RAVYDAREK.CZ
■ Chcete své blízké PŘEKVAPIT něčím netradičním¸
■ Chybí vám NÁPADY a nemáte čas
a vlastně ani chuť běhat po obchodech?
■ Bojíte se trapasu kvůli nevhodnému VÝBĚRU dárku?
PRÁVĚ PRO VÁS JE TADY

TEN PRAVÝ DÁREK

■ Romantický pobyt, vital program, fit víkend, relaxace,
antistresový pobyt, spa týden, wellness a beauty, pro labužníky?
■ Dárkové šeky či univerzální vouchery pro ty,
kteří si chtějí vybrat sami?
■ V lázních, na horách či tam, kudy kráčela historie?
■ Pro partnera, pro rodiče, pro babičku a dědečka, pro všechny?

TO VŠE MÁ PRO VÁS
WWW.TENPRAVYDAREK.CZ
Nejste si jisti, že se váš dárek bude líbit?
Pak právě pro vás je tu naše NOVINKA: DÁREK NA ZKOUŠKU
DÁREK NA ZKOUŠKU vám dá jistotu,
že jste obdarovanému udělali opravdovou radost.

DARUJTE ZÁŽITEK - DÁREK, KTERÝ ZARUČENĚ POTĚŠÍ!

objednávejte na:
www.tenpravydarek.cz
800 12 00 12

ZÁKLADNÍ INFORMACE
OBJEDNÁVKA NA WWW.TENPRAVYDAREK.CZ – zde najdete veškeré potřebné informace

Je možno platit kreditními kartami nebo převodem na účet.
OBJEDNÁVKA NA LINCE 800 12 00 12
• Operátorka s Vámi vyplní objednávkový formulář vč. způsobu doručení
• Operátorka Vám sdělí variabilní symbol Vaší platby a částku k úhradě vč. balného a poštovného
ÚHRADA PŘI TELEFONICKÉ OBJEDNÁVCE
• Převodem z účtu na účet
• Složení peněz na náš účet v ČSOB
• Poštovní složenkou typu A na náš účet
ČÍSLO NAŠEHO ÚČTU
• 473414123/0300, vedený u ČSOB Praha 1, Na Poříčí 854/14
ZPŮSOB DORUČENÍ
• doporučená zásilka České pošty na území ČR - cena balného a poštovného 50 Kč
• expresní pošta EMS na území ČR (zásilka doručena následující den po dni podání na pobočce
České pošty, při podání v pátek je možné zvolit doručení v sobotu)
- cena balného a poštovného 150 Kč
• doporučená zásilka České pošty do zahraničí - cena balného a poštovného 200 Kč
• při objednávce v hodnotě 10 000 Kč a vyšší zasíláme zboží službou EMS ZDARMA
EXPEDICE
•

po připsání částky na náš účet je zboží expedováno do 3 pracovních dnů

DALŠÍ INFORMACE
• OREA HOTELS je schopna zaručit expedici zásilky do 3 pracovních dnů
• OREA HOTELS není schopna zaručit datum doručení.
• Datum doručení zásilky se řídí dodacími podmínkami České pošty, s.p.
• Níže uvedené nabídky jsou dodávány ve formě pobytových certifikátů
POBYTOVÉ CERTIFIKÁTY OREA HOTELS
• Specifický voucher velikosti A4 s číslem ve formě
hologramu
• Nejsou vydávány na jméno
• Obsahují popis balíčku – obsah služeb
• Mají vyznačenou platnost
• Platnost je 12 měsíců, pokud není přímo u konkrétní
nabídky stanoveno jinak
• Slouží k úhradě služeb přímo v hotelu
• K certifikátu je přikládán informační materiál o hotelech
řetězce OREA HOTELS

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

RELAX & WELLNESS
ZDRAVÍ & KRÁSA

1.

Afroditino tajemství - OREA Vital Hotel Sklář**** Harrachov
Cena: 5 249 Kč/2 osoby/2 noci

V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• 2 noci v pokoji Exclusive s příslušenstvím (WC, sprcha, fén), TV-SAT, Wi-Fi, trezorem a telefonem
• snídaně formou bohatých švédských stolů s Vital koutkem
• VIP Treatment na pokoji při příjezdu
• Diova romantická večeře pro dva při svíčkách s aperitivem
• 1x večeře formou bohatých švédských stolů
• Afroditin omlazující peeling s jemnou masáží pro dámy
• Apollónova uvolňující masáž zad s vinným voskem pro pány
• návštěva ve světě Poseidóna: osvěžující obličejová maska s mořským kolagenem pro dámy a mořská
koupel s perličkami pro pány
• neomezené využití hotelového bazénu, whirlpoolu a fitness (07:00 - 11:00 & 13:00 - 21:00)
• neomezené využití sauny a parní lázně (13:00 - 21:00 hodin)
• 10% sleva na ostatní relaxační a kosmetické služby
• 10% sleva na všechny služby v partnerském OREA Hotelu Bílý Hořec v centru Harrachova
• využití hotelového parkoviště

2.

Feel Good, Feel Well, Feel Wellness - OREA Vital Hotel Sklář**** Harrachov
Cena: 4 799 Kč/2 osoby/2 noci

V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• 2 noci v pokoji Exclusive s příslušenstvím,TV-SAT, Wi-Fi, trezorem a telefonem
• snídaně formou švédských stolů s Vital koutkem a s nedělní francouzskou snídaní se sektem
• VIP treatment na pokoj (košík ovoce a velká láhev minerální vody) každý den
• voucher v hodnotě 100 Kč na každý den do a'la Carte Bella Vista Club Restaurantu
• 2x rašelinový zábal
• 2x klasická masáž zad
• 1x osvěžující citrusový zábal obsahující jemný peeling, masku a hydrataci (ruce nebo nohy nebo záda)
pro dámy
• 1x aromatická relaxační koupel (vinná, pivní, smetanovo-vanilková, levandulová nebo se solí z Mrtvého
moře) pro pány
• zdarma volný vstup do hotelového bazénu, whirlpoolu a fitnessu (07:00 - 11:00 a 13:00 - 21:00 hodin)
• zdarma využití sauny a parní lázně (13:00 - 21:00 hodin)
• 10% sleva na ostatní relaxační a kosmetické služby
• 10% sleva na všechny služby v OREA Hotelu Bílý Hořec v centru Harrachova
• Parkovné

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

3.

Hurá za pohodou aneb relax na horách - OREA Vital Hotel Sklář****Harrachov
Cena: 5 249 Kč/2 osoby/2 noci

V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• dvě noci v pokoji Exclusive s příslušenstvím, TV-SAT, Wi-Fi, trezorem a telefonem
• snídaně formou švédských stolů s Vital koutkem
• večeře formou bohatých švédských stolů
• rašelinový zábal pro každého
• oxygenoterapie pro každého
• 1x detoxikační medová masáž nebo čokoládová masáž pro ženy
• 1x částečná klasická masáž nebo reflexní masáž pro muže
• zdarma hotelový bazén, whirlpool a fitness od 07:00 do 11:00 a od 13:00 do 21:00 hodin
• zdarma sauna a parní lázeň od 13:00 do 21:00 hodin
• 10% sleva na ostatní relaxační a kosmetické služby
• parkovné

4.

Holky pojďme si vyhodit z kopejtka - OREA Vital Hotel Sklář**** Harrachov
Cena: 6 849 Kč/2 osoby/2 noci

V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• 2 noci v pokoji Exclusive s příslušenstvím,TV-SAT, Wi-Fi, trezorem a telefonem
• snídaně formou švédských stolů s Vital koutkem
• slavnostní večeře pro dvě osoby s láhví vína
• VIP treatment na pokoji při příjezdu
• masáž lávovými kameny na osobu
• kosmetické ošetření s masáží obličeje a dekoltu na osobu
• manikúra s kompletním ošetřením rukou a parafínovým zábalem na osobu
• 20% sleva na všechny míchané nápoje v Jack Daniel's Central Baru
• zdarma hotelový bazén, whirlpool a fitness (07:00 - 11:00 hodin a 13:00 - 21:00 hodin)
• zdarma sauna a parní lázeň (13:00 - 21:00 hodin)
• 10% sleva na ostatní relaxační procedury
• zdarma Harrachov Card – karta plná výhod
• parkovné

5.

Až na vrcholky hor - OREA Hotel Horal**** Špindlerův Mlýn
Cena: 6 090 Kč/2 osoby/2 noci

V ceně dárkového certifikátu určeného pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování pro 2 osoby na 2 noci ve dvoulůžkových pokojích s jedinečným výhledem do malebného údolí
welcome drink v podobě lahvičky sektu (v den příjezdu ve Snowboard Baru)
• 2x snídaně formou bufetu pro 2 osoby (Ski Restaurant)
• 1x večeře formou bufetu pro 2 osoby (Ski Restaurant)
• 1x večeře formou 4-chodového menu (Panorama Restaurant)
• 1x za pobyt obědový balíček pro 2 osoby (v létě na výlet, v zimě na lyže)
• 1x za pobyt míchaný drink pro 2 osoby (Snowboard Bar)
• čerstvé ovoce na pokoj - druhý den pobytu
• 20% sleva na nápoje v čase 12:00 - 15:00 hodin v Panorama Restaurantu a Snowboard Baru
• bazén, whirlpool a fitness volný vstup 7:00 – 22:00
• sauna a římská parní lázeň volný vstup 12:00 – 22:00
• 1 x wellness procedura pro 2 osoby dle výběru
• 10% sleva na ostatní služby v relax centru
• župan po celý pobyt zdarma
• turistická mapa s doporučenými výlety
• parkovné

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

6. Antistresový pobyt - OREA Hotel Monty**** Mariánské Lázně
Cena: 5 600 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování v elegantním dvoulůžkovém pokoji na 2 noci
• pestrá snídaně a večeře formou bohatých bufetových stolů
• 1x medová masáž/osoba
• 1x whirlpool s příjemnou hudbou a lahví dobrého šumivého vína/osoba
• 20% sleva na dokoupené procedury
• volný vstup do římských lázní, hotelového bazénu se slanou vodou a masážním programem, fitness,
sauny
• parkování přímo u hotelu

7. Chlapi sobě - OREA Hotel Monty**** Mariánské Lázně
Cena: 3 300 Kč/1 osoba/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• ubytování v elegantním pokoji na 2 noci
• pestrá snídaně a večeře formou bohatých bufetových stolů
• 1x masáž lávovými kameny
• 1x suchá uhličitá koupel
• 1x dárek pro Vás
• 20% sleva na dokoupené procedury
• volný vstup do římských lázní, hotelového bazénu se slanou vodou a masážním programem a fitness
• parkování přímo u hotelu

8. Po čem ženy touží - OREA Hotel Monty**** Mariánské Lázně
Cena: 3 300 Kč/1 osoba/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• ubytování v elegantním pokoji na 2 noci
• pestrá snídaně a večeře formou bohatých bufetových stolů
• 1x skořicový zábal
• 1x suchá uhličitá koupel
• 1x relaxační maska - dárek pro Vás
• 20% sleva na dokoupené procedury
• volný vstup do římských lázní, hotelového bazénu se slanou vodou a masážním programem a fitness
• parkování přímo u hotelu

9. Wellness balíček pro 2 osoby - OREA Hotel Palace Zvon**** Mar. Lázně
Cena: 9 900 Kč/2 osoby/3 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování na 3 noci v pokoji se stylovým italským nábytkem
• snídaně formou bufetových stolů
• večeře formou bufetových stolů
• uvítací přípitek
• 1x aromatická masáž částečná na osobu
• 1x aromatická koupel na osobu
• 1x voskový zábal na osobu
• 1x parafínový zábal (pro unavené a suché ruce) na osobu
• volný vstup do bazénu
• župany k dispozici

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
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10. Dny relaxace pro 2 osoby - OREA Hotel Palace Zvon**** Mariánské Lázně
Cena: 7 120 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování na 2 noci v pokoji se stylovým italským nábytkem
• snídaně formou bufetových stolů
• večeře formou bufetových stolů
• uvítací přípitek
• 1x klasická masáž částečná na osobu
• 1x perličková koupel na osobu
• volný vstup do bazénu
• župany k dispozici

11. Wellness a relax na Šumavě - OREA Wellness Hotel Horizont*** Železná Ruda
Cena: 3 840 Kč/1 osoba/3 noci
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• ubytování se snídaní formou bufetového stolu
• 2 x večeře formou bufetového stolu
• 1x večeře - tradiční 3-chodové menu: bramboračka + šumavský pstruh + dezert
• volný vstup do wellness areálu (bazén, whirlpool , sauna, římské vonné lázně)
• fitness
• župan na pokoji
• internetový koutek
• stolní tenis, šipky, billiard
• parkoviště
regenerační procedury:
• 1x perličková koupel se solí z Mrtvého moře nebo s aromatickou solí
• 1x rašelinový zábal
• 1x aromatická klasická částečná masáž

12. Týden pro zdraví - OREA Wellness Hotel Horizont*** Železná Ruda
Cena: 8 400 Kč/1 osoba/7 nocí
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• 7 nocí se snídaní formou bufetového stolu
• večeře formou bufetového stolu
• volný vstup do wellness areálu (bazén, whirlpool, sauna, římské vonné lázně)
• fitness
• župan na pokoji
• internetový koutek
• stolní tenis, šipky, billiard
• monitorované parkoviště
regenerační procedury:
• 2x klasická masáž částečná
• 2x perličková koupel se solí z Mrtvého moře nebo s aromatickou solí
• 2x inhalace
• 2x suchá uhličitá koupel
• 1x rašelinový zábal
• 1x parafínový zábal

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
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13. Šumava v barvách přírody - OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda
Cena: 1 580 Kč/1 osoba/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• ubytování na 2 noci pro 1 osobu
• snídaně formou bufetu
• večeře formou 3-chodového menu
• volný vstup do wellness a fitness areálu v OREA Wellness Hotelu Horizont
• 10% sleva na masáže a rehabilitační procedury v OREA Wellness Hotelu Horizont
• sauna v OREA Hotelu Špičák (na objednávku)
• elektronické šipky, dětská herna, venkovní dětské hřiště
• úschovna kol a lyží
• v zimní sezóně 10% sleva na celodenní skipas do Ski areálu Špičák + 4x denně skibus (pátek - neděle)
od hotelu do Ski areálu Špičák
• internetový koutek
• parkoviště

14. Relaxační víkend na jihu Čech - OREA Hotel Concertino**** Jindřichův Hradec
Cena: 2 990 Kč/1 osoba/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• 2x ubytování se snídaní pro 1 osobu
• láhev vína jako dárek
• čokoládová masáž + zábal proti celulitidě (pro ženy) / rašelinový obklad (pro muže)
• 1 návštěva privátní sauny jen pro Vás
• 1 x večeře v restauraci - na výběr vždy z aktuální sezónní nabídky

15. Odpočinkový wellness víkend - OREA Wellness Hotel Santon*** Brněnská přehrada
Cena 3 640 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• 2x ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu včetně snídaně formou bufetu
• parkování u hotelu
• internetové připojení v hotelové hale
• 15% sleva na konzumaci v hotelu
• 2x vstup do wellness světa (finská, tropická a selská sauna s parním nárazem, bazén)

16. Wellness víkend - OREA Wellness Hotel Iris*** Pavlov, Pálava
Cena 5 160 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování pro dvě osoby na dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji s koupelnou, telefonem a TV
• snídaně formou švédských stolů, případně výběrem ze snídaňového lístku
• večeře výběrem ze čtyř jídel
• ovoce na pokoji
• 1 láhev sektu pro dvě osoby
• whirlpool
• částečná masáž lávovými kameny
• kosmetická proměna pro ženu
• rašelinový zábal pro muže
• zapůjčení županů

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
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17. Dámská jízda - speciál - OREA Wellness Hotel Iris*** Pavlov, Pálava
Cena 3 150 Kč/1 osoba/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• ubytování v pokoji s příslušenství, telefonem a televizorem
• snídaně formou švédských stolů, případně výběrem ze snídaňového lístku
• večeře výběrem ze čtyř jídel
• káva a moučník
• bylinná parní lázeň
• masážní koupel s přísadou
• částečná masáž lávovými kameny
• kosmetická proměna
• zapůjčení županu

18. Zážitek dle Vaší chuti - OREA Hotel Fontána *** Luhačovice
Cena: 2 629 Kč/1 osoba/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• 2x ubytování pro jednu osobu v pokoji s balkonem, vlastním sociálním zařízením, TV-SAT a WiFi
• 2x bufetová snídaně
• večeře 1. den = menu o dvou chodech
• večeře 2. den = fondue večer*- svůj pokrm si dokončíte sami :-), součástí je kombinace tří druhů masa,
studené grilovací omáčky, pečivo, zeleninový salát a sladká tečka nakonec
• "Kokosový sen" - jemná relaxační masáž s přírodním kokosovým olejem
• bylinná koupel
• čaj o páté - v zimním období lahodný teplý čaj dle výběru se zákuskem, v létě osvěžující ledový čaj a
minidezert
• ovoce na pokoji na uvítanou
• volný vstup do bazénu (1 hod. / den)
*Fondue večer - tuto variantu doporučujeme při pobytu pro 2 osoby (v případě zakoupení dvou voucherů). V
případě 1 osoby možnost přípravy masa na lávových kamenech.

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

ROMANTIKA

19.

Poznejte s námi krásy Prahy - OREA Hotel Pyramida**** Praha
Cena: 4 310 Kč/2 osoby/2 noci

V ceně dárkového certifikátu je zahrnuto:
• ubytování pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji (2 noci)
• snídaně formou bufetu
• voucher na 3-chodové menu do naší vyhlášené restaurace Koppernik
• volný vstup do hotelového bazénu (2 vstupy na osobu)
• okružní jízda Prahou (pro oba)

20.

Nejen sladké rozmazlování - OREA Hotel Horal**** Špindlerův Mlýn
Cena: 5 290 Kč/2 osoby/2 noci

V ceně dárkového certifikátu je zahrnuto:
• ubytování pro 2 osoby na 2 noci
• snídaně formou švédských stolů
• ovoce na pokoji při příjezdu
• 1 x večeře formou bufetu ve Ski restaurantu
• 1 x romantická večeře formou menu v hotelové restauraci Panorama
• 1 x odpolední zákusek nebo zmrzlina s kávou
• 1 x medová či čokoládová masáž pro dámy
• 1 x reflexní nebo relaxační zdravotní masáž pro pány
• 1 x 60ti minutový vstup do římské parní lázně a sauny od 12:00 do 22:00 (pro oba)
• fitness, bazén a whirlpool od 07:00 do 22:00 hod. zdarma
• 10% sleva na další služby v relax centru
• župan po celý pobyt k dispozici
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21. Láska hory přenáší - OREA Vital Hotel Sklář**** Harrachov
Cena: 5 249 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu je zahrnuto:
• ubytování pro dvě osoby na dvě noci v pokojích Exclusive s příslušenstvím (WC, sprcha, fén), TV-SAT,
Wi-Fi, trezorem a telefonem
• snídaně formou švédských stolů s Vital koutkem
• VIP treatment při příjezdu na pokoji
• romantická večeře pro dva při svíčkách s láhví sektu
• 2x relaxační procedura dle Vašeho výběru (klasická částečná masáž, detoxikační medová masáž, masáž
při bolestech hlavy, antistresová masáž hlavy, reflexologie nohy, oxygenoterapie nebo rašelinový zábal)
• společná romantická aroma koupel při svíčkách
• zdarma hotelový bazén, whirlpool a fitness (07:00 - 11:00 a 13:00 - 21:00 hodin)
• zdarma využití sauny a parní lázně (13:00 - 21:00 hodin)
• 10% sleva na ostatní relaxační a kosmetické služby
• parkovné

22. TY & JÁ – Jen my dva - OREA Vital Hotel Sklář**** Harrachov
Cena: 5 249 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu je zahrnuto:
• ubytování na dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji Exclusive s příslušenstvím (WC, sprcha, fén), TV-SAT, WiFi, trezorem a telefonem
• snídaně formou švédských stolů s Vital koutkem
• 1x slavnostní večeře a'la carte v restauraci Bella Vista s aperitivem
• 1x večeře formou švédských stolů
• láhev sektu a domácí čokoládové pralinky na pokoj
• 20% sleva na všechny nápoje
• 1x Basic Foot Treatment (základní ošetření unavených nohou, koupel a parafínový zábal) pro dámy
• 1x vstupenka do Chlapské cukrárny pro pány
• částečná masáž lávovými kameny nebo antistresová masáž pro každou osobu
• volný vstup do hotelového bazénu, whirlpoolu a fitnessu (07:00 - 11:00 hodin a 13:00 - 21:00 hodin)
• volné využití sauny a parní lázně (13:00 - 21:00 hodin)
• 10% sleva na ostatní relaxační a kosmetické služby
• parkovné

23.

Bohemia & Romance - OREA Hotel Bohemia**** Mariánské Lázně
Cena: 5 880 Kč/2 osoby/2 noci

V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• 2 noci se snídaní formou bufetu
• 1x večeře - formou bufetu
• 1x 4-chodová večeře pro dva
• dáreček na pokoji při příjezdu
• 1x perličková koupel pro každého
• 1x sauna pro dva

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

24. Labužnické lenošení - OREA Hotel Excelsior**** Mariánské Lázně
Cena: 4 990 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování pro 2 osoby v luxusních, vkusně zařízených pokojích s příslušenstvím na 3 dny (2 noci)
• každé ráno bufetová snídaně
• volná konzumace v hodnotě 500 CZK / na osobu ve stylovém Churchill's Pub & Restaurant
• voucher na relaxační procedury v hodnotě 500 CZK / na osobu v relaxačním centru OREA Hotelu
Excelsior
• ovocný talíř na pokoji
• využití hotelové sauny (v odpoledních hodinách)
• možnost využití bazénu se slanou vodou, masážním programem, protiproudem, vířivou lagunou a
perlátorem v OREA Hotelu Monty (teplota vody se pohybuje mezi 29° a 30° C)
• lázeňský poplatek
• připojení k internetu (WI-FI) v Churchill's Pub & Restaurant a celém hotelu
• využití županu po dobu celého pobytu

25. Jen ty a já - OREA Hotel Monty**** Mariánské Lázně
Cena: 6 800 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování na 2 noci v elegantním dvoulůžkovém pokoji
• překvapení na pokoji
• 1x romantická tříchodová večeře v restauraci Diana
• 1x večeře formou bohatého bufetu
• 1x partnerská whirlpool koupel se svíčkami a lahví sektu
• 20% sleva na dokoupení speciálních procedur
• volný vstup do hotelového bazénu se slanou vodou, masážním programem, protiproudem, římských
lázní, sauny a fitness
• parkování přímo u hotelu

26. Sen pro dva - OREA Hotel Palace Zvon****
Cena: 6 760 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování na 2 noci ve dvoulůžkových pokojích se stylovým italským nábytkem
• snídaně formou bufetových stolů
• 1x romantická večeře pro dva při svitu svíček (menu)
• 1x večeře formou bufetových stolů
• 1x míchaný nápoj na osobu
• pro ni: masáž zad a šíje čokoládovým olejem
• pro něj: masáž zad a šíje konopným olejem
• pro oba: lázeň Kleopatra
• volný vstup do bazénu
• župany k dispozici

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

27. Romantické odpoledne ve dvou - OREA Hotel Palace Zvon**** Mar. Lázně
Cena: 3 500 Kč/2 osoby/bez přenocování
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• projížďka kočárem Mariánskými Lázněmi (45 min.)
• aromatická částečná masáž pro oba
• vstup do bazénu
• romantická večeře při svitu svíček (3-chodové menu)
• láhev sektu

28. Šumavská pohádka - OREA Wellness Hotel Horizont*** Železná Ruda
Cena: 5 650 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• pobyt na 2 noci v moderních pokojích s příslušenstvím
• snídaně formou bufetových stolů
• v den příjezdu růže na pokoji
• 1x večeře formou bufetových stolů
• 1x romantická večeře formou 4-chodového menu s lahví vína
• 1x pro každého perličková koupel se solí z Mrtvého moře nebo s aromatickou solí
• 1 x pro každého hot stones – masáž horkými lávovými kameny
• volný vstup do wellness areálu po (bazén, whirlpool, římské vonné lázně, sauna)
• fitness
• župan na pokoji
• internetový koutek
• stolní tenis, šipky, billiard
• hotelové parkoviště

29. Ochutnejte Vysočinu - OREA Hotel 9 Skal*** Milovy
Cena: 4 240 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování pro dvě osoby na dvě noci v rekonstruovaném pokoji s romantickým výhledem na hladinu
Milovského rybníka
• 1 x tříchodová večeře pro dvě osoby v Restauraci 9 skal
• 1 x degustační menu pro dvě osoby v Milovské restauraci, spojené s příjemným posezením u lahve
dobrého vína
• volný vstup do bazénu a fitness
• sleva 10% na konzumaci v Milovské restauraci
• WiFi připojení k internetu ve společných prostorách hotelu i na pokoji
• parkovné

30. Svatební noc - OREA Wellness Hotel Santon*** Brněnská přehrada
Cena: 2 500 Kč/2 osoby/1 noc
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• 1x ubytování v apartmá
• pozornost hotelu na pokoji
• snídaně formou bufetu
• privátní whirlpool s lahví sektu (20 min)

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

31. Víkend v metropoli jižní Moravy - OREA Hotel Voroněž II*** Brno
Cena: 3 108 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování pro dvě osoby na 2 noci
• snídaně formou švédského stolu s neomezenou konzumací
• pozornost hotelu - poukázka v hodnotě 250 Kč do restaurace Pálava
• welcome drink při příjezdu na pokoji (lahvička sektu)
• hotelové parkoviště zdarma

32. Romantický pobyt - OREA Wellness Hotel Iris*** Pavlov
Cena: 4 600 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování pro dvě osoby na dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím, TV a telefonem
• snídaně formou švédských stolů případně výběrem ze snídaňového lístku
• 1x romantická večeře o třech chodech
• 1x večeře výběrem ze čtyř jídel
• láhev vína
• 1x whirlpool
• zapůjčení županů

33. Romantický víkend v Otrokovicích - OREA Hotel Atrium**** Otrokovice
Cena: 4 430 Kč/2 osoby/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• 2 noci (pro dvě osoby) luxusního ubytování v hotelovém apartmánu s balkonem, oddělenou ložnicí, dvěmi
LCD televizemi, klimatizací, prostornou koupelnou s vanou a WC, lednicí, možností přípravy čaje/kávy na
pokoji a trezorem
• 2x snídaně s donáškou na pokoj dle Vašeho přání a zvoleného času
• 1x welcome drink
• 1x romantická večeře při svíčkách s lahví kvalitního moravského vína
• květinová výzdoba na pokoji
• 15% sleva na nápoje a jídla v hotelové restauraci Colosseo v průběhu celého pobytu
• bezplatné připojení k internetu na pokoji WiFI/kabel
• možnost bezplatného parkování v kryté hotelové garáži nebo před hotelem

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

SENIOŘI 55+

34. Elixír života - OREA Hotel Bohemia**** Mariánské Lázně
Cena: 13 550 Kč/2 osoby/5 nocí
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• 5 nocí / 6 dní ubytování (v pokojích se sprchou, WC, TV, telefonem, fénem, trezorem, minibarem a WiFi)
• 5x polopenze formou bufetových stolů
• 1x nápoj na uvítanou
• 1x procedura na den na osobu - masáže, koupele, zábaly, saunu, solárium, plynové obálky a jiné terapie.
• 5x lázeňský poplatek
• parkoviště: zdarma

35. Lázeňský pobyt pro seniory - 1 osoba - OREA Hotel Excelsior**** Mariánské Lázně
Cena: 9 870 Kč/1 osoba/7 nocí
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• ubytování pro 1 osobu v luxusních, vkusně zařízených pokojích s příslušenstvím na 8 dnů (7 nocí)
• při příjezdu welcome drink na pokoji
• každé ráno bufetová snídaně
• denně večeře v hotelovém Restaurantu "1900" - formou Table d'hote (bufet), v sobotu slavnostní menu při
svíčkách
• vstupní lékařské vyšetření
• indikace mariánskolázeňské léčebné pitné kúry lékařem
• pravidelná konzultace s Wellness Managerem
• 15 léčebných a rehabilitačních procedur na pobyt
• možnost zapůjčení nordic walkingových holí k volnočasovým aktivitám
• možnost využití bazénu se slanou vodou, masážním programem, protiproudem, vířivou lagunou a
perlátorem v OREA Hotelu Monty (teplota vody se pohybuje mezi 29° a 30° C)
• lázeňský poplatek
• bezplatné připojení k internetu (WI-FI) v Churchill's Pub & Restaurant a celém hotelu
• bezplatné využití županu po dobu celého pobytu

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

36. Lázeňský pobyt pro seniory - 2 osoby - OREA Hotel Excelsior**** Mariánské Lázně
Cena: 17 780 Kč/2 osoby/7 nocí
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování pro 2 osoby v luxusních, vkusně zařízených pokojích s příslušenstvím na 8 dnů (7 nocí)
• při příjezdu welcome drink na pokoji
• každé ráno bufetová snídaně
• denně večeře v hotelovém Restaurantu "1900" - formou Table d'hote (bufet), v sobotu slavnostní menu při
svíčkách
• vstupní lékařské vyšetření
• indikace mariánskolázeňské léčebné pitné kúry lékařem
• pravidelná konzultace s Wellness Managerem
• 15 léčebných a rehabilitačních procedur na osobu a pobyt
• možnost zapůjčení nordic walkingových holí k volnočasovým aktivitám
• možnost využití bazénu se slanou vodou, masážním programem, protiproudem, vířivou lagunou a
perlátorem v OREA Hotelu Monty (teplota vody se pohybuje mezi 29° a 30° C)
• lázeňský poplatek
• bezplatné připojení k internetu (WI-FI) v Churchill's Pub & Restaurant a celém hotelu
• bezplatné využití županu po dobu celého pobytu

37. Babičko, dědečku – siesta - OREA Hotel Monty**** Mariánské Lázně
Cena: 8 100 Kč/2 osoby / 3 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování na 3 noci v elegantním dvoulůžkovém pokoji
• stravování - polopenze (pestrá snídaně a večeře formou bohatých bufetových stolů)
• 1x káva a zákusek / osoba
• 1x částečná masáž / osoba - s přísadou vonných olejů dle Vašeho výběru
• 20% sleva na další dokoupené procedury v hotelu
• volný vstup do římských lázní, hotelového bazénu se slanou vodou a masážním programem a fitness
• volné využití multifunkčního hřiště přímo u hotelu
• parkování na hotelovém parkovišti

38. Třídenní seniorský pobyt za báječnou cenu - OREA Wellness Hotel Santon***
Brněnská přehrada
Cena: 2 260 Kč/2 osoby / 2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• šálek bylinkového čaje na uvítanou
• 2x ubytování pro dvě osoby
• bufetová snídaně
• 2x ranní plavání
• parkování přímo u hotelu
Možnost dokoupení polopenze a dalších služeb za příznivou cenu.

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

GASTRONOMIE

39. Romantická večeře pro dva - OREA Hotel Pyramida**** Praha
Cena: 1 650 Kč/2 osoby/bez přenocování
V restauraci Koppernik se snoubí romantické prostředí v rudolfínském stylu s výbornou staročeskou
kuchyní a profesionální obsluhou a společně tak vytvářejí neopakovatelnou atmosféru pro Vaše setkání.
Restaurant Koppernik v OREA Hotelu Pyramida má ideální polohu v docházkové vzdálenosti od Pražského
hradu a Petřínské rozhledny a s přímým napojením na MHD. Pro návštěvníky naší restaurace je k dispozici
bezplatné parkování na hotelovém parkovišti.
Cena obsahuje:
• romanticky prostřený stůl pro 2 osoby
• láhev sektu
• afrodiziakální menu o čtyřech chodech
• růže pro dámu

40. Slavnostní večeře na úpatí Kozích hřbetů - OREA Hotel Horal**** Špindlerův Mlýn
Cena: 700 Kč/2 osoby/bez přenocování
Během večeře se můžete nechat unášet krásami Krkonoš. Nabízíme Vám výbornou českou i mezinárodní
kuchyni a profesionální obsluhu. To vše vytvoří neopakovatelnou atmosféru pro Vaše setkání.
Tento dárkový šek v hodnotě 1000,- Kč na slavnostní večeři pro 2 osoby nabízíme pouze v ceně 700,- Kč.
Cena obsahuje:
• slavnostně prostřený stůl pro 2 osoby v nekuřácké resturaci
• aperitiv
• menu o třech chodech dle výběru z našeho jídelního lístku
• láhev moravského vína či Bohemia sektu

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

41. Poukaz na konzumaci výtvarného díla - OREA Hotel Voroněž 1**** Brno
Cena: 1 040 Kč/2 osoby
V Restaurantu A LA CARTE OREA Hotelu Voroněž I jsou jídla nejen chuťovým zážitkem, ale i výtvarným dílem.
Špičková italská a středomořská kuchyně a široká nabídka nádherných vín z nejvýznamnějších vinařských oblastí
celého světa, jižní Moravu nevyjímaje.
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• Terina z kachních jater obalená ve slanině Pancetta s marmeládou z červené cibule a balsamikovým
octem
• Rizoto s lesními houbami, italskou pancettou a čerstvým rozmarýnem
• Filátka z halibuta, platýze a mořského vlka, marinovaná v bylinkovém oleji, připravovaná na páře se
zeleninovým jullienne a polentovými nočky
• Vepřová panenka, pečená v krustě z čerstvých bylinek a sýra Pecorino, cuketové ragú s vůní šafránu a
kroketa z lístků mladého špenátu
• Jahodové carpaccio s mletým černým pepřem
• Láhev jakostního vína na dvě osoby

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

PERLIČKY

42. Golfový víkend - OREA Hotel Anglický Dvůr**** Mariánské Lázně
Cena: 4 820 Kč/2 osoby
V ceně dárkového certifikátu pro dvě osoby je zahrnuto:
• ubytování 3 dny / 2 noci (v apartmánech s vanou, WC, TV, telefonem, fénem, trezorem, minibarem,
kuchyňským koutem a WiFi)
• 2 x snídaně formou bufetu
• přípitek na uvítanou
• 1 x klasická částečná masáž pro každého
• 1 x sauna pro každého
• 1 x pro každého Green Fee na 18-jamkovém hřišti Royal Golf Club v Mariánských Lázních (květen - říjen)
• sleva 60% na parking přímo u hotelu

43. Pet Friendly - OREA Hotel Monty**** Mariánské Lázně
Cena: 2 790 Kč/1 osoba/2 noci
V ceně dárkového certifikátu pro jednu osobu je zahrnuto:
• komfortní jednolůžkový pokoj na 2 noci pro 2 osoby
• denně bufetová snídaně a večeře (možno zaměnit za oběd - výběr z menu)
• 1x během pobytu částečná klasická masáž / osoba
• misky pro Vašeho mazlíčka k dispozici
• zapůjčení pelíšku a granulované jídlo na požádání
• malá pozornost pro Vaše zvířátko
• možnost rezervace termínu pro úpravu srsti v některém z místních salónů
• volný vstup do bazénu se slanou vodou, masážním programem, protiproudem, římských lázní, sauny a
fitness
• parkování na hotelovém parkovišti
BONUS: domácí mazlíček bez poplatku

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

UNIVERZÁLNÍ POBYTOVÉ CERTIFIKÁTY
MÍSTO POBYTU SI VYBERE SÁM DRŽITEL CERTIFIKÁTU

44.Víkend v OREA HOTELS s polopenzí
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS
Cena: 4 949 Kč/2 osoby/2 noci
Držitel poukazu stráví 2 noci (víkend není povinný) v OREA Hotelu dle svého výběru.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)

45.Víkend v OREA HOTELS s polopenzí a balneoprocedurami
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS
Cena: 6 149 Kč/2 osoby/2 noci
Držitel poukazu stráví 2 noci (víkend není povinný) v OREA Hotelu dle svého výběru. Pro zpestření pobytu jsou
zahrnuty i balneo, relaxační či wellness procedury, dle nabídky vybraného hotelu.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)
• 2 procedury na osobu a pobyt (výběr ze seznamu dle nabídky hotelu)

46.Prodloužený víkend v OREA HOTELS s polopenzí
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS
Cena: 7 239 Kč/2 osoby/3 noci
Držitel poukazu stráví 3 noci (víkend není povinný) v OREA Hotelu dle svého výběru.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

47.Prodloužený víkend v OREA HOTELS s polopenzí a balneoprocedurami
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS
Cena: 9 189 Kč/2 osoby/3 noci
Držitel poukazu stráví 3 noci (víkend není povinný) v OREA Hotelu dle svého výběru. Pro zpestření pobytu jsou
zahrnuty i balneo, relaxační či wellness procedury, dle nabídky vybraného hotelu.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)
• 3 procedury na osobu a pobyt (výběr ze seznamu dle nabídky hotelu)

48.Týden v OREA HOTELS s polopenzí
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS
Cena: 14 059 Kč/2 osoby/6 nocí
Držitel poukazu stráví 6 nocí v OREA Hotelu dle svého výběru.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 6 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)

49.Týden v OREA HOTELS s polopenzí a balneoproceduram
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS
Cena: 17 659 Kč/2 osoby/6 nocí
Držitel poukazu stráví 6 nocí v OREA Hotelu dle svého výběru.
Pro zpestření pobytu jsou zahrnuty i balneo, relaxační či wellness procedury, dle nabídky vybraného hotelu.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 6 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)
• 6 procedur na osobu a pobyt (výběr ze seznamu dle nabídky hotelu)

50.Víkend v OREA HOTELS CLASSIC s polopenzí
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS CLASSIC – 7 hotelů se 3*
Cena: 3 809 Kč/2 osoby/2 noci
Držitel poukazu stráví 2 noci (víkend není povinný) v OREA Hotelu CLASSIC dle svého výběru.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
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51.Víkend v OREA HOTELS CLASSIC s polopenzí a balneoprocedurami
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS CLASSIC – 7 hotelů se 3*
Cena: 4 809 Kč/2 osoby/2 noci
Držitel poukazu stráví 2 noci (víkend není povinný) v OREA Hotelu CLASSIC dle svého výběru.
Pro zpestření pobytu jsou zahrnuty i balneo, relaxační či wellness procedury, dle nabídky vybraného hotelu.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)
• 2 procedury na osobu a pobyt (výběr ze seznamu dle nabídky hotelu)

52.Prodloužený víkend v OREA HOTELS CLASSIC s polopenzí
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS CLASSIC – 7 hotelů se 3*
Cena: 5 739 Kč/2 osoby/3 noci
Držitel poukazu stráví 3 noci (víkend není povinný) v OREA Hotelu CLASSIC dle svého výběru.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)

53.Prodloužený víkend v OREA HOTELS CLASSIC s polopenzí a balneoprocedurami
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS CLASSIC – 7 hotelů se 3*
Cena: 7239 Kč/2 osoby/3 noci
Držitel poukazu stráví 3 noci (víkend není povinný) v OREA Hotelu CLASSIC dle svého výběru.
Pro zpestření pobytu jsou zahrnuty i balneo, relaxační či wellness procedury, dle nabídky vybraného hotelu.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)
• 3 procedury na osobu a pobyt (výběr ze seznamu dle nabídky hotelu)

54.Týden v OREA HOTELS CLASSIC s polopenzí
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS CLASSIC – 7 hotelů se 3*
Cena: 10 999 Kč/2 osoby/6 nocí
Držitel poukazu stráví 6 nocí v OREA Hotelu CLASSIC dle svého výběru.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 6 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
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55.Týden v OREA HOTELS CLASSIC s polopenzí a balneoprocedurami
Certifikát lze uplatnit v kterémkoliv hotelu OREA HOTELS CLASSIC – 7 hotelů se 3*
Cena: 13 999 Kč/2 osoby/6 nocí
Držitel poukazu stráví 6 nocí v OREA Hotelu CLASSIC dle svého výběru.
Pro zpestření pobytu jsou zahrnuty i balneo, relaxační či wellness procedury, dle nabídky vybraného hotelu.
V ceně dárkového certifikátu pro 2 osoby je zahrnuto:
• ubytování na 6 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
• polopenze (snídaně a večeře)
• 6 procedur na osobu a pobyt (výběr ze seznamu dle nabídky hotelu)
Z TĚCHTO PROCEDUR MŮŽE DRŽITEL CERTIFIKÁTU S BALNEOPROCEDURAMI VYBÍRAT
(DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY HOTELU)
masáže:
• aromatická částečná
• čokoládová
• hlavy sedativní
• klasická celková
• klasická částečná
• medová
• nohou reflexní
• obličeje medová
• podvodní částečná
• šíje reflexní
koupele:
• aromatická
• perličková
• rašelinová
• solná
• suchá uhličitá
• vířivá
zábaly
• rašelinový
• rukou parafínový
akupresura
baňkování
bazén
biotronová lampa
elektroléčba
inhalace
lawaterm
magnetoterapie
míčkování
oxygenoterapie
parafango
plynová obálka
římské lázně (sauna, pára)
solárium
ultrazvuk
ušní svíčky

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
!NA TYTO NABÍDKY NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY!

DÁRKOVÉ ŠEKY
Dárkové šeky jsou ceniny v nominální hodnotě 1000 Kč a 5000 Kč a slouží k úhradě hotelových služeb ve všech
hotelech a restauracích OREA HOTELS.
Šeky jsou platné jeden rok od data prodeje.
V případě nedočerpání celé částky uvedené na šeku nebude poskytnuta náhrada.
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DÁREK NA ZKOUŠKU
Nejste si jisti, že se Váš dárek bude líbit?
Pak právě pro Vás je tu naše NOVINKA: DÁREK NA ZKOUŠKU
DÁREK NA ZKOUŠKU Vám dá jistotu, že jste obdarovanému udělali opravdovou radost.
Co vlastně je DÁREK NA ZKOUŠKU?
v Po objednání odešleme ZDARMA do 3 pracovních dnů na Vámi udanou doručovací adresu
speciální poukaz, který předáte.
Zde je náhled

Vy
DÁREK NA ZKOUŠKU předáte jako klasický dárek.
v Pokud se obdarovanému Váš DÁREK NA ZKOUŠKU bude líbit, aktivuje jej (telefonicky či mailem).
v My Vás telefonicky vyzveme k úhradě objednaného dárku
v Po připsání peněz na náš účet zašleme do 3 pracovních dnů obdarovanému klasický pobytový
certifikát, který použije při příjezdu do hotelu místo platby.

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
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Jak si DÁREK NA ZKOUŠKU objednat?
1. na www.tenpravydarek.cz
v
zaregistrujete se
v
vyberete si z naší nabídky
v
vyberete způsob dopravy – POZOR jedná se o doručení dárku po aktivaci, dárek na zkoušku je
zasílán zdarma jako obyčejná poštovní zásilka!
v
jako způsob platby vyberete dárek na zkoušku
v
obdržíte potvrzení objednávky
2. telefonicky na 800 12 00 12
v
vyberete si z naší nabídky
v
rozmyslíte si způsob dopravy – POZOR jedná se o doručení dárku po aktivaci, dárek na zkoušku
je zasílán zdarma jako obyčejná poštovní zásilka!
v
Operátorce uvedete, že objednáváte dárek na zkoušku
v
Operátorka s Vámi vyplní požadovaný formulář
Jak DÁREK NA ZKOUŠKU aktivovat?
v
obdarovaný zavolá nebo pošle mail s aktivačním číslem a adresou pro zaslání dárku na:
• zelenou linku 800 12 00 12
• telefonní číslo 233 102 577
• eshop@orea.cz
v
informace o aktivaci jsou zasílány spolu s Dárkem na zkoušku
Další informace
v OREA HOTELS je schopna zaručit expedici zásilky do 3 pracovních dnů
v OREA HOTELS není schopna zaručit datum doručení.
v Datum doručení zásilky se řídí dodacími podmínkami České pošty, s.p.

POZOR: DÁREK NA ZKOUŠKU SE NEVZTAHUJE NA DÁRKOVÉ ŠEKY!

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.TENPRAVYDAREK.CZ NEBO 800 12 00 12
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