
Cena BEAUTY víkendu 3.350 Kč 

 za osobu v DBL pokoji obsahuje: 
• 2 noci v luxusním hotelu****se snídaní  

• Neomezený vstup do bazénové a saunové části 
wellness centra (whirlpool, bazén vnitřní, 
venkovní, lázeň se slanou vodou, Kneippův 
chodník, sauna, pára, posilovna s kardio zónou) 

• 1 beauty balíček (pro ni, případně pro něj) dle 
vlastního výběru 

• Neomezený vstup na driving range, 
devítijamkové golfové hřiště 

• Možnost zdarma využít půjčovnu kol, nordic 
walking 

• 25% sleva na všechny další procedury balneo 
centra 

• 35% sleva na fee obou mistrovských hřišť i 
půjčovné cartů 
 
 
 
 

 

Příplatek za neobsazené lůžko na pokoji 1.000 Kč 

 
 

Více informací o poskytovaných službách na : 

 www.laznekonopiste.cz 

 

 



Beauty balíčky 

Balíček A :  1. výběr: sluneční louka, Garra Ruffa nebo inhalace (30´) 

  2. výběr z koupelí: rašelinová, uhličitá, megnesiová nebo aromaterapeutická 
  3. výběr z masáží: sportovní, relaxační nebo ajuvérdská 

Balíček B :  1. výběr z koupelí: Kleopatřina nebo mořské řasy 

  2. výběr z lokálních obkladů: rašelinový nebo parafínový 
  3. výběr z pleťových mask: jílová, mořské řasy nebo hydratační 

Balíček C :  1. výběr z koupelí: Kleopatřina nebo mořské řasy  

  2. výběr z ošetření pleti: komplexní hydratační péče nebo galvanizace luxus  
  3. výběr: sluneční louka, Garra Ruffa nebo inhalace (30´) 

Balíček D :  1. výběr z koupelí: rašelinová, uhličitá, megnesiová nebo aromaterapeutická  

  2. výběr z celotělových zábalů: rašelinový, jílový, mořské řasy nebo zeštíhlující čokoláda 
  3. výběr z pleťových mask: jílová, mořské řasy nebo hydratační 

Balíček E :  1. výběr z koupelí: rašelinová, uhličitá, megnesiová nebo aromaterapeutická  

  2. výběr z masáží: sportovní, relaxační nebo ajuvérdská  
  3. výběr z pleťových mask: jílová, mořské řasy nebo hydratační 

Balíček F :  1. výběr z celotělových zábalů: zeštíhlující čokoládový nebo z mořských řas  

  2. galvanoterapie vybraných tělových partií  
  3. výběr: sluneční louka, Garra Ruffa nebo inhalace (30´) 

 
 

Objednávky a dotazy : recepce : gcko@gcko.cz,  tel.: +420 317 784 044 

 
 
 


