ZUMBA VÍKEND V SAVOYI
Po víkendu s italskými specialitami, výbornou společností, uvolněnou atmosférou a zábavou pro
děti i dospělé jsme tu s dalším tématickým víkendem, tentokrát pro milovníky tance!
Přijeďte se svou rodinou nebo přáteli na víkend plný zážitků.
Těšíme se na Vás poslední červencový víkend 26-28. 7. 2013.

Rezervujte si Váš Zumba víkend již za 1.900 Czk za dvoulůžkový pokoj a noc nebo za
1.750 Czk za jednolůžkový pokoj a noc. Vaše dítě do 12 let ZDARMA.
Na co se můžete těšit?
Potěšení z tance, vzduch provoněný horskou přírodou, čas strávený se svou rodinou, nová energie,
jedinečná atmosféra – to vše a více Vám přinese ZUMBA víkend v Savoyi. Zacvičte si s Blankou
Průšovou-White, která působí jako cvičitelka na Floridě – místě, kde působí Beto Perez, zakladatel
Zumby a odkud také pochází Blančina dobrá kamarádka a jedna ze „Zumba hvězd“ Tanya Beardsley.
Blanka Zumbu předcvičuje od roku 2005 a je členkou Zumba Instructor Network (ZIN) a držitelkou
mnoha certifikátů jako například Zumba Gold, AquaZumba, Zumbatomic, Zumba Advanced/Basic I
&II, Zumba Sentao a Zumba Core.
Jako program pro Vaše děti v době cvičení maminek a tatínků, kteří jsou samozřejmě také vřele
vítáni , máme připravenou dobrodružnou hru HLEDÁNÍ POKLADU, TRAMPOLÍNU, SKATEBOARDY
pro malé pány a OBRUČE pro malé slečny, dětský koutek, stolní fotbálek a další.
Relax přímo u hotelu nebude chybět ani tentokrát – lehátka, deky, polštáře a večerní posezení na
terase jsou tu pro Vás.
Všem účastníkům ZUMBA lekcí s radostí nabízíme 20% slevu na relaxační masáže a pronájem
Whirlpoolu pro celou rodinu – nechte se hýčkat v našem wellness.
Bufetový oběd po italsku v KOGO restauraci
Pochutnejte si na pravé italské kuchyni – po dopoledním ZUMBA tanci pro Vás bude v sobotu
nachystán lehký bufet plný italských specialit: rezervujte si gastronomický zážitek již za 290 CZK za
osobu, Vaše děti do 6 let s 50 % slevou (dítě do 3 let zdarma).
Rezervujte si Váš pokoj na víkend 26-28. 7. s 3 lekcemi Zumby, které budou probíhat venku před hotelem
nebo v prostoru hotelu (sobota – 1 lekce pro rodiče, 1 lekce pro děti, neděle – 1 společná lekce),
zábavným programem, skvělým servisem, speciální nabídkou do našeho wellness a s výtečnou kuchyní na
telefonním čísle +420 603 199 141, +420 483 731 111 nebo na emailu reservations@savoy.cz.
Počet míst pro ZUMBA lekce je limitovaný.

Těšíme se na Vás v hotelu Savoy ve Špindlerově Mlýně, Member of Asten Hotels.
Hotel Savoy, Bedřichov 23, 543 51 Špindlerův Mlýn, Tel: +420 483 731 111, E-mail:lenka.rousarova@astenhotels.com, www.savoy.cz
Asten Hotels, Pařížská 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 734 490 736, E-mail: info@astenhotels.com, www.astenhotels.czom

