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Odkazy jsou aktivní, kliknutím na příslušné tlačítko přejdete přímo do požadované sekce.
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Deluxe connected savoy suite connected

barrier-free Presidential suite

Presidential suite connected
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návrat do hlavního menu

	 99	luxusně	zařízených	pokojů	
	 Stylově	vybavené	koupelny	s	vanou	a	sprchou
	 Postele	velikosti	„king	size“	 
(možnost	oddělených	postelí)

	 Nekuřácké	pokoje
	 Bezbariérový	pokoj
	 Samostatně	ovládaná	klimatizace	
	 Telefon
	 Pokojový	trezor

 SMART TV
	 Elektronický	zámek
	 Minibar
	 Kávovar
	 Bezplatné	internetové	připojení	(WiFi)
	 Župan	a	domácí	trepky	
	 Žehlící	sada
	 Čistící	sada	na	boty	a	oděv
	 Fén

	 Kávovar
	 Bylinná	koupelová	kosmetika
	 5	kategorií	pokojů:	Compact,	Standard,	Comfort,	
Superior,	Deluxe

	 Cena	pokoje	vždy	zahrnuje	snídani	formou	buffé,	
vstup	do	hotelového	wellness	centra	(25m	plavecký	
bazén,	whirlpool,	sauna,	parní	lázeň,	fitness)

	 Sada	pro	přípravu	teplých	nápojů	(káva,	čaj,	kakao)

Pokoje
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návrat do hlavního menunávrat do menu Pokoje

Compact

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.

 Rozloha pokoje 20 – 23 m2

 Vila Kleopatra, carlton, Rusalka
 Max. 2 dospělé osoby 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

 Stylově vybavená koupelna s vanou nebo sprchovým koutem
 Umístění v nižších nebo vyšších (pod střechou) podlažích hotelu
 Pokoje s populárním britským stylem v designu stropů
 Individuální výhled z oken (na dvůr nebo vnitřní dvůr hotelu)
 King size bed (oddělené postele jsou k dispozici na vyžádání)
 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 Osobní váhy
 Kosmetika v koupelně
 Set Nespresso pro výrobu teplých nápojů (káva, čaj, kakao)
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návrat do hlavního menunávrat do menu Pokoje

Standard
 Rozloha pokoje 23 – 25 m2

 Vila carlton, Rusalka, Kleopatra
 Max. 2 dospělé osoby 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

 Stylově vybavená koupelna s vanou nebo sprchovým koutem
 Postel velikosti „king size“ (možnost oddělených postelí)
 Nekuřácký pokoj
 Možnost bezbariérového pokoje
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 bylinná koupelová kosmetika
 Set Nespresso pro výrobu teplých nápojů (káva, čaj, kakao)

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu Pokoje

Comfort
 Rozloha pokoje 25 – 35 m2

 Vila Kleopatra
 Max. 2 dospělé osoby 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

 Stylově vybavená koupelna s vanou nebo sprchovým koutem
 Postel velikosti „king size“ (možnost oddělených postelí)
 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 bylinná koupelová kosmetika
 Set Nespresso pro výrobu teplých nápojů (káva, čaj, kakao)

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu Pokoje

Superior
 Rozloha pokoje 26 – 40 m2

 Vila savoy, artemis, Kleopatra, carlton
 Max. 3 dospělé osoby 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

  1 osoba na přistýlce   215 × 90 cm

 Stylově vybavená koupelna s vanou nebo sprchovým koutem
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“ (možnost oddělených postelí)
 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 bylinná koupelová kosmetika
 Set Nespresso pro výrobu teplých nápojů (káva, čaj, kakao)

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu Pokoje

Superior Connected
 Rozloha pokoje 76 m2 (36+40 m2)
 Vila Kleopatra  (405+406)
 Max. 6 dospělých osob 4 osoby na hlavní posteli   200 × 180 cm

  2 osoby na přistýlce   215 × 90 cm
 Ideální pro rodiny s dětmi
 Stylově vybavená koupelna s vanou nebo sprchovým koutem
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“ (možnost oddělených postelí)
 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 bylinná koupelová kosmetika
 Set Nespresso pro výrobu teplých nápojů (káva, čaj, kakao)

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu Pokoje

Deluxe
 Rozloha pokoje 30 – 46 m2

 Vila savoy, Kleopatra, carlton
 Max. 3 dospělé osoby 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

  1 osoba na přistýlce   215 × 90 cm

 Luxusní zlacený nábytek
 Stylově vybavená koupelna s vanou
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“ (možnost oddělených postelí)
 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 DVD
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 bylinná koupelová kosmetika
 Deštníky
 Set Nespresso pro výrobu teplých nápojů (káva, čaj, kakao)

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu Pokoje

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.

Deluxe Connected
 Rozloha pokoje 30 + 33 m2

 Vila Savoy (202+203, 302+303), Kleopatra (403+404)
 Max. 4 dospělé osoby 4 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

 Luxusní zlacený nábytek
 Stylově vybavená koupelna s vanou
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“ (možnost oddělených postelí)
 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 DVD
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 bylinná koupelová kosmetika
 Deštníky
 Set Nespresso pro výrobu teplých nápojů (káva, čaj, kakao)
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návrat do hlavního menunávrat do menu Pokoje

Barrier-free
 1× bezbariérový pokoj kategorie Standard ve vile Kleopatra
 Rozloha pokoje: 41 m2

 Max. 2 dospělé osoby na hlavní posteli   200 × 180 cm
 Pokoj vhodný pro: tělesně postižené osoby

  osoby se sníženou mobilitou
 Stylově vybavená koupelna se sprchou
 Sanitární vybavení přizpůsobené tělesně postiženým
 Postel velikosti „king size“
 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 bylinná koupelová kosmetika
 Sada pro přípravu teplých nápojů (káva, čaj, kakao)

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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Junior Suite ApArtment Suite Suite 
connected

Savoy Suite Savoy Suite 
connected

Presidential  
suite

Presidential 
suite  

connected

EXECUTIVE 
FLOOR

návrat do hlavního menu

	 14	luxusních	Suitů	a	Apartmentů
	 Stylově	vybavené	koupelny	s	vanou	nebo	sprchou
	 Postele	velikosti	„king	size“	
	 Nekuřácké	pokoje
	 Samostatně	ovládaná	klimatizace	
	 Telefon
	 Pokojový	trezor
	 SMART	TV
	 DVD
	 Elektronický	zámek

	 Minibar
	 Kávovar
	 Bezplatné	internetové	připojení	(WiFi)
	 Župan	a	domácí	trepky	
	 Žehlící	sada
	 Čistící	sada	na	boty	a	oděv
	 Fén
	 Luxusní	řada	koupelové	kosmetiky	Chopard

	 Deštníky
	 5	kategorií	Suite:	Junior	Suite,	Apartment,	Suite,	Savoy	
Suite,	Presidential	Suite

	 Cena	pokoje	vždy	zahrnuje	snídani	formou	buffetu,	
vstup	do	bazénu,	vířivky,	sauny,	fitness	centra

	 Set	Nespresso	pro	výrobu	teplých	nápojů	 
(káva,	čaj,	kakao)

	 Malý	dárek	při	příjezdu

Apartmány a suity
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návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Junior Suite
 Rozloha pokoje 55 m2

 Vila Carlton (104, 201, 203, 301, 303)
 Max. 3 dospělé osoby 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

   1 osoba na přistýlce   215 × 90 cm
 Max. 2 děti 2 děti na rozloženém sofa  175 × 143 cm

 2 stylově vybavené koupelny s vanou
 2 toalety
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“
 Balkon o rozloze až 21 m2

 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 DVD
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)

 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 Luxusní řada koupelové kosmetiky  

chopard
 Deštníky
 Ovocný talíř v den příjezdu
 Květinová výzdoba v den příjezdu
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Set Nespresso pro výrobu teplých 

nápojů (káva, čaj, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.



12

návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Apartment
 Rozloha pokoje 60 m2

 Vila Artemis (101, 102, 201, 202)
 Max. 2 dospělé osoby 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm
 Max. 2 děti 2 děti na rozloženém sofa  190 × 160 cm

 Kuchyně se zlaceným nábytkem
 Luxusní zlacený nábytek
 Stylově vybavená koupelna s vanou
 2 toalety
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“
 Balkon o rozloze až 10 m2

 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 DVD
 Elektronický zámek
 Minibar

 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 Luxusní řada koupelové kosmetiky  

chopard
 Deštníky
 Ovocný talíř v den příjezdu
 Květinová výzdoba v den příjezdu
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Set Nespresso pro výrobu teplých 

nápojů (káva, čaj, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Suite
 Rozloha pokoje 85 m2

 Vila Carlton (202, 302)
 Max. 4 dospělé osoby 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

  2 osoby na přistýlkách  215 × 90 cm
 Max. 2 děti  2 děti na rozloženém sofa  175 × 143 cm

 2 stylově vybavené koupelny s vanou
 2 toalety
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“
 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 DVD
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar

 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Deštníky
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 Luxusní řada koupelové kosmetiky  

chopard
 Ovocný talíř v den příjezdu
 Květinová výzdoba v den příjezdu
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Set Nespresso pro výrobu teplých 

nápojů (káva, čaj, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Suite – Carlton
 Rozloha pokoje 66 m2

 Vila Carlton (103)
 Max. 3 dospělé osoby 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

  1 osoba na přistýlce  215 × 90 cm

 Stylově vybavená koupelna s vanou
 2 toalety
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“
 balkon o rozloze 5 m2

 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 DVD
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar

 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Deštníky
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 Luxusní řada koupelové kosmetiky  

chopard
 Ovocný talíř v den příjezdu
 Květinová výzdoba v den příjezdu
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Sada pro přípravu teplých nápojů 

(čaj, káva, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Suite Connected
 Rozloha pokoje 92 m2

  1× Suite
  1× Standard

 Vila Carlton 102 + 103
 Max. 5 dospělých osob 4 osoby na 2 hlavních postelích 200 × 180 cm

  1 osoba na přistýlce  215 × 90 cm

 2 samostatné vchody
 Mezi dvěma ložnicemi jsou zvukotěsné 

dveře pro zajištění maximálního soukromí
 2 stylově vybavené koupelny s vanou 
 3 toalety 
 Elegantně zdobené stropní štuky
 2 postele velikosti „king size“
 balkon o rozloze 5 m2

 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 DVD
 Elektronický zámek
 Minibar

 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 Luxusní řada koupelové kosmetiky 

chopard
 Deštníky
 Ovocný talíř v den příjezdu
 Květinová výzdoba v den příjezdu
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Set Nespresso pro výrobu teplých 

nápojů (káva, čaj, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.



16

návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Savoy Suite
 Rozloha pokoje:  75 m2

 Vila Savoy 201 + 209
 Max. 3 dospělé osoby  2 osoby na hlavní posteli 200 × 180 cm

  1 osoba na přistýlce 215 × 90 cm
 Max. 2 děti  2 děti na rozloženém sofa 190 × 160 cm

 2 samostatné vchody
 Luxusní zlacený nábytek
 Stylově vybavená koupelna s vanou
 2 toalety
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“
 balkon o rozloze 7 m2

 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 DVD
 Elektronický zámek
 Minibar

 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 Luxusní řada koupelové kosmetiky  

chopard
 Deštníky
 Ovocný talíř v den příjezdu
 Květinová výzdoba v den příjezdu
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Set Nespresso pro výrobu teplých 

nápojů (káva, čaj, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Savoy Suite Connected
 Rozloha pokoje:  115 m2

  1x savoy suite
  1x Deluxe

 Vila Savoy 201 + 208
 Max. 5 dospělých osob 4 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

  1 osoba na přistýlce  215 × 90 cm
 Max. 2 děti  2 děti na rozloženém sofa  190 × 160 cm

 2 samostatné vchody
 Luxusní zlacený nábytek
 2 stylově vybavené koupelny s vanou
 3 toalety
 Zdobné stropní štuky
 2 postel velikosti „king size“
 balkon o rozloze 7 m2

 Nekuřácké pokoje
 Samostatně ovládané klimatizace
 telefony
 Pokojové trezory
 smaRt tV
 DVD
 Elektronické zámky
 Minibary

 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župany a domácí trepky
 Žehlící sady
 Čistící sady na boty a oděvy
 Fény
 Deštníky
 Luxusní řada koupelové kosmetiky  

chopard
 Ovocný talíř jako dárek v den příjezdu
 Květinová výzdoba v den příjezdu
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Set Nespresso pro výrobu teplých 

nápojů (káva, čaj, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.



18

návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Presidential Suite
 Rozloha pokoje:  75 m2

 Vila Savoy 101 + 109
 Max. 3 dospělých osob 2 osoby na hlavní posteli  200 × 180 cm

  1 osoba na přistýlce  215 × 90 cm
 Max. 2 děti  2 děti na rozloženém sofa  190 × 160 cm

 2 samostatné vchody
 Luxusní zlacený nábytek
 Stylově vybavená koupelna s vanou  

a sprchou
 2 toalety
 Zdobné stropní štuky
 Postel velikosti „king size“
 Sluneční terasa o rozloze 50 m2

 Nekuřácký pokoj
 Samostatně ovládaná klimatizace 
 telefon
 Pokojový trezor
 smaRt tV
 DVD
 Elektronický zámek
 Minibar
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi) 

 Župan a domácí trepky 
 Žehlící sada
 Čistící sada na boty a oděv
 Fén
 Luxusní řada koupelové kosmetiky  

chopard 
 Deštníky
 Welcome drink
 Rezervace stolu v savoy restaurantu  

dle výběru
 Snídaňový servis zahrnut v ceně
 Denní tisk dle výběru zahrnut v ceně
 Vždy čerstvý ovocný talíř
 Vždy čerstvá květinová výzdoba
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Set Nespresso pro výrobu teplých 

nápojů (káva, čaj, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Presidential Suite Connected
 Rozloha pokoje:  115 m2

  1x Presidential suite
  1x Deluxe

 Vila Savoy 101 + 108
 Max. 5 dospělých osob 4 osoby na hlavní posteli 200 × 180 cm

  1 osoba na přistýlce 215 × 90 cm
 Max. 2 děti  2 děti na rozloženém sofa 190 × 160 cm

 2 samostatné vchody
 Luxusní zlacený nábytek
 2 stylově vybavené koupelny s vanou
 3 toalety
 Zdobné stropní štuky
 2 postele velikosti „king size“
 Sluneční terasa o rozloze 50 m2

 Nekuřácké pokoje
 Samostatně ovládané klimatizace
 telefony
 Pokojové trezory
 smaRt tV
 DVD
 Elektronické zámky
 Minibary
 Kávovar
 Bezplatné internetové připojení (WiFi)

 Župany a domácí trepky
 Žehlící sady
 Čistící sady na boty a oděvy
 Fény
 Deštníky
 Luxusní řada koupelové kosmetiky 

chopard
 Welcome drink
 Rezervace stolu v savoy restaurantu dle 

výběru
 Snídaňový servis zahrnut v ceně
 Denní tisk dle výběru zahrnut v ceně
 Vždy čerstvý ovocný talíř
 Vždy čerstvá květinová výzdoba
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Set Nespresso pro výrobu teplých 

nápojů (káva, čaj, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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návrat do hlavního menunávrat do menu apartmány a suity

Executive Floor
 Rozloha podlaží: 260 m2

 1 × Suite
 2 × Junior Suite
 Vila Carlton (201 + 202 + 203, 301 + 302 + 303)
 Max. 10 dospělých osob 2 osoby na 3 hlavních postelích 200 × 180 cm

  4 osoby na přistýlkách  215 × 90 cm
 Max. 6 dětí 2 děti na 3 rozložených sofa  175 × 143 cm

 Samostatně uzavíratelné podlaží  
skýtající absolutní soukromí

 6 stylově vybavených koupelen  
s vanou a sprchou

 6 toalet
 Zdobné stropní štuky
 3 postele velikosti „king size“
 Nekuřácké pokoje
 Samostatně ovládané klimatizace 
 telefony
 Pokojové trezory
 smaRt tV
 DVD
 Elektronické zámky
 Minibary
 Kávovar

 Bezplatné internetové připojení (WiFi)
 Župany a domácí trepky 
 Žehlící sady
 Čistící sady na boty a oděv
 Fény
 Luxusní řada koupelové kosmetiky  

chopard
 Deštníky
 Na každém pokoji ovocný talíř  

v den příjezdu
 Na každém pokoji květinová výzdoba 

v den příjezdu
 Láhev perlivého vína při příjezdu
 Set Nespresso pro výrobu teplých 

nápojů (káva, čaj, kakao)
 Malý dárek při příjezdu

Ilustrační foto – jednotlivé pokoje se v dané kategorii mohou od vyobrazeného lišit.
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