
Víkendové  
rendez-vous  
pro zamilované 
na zámku Křtiny v Moravském krasu

Dovolte nám vás po dva dny hýčkat a prožít nezapomenutelné chvíle. 

Po příjezdu objevíte kouzlo Andělského apartmánu s vlastní terasou 
a poetickým výhledem do náruče zámeckého parku a křtinské krajiny s perlou 
barokní architektury – poutním místem s chrámem Jména Panny Marie podle 
projektu Jana Blažeje Santiniho. 

Při svitu svíček si dopřejete gurmánský zážitek, který potěší i náročné 
labužníky a ochutnáte naše čtyřchodové degustační menu snoubené s vínem 
z darů Jižní Moravy. 

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

Překvapte svou lásku a pozvěte ji na jedinečný pobyt plný nerušených 
společných chvil. 

Vnímejte náš zájem o vás, vnímejte Genius loci místa. Náš empatický 
personál pro vás vytvoří atmosféru minulého století, jsme dámy a pánové, co 
slouží dámám a pánům. Zastavíte se v minulosti a užijete si zážitkový pobyt 
v historické budově s komfortem světa moderních technologií. 

www.zamek-krtiny.cz



Balíček obsahuje: 

•		2×	ubytování	se	snídaní	v	Apartmánu	či	v	Andělském	De	Luxe	pokoji
s jedinečným výhledem a vlastní terasou dle aktuální dostupnosti.

•	Dřívější	check	in	dle	aktuálních	možností	hotelu.

•		2×	Parkování	zdarma	přímo	u	hotelu	s	možností	dobití	elektromobilů	v	naší
vlastní dobíjecí stanici.

•	Při	příjezdu	concierge	servis	–	osobní	doprovod	na	pokoj.

•	Při	příjezdu	na	pokoj	Vás	čeká	VIP	pozornost	–	láhev	sektu	a	ovocný	košík.

•		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).

•		V	příjezdový	den	1×	Romantická	večeře	pro	dvě	osoby	ve	formě	gurmánského
degustačního menu. Servis jídel degustačního menu na dobovém stříbře se
odehrává v elegantní stylové Zámecké restauraci.

•		Pro	umocnění	romantického	zážitku	v	případě	příznivého	počasí	lze
za speciální příplatek a pouze na základě předchozího objednání
zaranžovat privátní večeři při svitu svíček i na terase vašeho apartmánu
se servisem osobního salonního číšníka. Cena za tuto službu, která není
součástí	balíčku	je	1	000	Kč.	V	případě	vašeho	zájmu	o	tuto	službu,	prosíme
o rezervaci a domluvu s recepcí Zámku při rezervaci pobytového balíčku.

•		V	pobytový	den	2×	vstupenky	do	křtinského	Arboreta	se	stromem	přání
Arboretum Křtiny	(arboretum-krtiny.cz)

•		V	pobytový	den	tříchodová	večeře	pro	dvě	osoby	ve	formě	„Penze	dobré
pohody“ výběrem ze 3 menu včetně nabídky ze zvěřiny z našich univerzitních
lesů.

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

•	Možnost	pozdějšího	odjezdu	dle	aktuálních	možností.

•	Dárek	při	odjezdu	na	památku	zvěřinová	paštika	vlastní	výroby.

Dvoudenní pobyt (3 dny, dvě noci) 
cena pro dvě osoby od 7 870 Kč.
Cena závisí na výběru délky masáže a zda si vyberete 
pobyt v pracovní dny nebo o víkendu, pro bližší informace 
kontaktujte prosím recepci hotelu.  

Rezervujte	si	svůj	pobyt	již	dnes	na	hotelové	recepci	

+420 724 946 162 či recepce@zamek-krtiny.cz.




