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Oddychový víkend v HRUBÉ VOD Ě – odložte Silvestra o týden ☺☺☺☺ 
Termín 5. - 7. ledna 2018 
 

 

Zveme Vás do nového lyžařského areálu Hrubá Voda se skvělým ubytováním včetně nádherného 
wellness. Na své si přijde každý, ať již chce užívat zimních radovánek či jen odpočívat a relaxovat. 

Program pobytu  začíná ubytováním v pátek 5.1. od 14 hodin a končí v neděli 7.1. odpoledne v 17 hod. 
 
 

Wellness hotel Hluboký dv ůr*** je součástí resortu Hrubá Voda a leží v nádherném údolí řeky Bystřice 
pod strmými kopci Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku;  poskytuje zázemí pro kvalitní ubytování 
standardu 3* superior ve 32 pokojích o celkové kapacitě 80 lůžek. Nabízí ubytování v 5 typech pokojů: 1/2 
pokoje, dvoulůžkový superior, apartmán junior suite  a rodinný apartmán suite ). Každý pokoj je vybaven 
minibarem, hotelovým telefonem, smart LCD televizí, internetovým připojením, vysoušečem vlasů, nechybí  
ručníkový servis a hotelový župan. Celý komplex je nekuřácký. 
Check-in možný od 14:00, uvolnění pokojů, check-out do 10:00. V případě domluvy s recepcí je možné 
časy příjezdu a odjezdu dle možností hotelu individuálně přizpůsobit potřebám hosta. Součástí ceny 
ubytování je vždy bohatá polopenze a vstup do saunového světa. Snídaně se podávají formou bufetu od 
7:30 do 9:30, servírované čtyřchodové večeře od 17:00 do 20:00. 
Celý resort leží mimo dosah sítí všech mobilních operátorů!. Na hotelových pokojích naleznete telefony, na 
které recepce ráda spojí všechny hovory.  
!Vychutnejte si nádherný pobyt, který za číná pocitem dokonalého klidu!  
 
 

Saunový sv ět a wellness:  finská sauna s lávovými kameny a saunu se speciální pecí, parní bylinková a 
parní solná komora - nabídka vůní parních kabin se střídá dle tematického kalendáře wellness centra. 
Doménou saunového světa je vnitřní whirpool s přímým pohledem do obřího přírodního akvária.. Ochlazení 
v saunovém světě má mnoho podob. Ke správnému ochlazení je možné využít masážní sprchy, ledové 
vědro, ochlazovací bazének či pravý led z ledového koryta umístěného pod ledopádem.  
Osvěžení a odpočinek poskytuje fresh bar a klidová místnost. 
 

Sjezdovky:  Čtyři svahy dlouhé od 250 do 550 metrů jsou díky své šířce, nastaveným cenám a nočnímu 
osvětlení svahu pod lanovkou atraktivním zázemím pro překrásně strávený den na sněhu. 
Svahy areálu Hrubá Voda se neustále rozrůstají a zkvalitňují, stejně jako celkové portfolio služeb. Jsou pro 
vás přichystány 4 sjezdové tratě o délce 250 - 550 metrů. Převýšení na sjezdovkách je 60 až 110 metrů. 
Zalyžujete si na modré i červené obtížnosti svahu. 
Technické zasněžování, moderní technologie, výtečná poloha sjezdovek garantuje výborné podmínky pro 
lyžování, pro nejmenší návštěvníky je k dispozici speciálně vymezená část svahu včetně dětského pásu. 
 
 

Lyžařský areál a hotel je možné si prohlédnout na stránkách www.hrubavoda.cz 
Lyžařské vybavení můžete mít svoje a nebo si ho můžete vypůjčit v místní půjčovně lyžařských potřeb. 



Doprava:  Do areálu je možná vlastní automobilová doprava a velmi výhodná doprava vlakem. Parkování 
přímo u hotelu. Při využití vlakové dopravy přestupujete v Olomouci na místní vlak do Hrubé Vody a zde 
vystoupíte na nádraží, které je 80 m od hotelu. Vlakovou dopravu doporučujeme jako bezpečnou a 
pohodlnou. Pro skupiny můžeme zajistit dopravu minibusem či autobusem. 
 

Cena balí čku 3.333 Kč / os. zahrnuje: 
2x ubytování s polopenzí 
2x 4 hodinové lyžování 
2 hodinový vstup do wellness a saunového světa 
Večer s živou hudbou a půlnočním přípitkem. 
Pro skupiny nad 20 osob smluvní ceny.    

Fakultativní nabídky (doporučujeme objednat při přihlášení na akci, hradí se s cenou pobytu): 
* 1 - 2 x 1,5 hodinová ukázka ashtanga jógy s odbornou cvičitelkou (min. 10 osob) v ceně 250 Kč/os. 
* 1 x projížďka na koni v kryté jízdárně nebo venkovním areálu, 200 - 400 Kč/os dle času, max. 60 min. 
* bobová dráha: 3 jízdy 120 Kč,   
* masáže – cena podle požadovaného rozsahu (platba na místě). 
Zájezd pořádáme ve spolupráci s CK Donamo Uherské Hradiště – obě CK jsou pojištěny proti úpadku. 

 

 


