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                   TÉMATICKÝ VÍKEND CUCINA ITALIANA  
 

Připravili jsme pro Vás první TÉMATICKÝ VÍKEND v hotelu Savoy! 
Přijeďte si se svými dětmi nebo přáteli na víkend plný zábavy a nevšedních zážitků. 

Těšíme se na Vás první letní víkend 21-23. 6. 2013. 
 
 

Na co se můžete těšit?  
Pociťte chuť Itálie a pronikněte do světa italských vinařů s JOVO SAVIČEM - majitelem a 
šéfkuchařem KOGO restaurace, který Vám v jednoduchých krocích naučí připravovat pravé italské 
speciality. Užijte si své vlastní výtvory a pochutnejte si na italské večeři a výborném vínu!  
 
Jako doprovodný program pro Vaši celou rodinu máme připravený Advanture park, který je 
vzdálený příjemnou procházkou 200m od hotelu, kde pro Vás bude nachystána obří houpačka, 
bungee trampolína, dětský lanový hrad a lezecká stěna. 
 
Piknik na trávě přímo u hotelu - deky, polštáře, dětský koutek, trampolína, kreslení křídami, 
možnost půjčení koloběžky, možnost hlídání dětí, posezení na terase  - dejte si "pohov", osvěžte se 
horskou přírodou, skvělým servisem a jedinečnými okamžiky! 
 
Připravujeme pro Vás a především Vaše děti DALŠÍ TÉMATICKÉ VÍKENDY zaměřené na: 

 ZUMBA dance,  

 lekce modelingu s profesionálním focením,  

 zdravý životní styl   

 nebo výživové poradenství. 

Rezervujte si Váš pokoj na víkend 21-23. 6. s 3 hodinovou lekcí vaření italských specialit, výbornou večeří,  
Advanture parkem a zábavou pro děti i dospělé za 2.440 CZK za 1 dospělou osobu ve dvoulůžkovém pokoji 
za noc na telefonním čísle +420 603 199 141 nebo na emailu reservations@savoy.cz. 
 
V případě rezervace dvoulůžkového pokoje 2 děti do 12 let ZDARMA. 
Rezervujte si 2. noc za 1.960 CZK za dvoulůžkový pokoj a noc. 

 

 
Těšíme se na Vás v hotelu Savoy ve Špindlerově Mlýně, Member of Asten Hotels. 
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