
 

 

 

 

 

 

POBYTOVÉ BALÍČKY 2018 

 

„GURMÁN“ 
Wellness pobyt, který potěší každého milovníka dobrého jídla a vína. Třeba pětichodovou 

zážitkovou večeří. 

 
V pobytovém balíčků GURMÁN jsme pro vás připravili: 

- ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Standard pro 2 osoby na 2 noci 

- snídaně rautovou formou podávané v Amande restaurant 

- pětichodovou zážitkovou večeři 

- láhev přívlastkového vína k večeři 

- 90 minutový vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři druhy saun – bylinná, solná, parní, 

finská, Kneippova vinařská stezka, Whirlpool) 

- parkování na střeženém hotelovém parkovišti 

 

Cena pobytového balíčku pro 2 osoby na 2 noci: 5 190 Kč 

Cena pobytového balíčku pro 1 osobu na 2 noci: 3 650 Kč 

Dítě do 3 let zdarma, bez nároku na lůžko. 

 

Nabízíme Vám i variantu ubytování na 1 noc za cenu: 

Cena pobytového balíčku pro 2 osoby na 1 noc: 3 520 Kč 

Cena pobytového balíčku pro 1 osobu na 1 noc: 2 450 Kč 

Dítě do 3 let zdarma, bez nároku na lůžko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„WELLNESS JAKO VÍNO“ 
Wellness nemusíte celé dny vůbec opouštět. Maximálně kvůli skvělému jídlu z naší 

kuchyně. 
 

V pobytovém balíčku WELLNESS JAKO VÍNO jsme pro vás připravili: 

- ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Standard pro 2 osoby na 2 noci 

- snídaně rautovou formou podávané v Amande restaurant 

- 30 minutovou masáž dle vašeho výběru ve Wine Wellness 

- skleničku vína po masáži 

- 90 minutový vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři druhy saun – bylinná, solná, parní, 

finská, Kneippova vinařská stezka, Whirlpool) po oba pobytové dny 

-  parkování na střeženém hotelovém parkovišti 

 

Cena pobytového balíčku pro 2 osoby na 2 noci: 4 980 Kč 

Cena pobytového balíčku pro 1 osobu na 2 noci: 3 390 Kč 

Cena za dítě ve věku 3-12 let: 1 140 Kč (pouze ubytování a snídaně) 

Dítě do 3 let zdarma, bez nároku na lůžko. 

 

 

„VINAŘ“ 
Jet na jižní Moravu a neochutnat skvělá vína? To by přece byla škoda. Užijte si degustaci i 

snoubení vín s námi nakládanými hustopečskými mandlemi. 

 
V pobytovém balíčku VINAŘ jsme pro vás připravili: 

- ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Standard pro 2 osoby na 2 noci 

- snídaně rautovou formou podávané v Amande restaurant 

- pětichodovou večeři podávanou v den příjezdu 

- degustaci vín v místním vinařství 

- snoubení vlastních Amande mandlí s přívlastkovými víny 

- láhev vína jako dárek 

- 90 minutový vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři druhy saun – bylinná, solná, parní, 

finská, Kneippova vinařská stezka, Whirlpool) po oba pobytové dny 

- parkování na střeženém hotelovém parkovišti 

 

Cena pobytového balíčku pro 2 osoby na 2 noci: 6 150 Kč 

Cena pobytového balíčku pro 1 osobu na 2 noci: 3 990 Kč 

Cena za dítě ve věku 3-12 let: 1 140 Kč (pouze ubytování a snídaně) 

Dítě do 3 let zdarma, bez nároku na lůžko 

 

 



„WELLNESS HÝČKÁNÍ PRO ŽENY“ 
Kdy naposledy jste měla celý víkend jen pro sebe? Přibalte si knížku, ke které jste se už 

týdny nedostala, a nechte se hýčkat. Určitě si to zasloužíte. 
 

V pobytovém balíčků WELLNESS HÝČKÁNÍ PRO ŽENY jsme pro vás připravili: 

 

- ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Standard pro 1 osobu na 2 noci 

- snídaně rautovou formou podávané v Amande restaurant 

- šálek kávy Trucillo se sladkým dezertem 

- wellness proceduru Královské hýčkání (koupel ve vinné mousse, peeling z rozdrcených hroznových 

jader, lifting obličeje za použití přírodního arganového oleje) 

- 90 minutový vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři druhy saun – bylinná, solná, parní, 

finská, Kneippova vinařská stezka, Whirlpool) po oba pobytové dny 

-  Kosmetický balíček Amande Wine Cosmetics složený z peelingu, tělového mléka a sprchového gelu  

- parkování na střeženém hotelovém parkovišti 

 

Cena pobytového balíčku pro 1 osobu na 2 noci: 4 990 Kč 

 

„CYKLISTA“ 
Užijte si projížďku kolem Nových Mlýnů s výhledem na Pálavské vrchy. A vědomím, že po 

sportovním výkonu se postaráme o vás i vaše kolo. 
 

V pobytovém balíčku CYKLISTA jsme pro vás připravili: 

 

- ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Standard pro 2 osoby na 2 noci 

- snídaně rautovou formou podávané v Amande restaurant 

- svačinu na cyklovýlet – sandwich a láhev balené vody 

- cyklistickou mapu s doporučenými stezkami 

- 30 minutovou vinnou masáž ve Wine Wellness 

- úschovu kola v hotelové kolárně se zázemím – servisem kola, umytím kola 

- 90 minutový vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři druhy saun – bylinná, solná, parní, 

finská, Kneippova vinařská stezka, Whirlpool) po oba pobytové dny 

- parkování na střeženém hotelovém parkovišti 

 

Cena pobytového balíčku pro 2 osoby na 2 noci: 5 190 Kč 

Cena pobytového balíčku pro 1 osobu na 2 noci: 3 450 Kč 

Příplatek za dítě ve věku 3 - 12 let: 1 370 Kč 

 

 

 

 



„ROMANTIKA VE DVOU“ 
Wellness jen pro vás dva a pětichodové zážitkové menu snoubené s víny. Umíte si 

představit romantičtější dva dny?  

 

V pobytovém balíčku ROMANTIKA VE DVOU jsme pro vás připravili: 

 

- ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Superior pro 2 osoby na 2 noci 

- snídaně rautovou formou podávané v Amande restaurant 

- pětichodové zážitkové menu snoubené s víny podávané v den příjezdu v Amande restaurant 

- párovou wellness proceduru Láskyplné laškování (perličková koupel, vodní lůžko, soukromá parní 

kabinka, vzájemný matolinový peeling na vyhřívaném peelingovém stole, tělové mléko s vinným 

olejem) 

- 90 minutový vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři druhy saun – bylinná, solná, parní, 

finská, Kneippova vinařská stezka, Whirlpool) po oba pobytové dny 

- parkování na střeženém hotelovém parkovišti 

 

Cena pobytového balíčku pro 2 osoby na 2 noci: 7 750 Kč 

 

LETNÍ DOVOLENÁ 
Sportovní vyžití, skvělé jídlo a každodenní wellness relax. Neplýtvejte svou dovolenou 

v kolonách na dálnicích, když u nás je tak krásně. 

 

V pobytovém balíčku LETNÍ DOVOLENÁ jsme pro vás připravili: 

 

- ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Standard pro 2 osoby a přistýlka pro dítě ve věku 3-12 

let 

- snídaně rautovou formou podávané v Amande restaurant 

- tříchodové servírované večeře podávané v Amande restaurant 

- dvě hodiny kuželek 

- celodenní vstupné na letní koupaliště v Hustopečích (5 min pěší chůze) 

- zapůjčení Nordic walking holí 

- zapůjčení společenských her 

- 90 minutový vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři druhy saun – bylinná, solná, parní, 

finská, Kneippova vinařská stezka, Whirlpool) po oba pobytové dny 

- parkování na střeženém hotelovém parkovišti 

 

Pobytový balíček Letní dovolená vám nabízíme ve variantách: 



 

 
 

 

Pro další zážitky vám doporučujeme: 

Vinné procedury ve Wine Wellness  

Degustační několikachodové menu v Amande restaurant. 

Piknik v mandloňovém sadu – s piknikovým košem plným místních delikates a dekou 

Návštěvu Hustopečské Mandlárny s degustací originální Mandlovice 

Výpůjčku jízdního kola a nordic walking holí. 

Návštěvu místních vinařství 

Prohlídku zámku v Mikulově, návštěvu Lednicko - Valtického areálu, chráněnou krajinnou oblast Pálava a 

další z kras jižní Moravy.  

 

 

Příplatky za nadstandardní 
pokoj/noc:      

Superior – 300 Kč 
Mezonet – 800 Kč 
 

 

Při prodloužení pobytu nad rámec pobytového balíčku vám poskytneme slevu 20 % na pokoj/noc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme se těšit na váš pobyt ve Wine Wellness Hotelu Amande. 

 

 

 


