
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování  

Dvoulůžkový pokoj 1.800,- 

Čtyřlůžkový pokoj 3.200,- 

Využití jednoho lůžka 
Zapůjčení dětské skládací postýlky s vybavením 

1.300,- 
600,- 

Zážitkový apartmán Sud 5.000,- 
Postel ve starém dubovém sudu, masivní dřevěný nábytek a minibar s našim pivem je v ceně apartmánu. 

Zážitkový apartmán Sud pro svatebčany 3.000,- 
Uvedené ceny ubytování jsou za pokoj a noc včetně DPH, snídaně a místního poplatku. 

 

Privátní wellness  

Prostory wellness 1 hod. / 590,- 
Veškeré prostory wellness budete mít jen pro sebe a své přátelé. 2 hod. / 890,- 

Infrasauna 20 min. / 100,- 
 1 hod. / 250,- 

Pivní lázeň / 1 vana 1.200,- 
Ozdravný účinek koupele v pivu je znám již od starověku. Tento zážitek Vám zpříjemníme ztopením v krbových 
kamnech a pro osvěžení budete mít možnost čepovat si vychlazené pivo Mžaňák 12% přímo z vany. 

Wellness vybavení 50,- 
Pro Vaše pohodlí Vám zapůjčíme komplet wellness vybavení obsahující ručník, osušku a župan. (v ceně je 
zahrnutý následný úklid) 

 

Příklad nabízených služeb  

Příklad 1: Wellness pro 2 osoby - zóna wellness na 1 hodinu, 1x dvouvana, 2x wellness vybavení 1.890,- 
Příklad 2: Wellness pro 4 osoby - zóna wellness na 2 hodiny, 2x dvouvana, 4x wellness vybavení 3.490,- 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  

 

Masáže 
Masáže lze jsou doporučovány po uvolnění v infrasauně, nebo po pivní koupeli. Obě tyto procedury zajistí dokonalé uvolnění těla. 

Jsou poskytovány v rámci wellness procedur i jako samostatný úkon. 

Masáže 60minutové  

Klasická masáž 1 hod. / 700,- 

Relaxační masáž 1 hod. / 700,- 

Masáž lávovými kameny 1 hod. / 800,- 
Aromaterapeutická masáž 1 hod. / 800,- 
Medová masáž 1 hod. / 800,- 
Čokoládová masáž + zábal 1 hod. / 800,- 

Masáže 40minutové - možno objednat jako doplněk k masážím hodinovým, či pro objednávku více klientů. 

Reflexní terapie - plosky nohou 40 min. / 500,- 

Indická masáž hlavy a šíje 40 min. / 500,- 
Masáž obličeje a hlavy 40 min. / 500,- 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 



 

Sportovní vyžití  

Posilovna / 1vstup 65,- 

Permanentka do posilovny na 10 vstupů 550,- 

Permanentka do posilovny na měsíc  

 800,- 

Kuželna 1 hod. / 80,- 

Tenisový kurt 1 hod. / 200,- 

 2 hod. / 300,- 

Víceúčelové hřiště 1 hod. / 200,- 

 2 hod. / 300,- 

Stolní tenis 80,- 

Horolezecká stěna s přítomností výukového instruktora  

Pro 1 osobu 1 hod. / 400,- 
Pro 2 a více osob 1 osoba / 1 hod. / 300,- 
Přítomnost instruktora nutno objednat předem, a to nejméně na 3 hodiny výuky. 

Horolezecká stěna bez přítomnosti výukového trenéra na vlastní nebezpečí 
Pro 1 osobu s vlastním vybavením 2 hod. / 100,- 
Pro 1 osobu se zapůjčením vybavení 2 hod. / 200,- 
Zapůjčení horolezeckého příslušenství - sada pro 1 osobu 100,- 

Pronájem celého sportoviště na den 3.000,- 

Půjčovna vybavení 200,- 
Rádi Vám zapůjčíme míč na volejbal, fotbal, pálky na stolní tenis či vybavení na badminton za malý poplatek, který Vám při odevzdání 
nepoškozených věcí vrátíme. 

Bruslení na ledové ploše během zimní sezóny  

Děti 2 hod. / 35,- 
Dospělí 2 hod. / 50,- 
Pronájem ledové plochy pro školy 1 hod. / 1.500,- 
Pronájem plochy pro hokej 1 hod. / 1.800,- 

 1,5 hod. / 2.500,- 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  

 
 

Ostatní služby 

Půjčení chlazení víkend / 250,- 

+ záloha 5.000,- 
Prohlídka pivovaru skupina max. 20 osob / 300,- 
Pronájem sálu 
Hudební produkce 

1 hod. / 400,- 
3.000,- 

Projekce 2.500,- 
Úprava venkovních prostor 5.000,- 
Úprava vnitřních prostor 5.000,- 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
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