca@larocca.cz, laroccacamp@seznam.cz
T +420 775 983 377, +420 602 153 109
Penzion Flóra / www.penzionflora.eu
Penzion disponuje čtyřmi apartmány a dvěma dvoulůžkovými pokoji, všechny
s vlastním sociálním zařízením a většina i s kuchyňkou. Nejen k večernímu posezení
a odpočinku je hostům k dispozici společenská místnost s barem.
výběr z ceníku
ubytování

300 - 390 Kč/osoba/noc

A Krátká 200, 349 52 Konstantinovy Lázně
E florian@telecom.cz T +420 602 432 182
Penzion a Restaurace V Pohodě / www.penzionvpohode.cz
Penzion V Pohodě se nachází v klidném prostředí Konstantinových Lázní. Svým
hostům nabízíme jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a pětilůžkový
apartmán. Každý pokoj je vybaven sprchou a sociálním zařízením, televizí s
digitálním příjmem, některé z pokojů mají navíc k dispozici rozměrnou terasu.
Restaurace v přízemí nabízí českou domácí kuchyni.
výběr z ceníku
standard
apartmán pro 5 osob

290 – 320 Kč / osoba / noc
850 Kč / pokoj / noc

A Lázeňská 83, 349 52 Konstantinovy Lázně
E kontakt@penzionvpohode.cz T +420 725 080 485

Penzion V Pohodě

SLEVA 10%
na ubytování

…dotkněte se země

Hotel Jitřenka*** / www.hotel-jitrenka.cz
Plně vybavené pokoje s příslušenstvím a novým nábytkem. Hotel nabízí i dva
jednolůžkové bezbariérové pokoje. V přízemí restaurace s širokou nabídkou
hotových jídel i minutek.
výběr z ceníku
ubytování bez snídaně
ubytování se snídaní
ubytování polopenze

450 Kč osoba/den
560 Kč osoba/den
700 Kč osoba/den

A Lázeňská 20, 349 52 Konstantinovy Lázně
E info@hotel-jitrenka.cz T +420 374625218, +420 606829023

Hotel Jitřenka ***

SLEVA 30%
na ubytování
315 Kč/os./noc
(bez snídaně)

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně / www.konstantinovy.cz
Ubytování v převážně jedno- a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, televizí i lednicí. Část pokojů v Lázeňském hotelu Jirásek má i vlastní
balkon s nádherným výhledem do lázeňského parku.
výběr z ceníku
ubytování se snídaní
750 – 1.300 / Kč / osoba / noc
sestavte si vlastní program 800 Kč / osoba / noc
(snídaně, 1 procedura)
letní wellness víkend
2.500 Kč / osoba
(2 noci, polopenze, wellness)
letní 4denní relaxace
4.200 Kč / osoba
(4 noci, polopenze, wellness)

Léčebné lázně
Konstantinovy Lázně

SLEVA 15%
na ubytování

A Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně
E puk@konstantinovy.cz T +420 374 615 511-2

Wellness centrum Konstantin / www.konstantinovy.cz
Nechte se unášet vůněmi, barvami, léčivými doteky…
Bazén s příjemně prohřátou vodou, vířivky, sauny,
aromaterapie, zážitkové masáže i klasické lázeňské procedury
pohladí vaše tělo i duši. Otevřeno denně 10 – 21 hod.
Wellness centrum
Konstantin

výběr z ceníku
bazén, sauna, fittness
80 Kč / hod.
částečná aromatická masáž 450 Kč
celková masáž
750 – 1.250 Kč

SLEVA 20%
na všechny
masáže

A Lázeňská 1, 349 52 Konstantinovy Lázně
E wellness@konstantinovy.cz T +420 374 615 400

Uvedené slevy jsou platné po předložení vstupenky na divadelní představení
LES ze dne 5. 8. 2012 nebo ČTYŘI DOHODY ze dne 6. 8. 2012 a lze je čerpat do 10. 8. 2012.

…dotkněte se země

