
Člověče  
zastav se
aneb nocování na Zámku Křtiny 
s ochutnávkou Moravského krasu

Zastavte na chvíli rychlý životaběh, zklidněte svou mysl a prožijte moc 
přítomného okamžiku. V hotelu ZÁMEK Křtiny Vás přijmeme do své velkorysé 
náruče a pomůžeme zapomenout na starosti a stres. Budeme hýčkat Vaše smysly, 
tělo i duši, pohladíme Vás svou empatií, pozorností a úsměvem. 

Užijete si zážitkový pobyt v historické budově, která vkusně kombinuje komfort 
dnešního světa 

Po příjezdu objevíte kouzlo Genia loci – poetické výhledy do náruče zámeckého 
parku v kabátě čtvera ročních období a křtinské krajiny s perlou barokní 
architektury – poutním místem s chrámem Jména Panny Marie podle projektu 
Jana Blažeje Santiniho. 

Kochat se budete jak ranním svítáním a zapomenutým kohoutím kokrháním, tak 
libými tóny zvonohry z přilehlého barokního chrámu. 

V nedalekém romantickém Arboretu Křtiny při časově neomezené 
procházce ochutnáte poznání odvěkých zelených velikánů z celého světa 
a máte možnost zavěsit svá tajná přání na tajuplný Strom přání k tomu určený.  
Ve stejnojmenném prostoru máte možnost uchovat Vaše okamžiky v podobě 
žánrově dobových obrázků v plenéru jedinečného designového fotokoutku – viz 
picture point. 

Další ochutnávkou v poznání je krasová jeskyně Výpustek vzdálená od Zámku 
pouhé 2 km a 20 minut svižné chůze.

Dřívější check in dle aktuálních možností Hotelu

Welcome drink na uvítání

Stravování formou Penze DOBRÉ POHODY

2 x vstupenka do Arboreta se stromem přání

Tříchodová večeře výběrem ze 3 menu

Vstupenka do jeskyně Výpustek pro dvě osoby 

Parkování zdarma přímo u hotelu

www.zamek-krtiny.cz



Balíček obsahuje: 

•		2×	ubytování	ve	stylovém	komfortním	dvoulůžkovém	pokoji	na	2	noci

•		dřívější	check	in	dle	aktuálních	možností	hotelu

•		2×	vitální	snídaně	formou	rautu	(v	případu	menšího	počtu	hostů	servírovaná)

•		1×	welcome	drink	na	uvítání	1×	nápoj	pro	každého	–	výběr	0,2	l	víno	bílé	
nebo	červené,	0,5	l	pivo,	nealko	nápoj	(možno	využít	v	restauraci	během	
pobytu)

•		Stravování	formou	Penze	DOBRÉ	POHODY	tj.	2	x	tříchodová	večeře	výběrem	
ze 3 menu v hodnotě včetně nabídky ze zvěřiny z našich univerzitních lesů 
a vegetariánské varianty. 

•		2×	vstupenka	do	Arboreta	se	stromem	přání	Arboretum	Křtiny

•		vstupenka	do	jeskyně	Výpustek	pro	dvě	osoby	

•		wifi	připojení	k	internetu	na	pokoji	i	v	restauraci

•		2×parkování	zdarma	přímo	u	hotelu	s	možností	dobití	elektromobilů	v	naší	
dobíjecí stanici 

•		možnost	pozdějšího	odjezdu	dle	aktuálních	možností	

•		dárek	při	odjezdu	na	památku	=	zvěřinová	paštika	vlastní	výroby	

•		při	prodloužení	pobytu	o	jednu	noc,	1×	tříchodová	večeře	zdarma		

•		Pro	umocnění	relace	těla	i	duše	lze	za	speciální	příplatek	a pouze 
na základě předchozího objednání s recepcí zaranžovat privátní masáž 
1×	Privátní	masáž	pro	dvě	osoby	z	rukou	certifikovaného	fyzioterapeuta	
a	chiropraktika	(lze	si	na	místě	po	domluvě	vybrat	z	masáže	klasické,	
zdravotní,	relaxační,	kombinované	či	kompilátu	všech	uvedených).	Cena 
za tuto službu není součástí balíčku, je možná za příplatek. V případě 
vašeho zájmu o tuto službu, prosíme o rezervaci a domluvu s recepcí 
Zámku při rezervaci pobytového balíčku.

Dvoudenní pobyt (3 dny, dvě noci) 
cena pro dvě osoby od 4 600 Kč.
Balíček je standardně koncipován jako dvoudenní (3 dny, 
dvě noci) s alternativní možností prodloužení o jednu noc 
za zvýhodněných podmínek. 

Rezervujte	si	svůj	pobyt	již	dnes	na	hotelové	recepci	
+420 724 946 162 či recepce@zamek-krtiny.cz. 

Cena balíčku za osobu a jeho dostupnost se může měnit v závislosti na vybraném 
terminu rezervace. Balíček je určen pro dvě osoby. Tuto speciální nabídku nelze 
kombinovat s jinou slevou či jinou nabídkou.


