
KRUŠNOHORSKÝ BONUSOVÝ BALÍČEK PRO VÁS PŘIPRAVIL KOLEKTIV 
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POŽEHNANÉ VELIKONOCE 2016 

 

BONUSOVÝ BALÍČEK BUDOVA „A“ HORSKÝ HOTEL LESNÁ 

OBSAHUJE:

a) ubytování, 

b) polopenzi, 

c) moderované kreativní dílny pro děti i dospělé v prostorách Krušnohorského muzea, 

d) dopravu tam a zpět do malebného města Seiffen a Olbernhau naším minibusem, 

e) zvýhodněnou velikonoční nabídku na wellness procedury od 24. 03. do 28. 03. 2016 (pro 

ubytované hosty s rozdílem v základním ceníku se slevou 15 %). 

BONUSOVÝ BALÍČEK BUDOVA „B“ REKREAČNÍ CENTRUM 

OBSAHUJE: 

a) ubytování, 

b) polopenzi, 

c) moderované kreativní dílny pro děti i dospělé v prostorách Krušnohorského muzea, 

d) dopravu tam a zpět do malebného města Seiffen a Olbernhau naším minibusem, 

e) zvýhodněnou velikonoční nabídku na wellness procedury od 24. 03. do 28. 03. 2016 (pro 

ubytované hosty s rozdílem v základním ceníku se slevou 15 %), 

f) pro ubytované hosty bude během celého pobytu k dispozici 

finská/suchá sauna bez poplatku! 
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Velikonoční menu od 24. 03. do 28. 03. 2016: 
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PŘEHLED CENOVÉ KALKULACE BONUSOVÝCH BALÍČKŮ  

24. 03. – 28. 03. 2016 

HORSKÝ HOTEL LESNÁ – BUDOVA „A“ HLAVNÍ BUDOVA 

STRAVOVÁNÍ + UBYTOVÁNÍ 

 (začátek – večeře dne 24. 03. 2016, konec – snídaně dne 28. 03. 2016) 

Pokoje č. 101 - 112 

 dospělá osoba 598,- Kč/1 den 

 děti 0 – 3 r.     165,- Kč/1 den 

 děti 3 – 6 r.     294,- Kč/1 den 

 děti 7 – 14 r.   398,- Kč/1 den  

 

Pokoje č. 201 a č. 202 

 dospělá osoba 798,- Kč/1 den 

 děti 0 – 3 r.     248,- Kč/1 den 

 děti 3 – 6 r.     369,- Kč/1 den 

 děti 7 – 14 r.    567,-Kč/1 den 

 

Pokoje č. 203 a č. 204 

 dospělá osoba  692,- Kč/1 den 

 děti 0 – 3 r.     199,- Kč/1 den 

 děti 3 – 6 r.     315,- Kč/1 den 

 děti 7 – 14 r.    455,-Kč/1 den 

Při čtyřdenním pobytu v Horském hotelu Lesná na pokoji č. 101 – č. 112 uhradíte za dospělou osobu 

částku ve výši 2.392,- Kč, na pokoji č. 201 a č. 202 částku 3.192,-Kč a na pokoji č. 203 a č. 204 

částku 2.768,- Kč, cena za dítě je závislá na věku dítěte, viz výše. V ceně je zahrnuto: 

 4x ubytování, 

 4x snídaně, 

 4x hlavní jídlo (velikonoční menu – není podmínkou), 

 1x moderovaný kreativní program v Krušnohorském muzeu na Lesné po dobu 90 minut, 

 1x doprava naším minibusem do malebného města Seiffen a Olbernhau a zpět (na velikonoční 

akce a další bohatý program), 

 1x účast na Krušnohorském jarmarku v Lesné s velikonočním průvodem a vynášením Morany, 

ukázkami zapomenutých řemesel a lidové tvorby, s vlastnoruční výrobou v rukodělných 

dílničkách,  

 krmení ovcí, koz a poníků a péče o ně během pobytu (dle domluvy s personálem),možnost využití 

15% slevy na wellness procedury v prostoru Horského hotelu Lesná (dle domluvy), minimální 

celková délka masáže je 60 min, viz nabídka 
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BUDOVA „B“ REKREAČNÍ CENTRUM LESNÁ  

STRAVOVÁNÍ + UBYTOVÁNÍ 

 (začátek – večeře dne 24. 03. 2016, konec – snídaně dne 29. 03. 2016) 

 dospělá osoba    496,- Kč/1 den, 

 děti 0 – 3 r.   148,- Kč/1 den, 

 děti 3 – 6 r.   244,- Kč/1 den, 

 děti 7 – 14 r.    346,- Kč/1 den.  
 

Při čtyřdenním pobytu v budově „B“ uhradíte za dospělou osobu částku ve výši 1 984,- Kč, cena za 

dítě je závislá na věku dítěte, viz výše. V ceně je zahrnuto: 

 4x ubytování, 

 4x snídaně, 

 4x hlavní jídlo (velikonoční menu - není podmínkou), 

 1x moderovaný velikonoční kreativní program v Krušnohorském muzeu na Lesné po dobu 

90 minut, 

 1x doprava naším minibusem do malebného města Seiffen a Olbernhau a zpět (velikonoční akce 

a další bohatý program), 

 účast na Krušnohorském jarmarku v Lesné s velikonočním průvodem a vynášením Morany, 

s ukázkami zapomenutých řemesel a lidové tvorby, s vlastnoruční výrobou v rukodělných 

dílničkách,  

 krmení ovcí, koz a poníků a péče o ně během pobytu (dle 

domluvy), 

 možnost využití 15% slevy na wellness procedury 

v prostoru Horského hotelu Lesná (dle domluvy), 

minimální celková délka masáže je 60 min, viz nabídka 

 pro ubytované hosty je přímo v budově během celého 

pobytu k dispozici finská/suchá sauna bez poplatku! 

 

V případě Vašeho zájmu o zázemí budovy „B“ bez polopenze je cena 333,-Kč/ 1 den a noc. Celková 

cena za pobyt činí 1 332,- Kč. 

 

Rezervaci zajistíte od pondělí do pátku od 7:00 do 14:30 hod na telefonním čísle 

0042 476 113 040, mimo uvedenou dobu na telefonním čísle 0042 476 113 040 nebo 

na emailech lesna.cv@tiscali.cz nebo info@horskyhotellesna.cz. 

 



KRUŠNOHORSKÝ BONUSOVÝ BALÍČEK PRO VÁS PŘIPRAVIL KOLEKTIV 

Z HORSKÉHO AREÁLU LESNÁ, KTERÝ SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU A PŘEJE VÁM 

POŽEHNANÉ VELIKONOCE 2016 

 

Nabídka masáží v Horském hotelu Lesná 

Na uvedené ceny se vztahuje jednorázová velikonoční sleva 15 %. 

Záda + šíje     40 min.  300,-Kč 

Chodidla + lýtka    30 min.  200,-Kč 

Obličej + dekolt    20 min.  200,-Kč 

Celková masáž zezadu   60 min.  400,-Kč 

Královská masáž horkými bylinnými měšci 90 min.  950,-Kč 

Anticelulitidní masáž + zábal   90 min.  600,-Kč 

Lávové kameny    60 min.  490,-Kč 

 

Vzhledem k dojezdové vzdálenosti maserského týmu na Horský hotel Lesná, je tato služba 

podmíněna objednávkou v minimální délce 60 minut.  
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Velikonoční program na Lesné dne 27. 03. 2016 
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Velikonoční program v okolí 

 

Velký pátek 25. 3. 2016  

Olbernhau – Stockhausen – zábavný program pro celou rodinu – 

velikonoční hledání, popř. venkovní pohádkový labyrint podle 

počasí, od 10:00-18:00, http://www.stockhausen-spielzeugland.de/ 

Seiffen – Vytvořte si svůj vlastní suvenýr – v tradiční dílně je 

možno vytvořit z připravených dílů vlastní suvenýr, 10:00-16:00, 

cena od 10,50 €, Schauwerkstatt 

Seiffen -  Prohlídka kostela s varhanním koncertem, 12:00-12:30, 

www.seiffen.de/  

 

Seiffen – Kostel – Rozjímání o pašijovém týdnu, 14:30 – 15:30 www.seiffen.de/ 

 

 

 

 

 

 

Bílá sobota 26. 3. 2016 

Olbernhau – Stockhausen – zábavný program pro celou rodinu – velikonoční hledání, popř. 

venkovní pohádkový labyrint podle počasí, od 10:00-18:00, http://www.stockhausen-

spielzeugland.de/ 

Seiffen – Skanzen – Den hádanek s muzejním kvízem a velikonočním překvapením, 11:00- 16:00, 

www.seiffen.de/  

http://www.stockhausen-spielzeugland.de/
http://www.schauwerkstatt.de/index.cfm
http://www.seiffen.de/
http://www.seiffen.de/
http://www.stockhausen-spielzeugland.de/
http://www.stockhausen-spielzeugland.de/
http://www.seiffen.de/
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Seiffen – Vytvořte si svůj vlastní suvenýr – v tradiční dílně je možno vytvořit z připravených dílů 

vlastní suvenýr, 10:00-16:00, cena od 10,50 €, Schauwerkstatt 

Seiffen – Den otevřených dveří u Wendt & Kühn – 

tradiční výrobce krušnohorských dřevěných postaviček 

a dekorací, prodejní galerie o ploše 250 m2 10:00-17:00 

hod,  Hauptstraße 97 09548 Kurort Seiffen/Erzgeb. 

www.wendt-kuehn.de/ 

 

Velikonoční neděle 27. 3. 2016 

Olbernhau – Stockhausen – zábavný program pro 

celou rodinu – velikonoční hledání, popř. venkovní pohádkový labyrint podle počasí, od 10:00-18:00, 

http://www.stockhausen-spielzeugland.de/ 

Seiffen – Den otevřených dveří u Wendt & Kühn – tradiční výrobce krušnohorských dřevěných 

postaviček a dekorací, prodejní galerie o ploše 250 m2 10:00-17:00 hod,  Hauptstraße 97 09548 Kurort 

Seiffen/Erzgeb. www.wendt-kuehn.de/  

Deutschkatharinenberg – Štola Fortuna – Velikonoční brunch – labužnický zážitek spojený 

s prohlídkou štoly, od 10:30, www.fortuna-

bernstein.de/ 

 

 

 

 

Velikonoční pondělí 28. 3. 2016  

Olbernhau – Stockhausen – zábavný program pro celou rodinu – velikonoční hledání, popř. 

venkovní pohádkový labyrint podle počasí, od 10:00-18:00, http://www.stockhausen-

spielzeugland.de/ 

Olbernhau – Komentovaná prohlídka města, 10:30, www.olbernhau.de 

Seiffen – Vytvořte si svůj vlastní suvenýr – v tradiční dílně je možno vytvořit z připravených dílů 

vlastní suvenýr, 10:00-16:00, cena od 10,50 €, Schauwerkstatt 
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