
Víkend v hotelu*** Harmonie v Luhačovicích

speciální nabídka pro OS PHGN

Pobyt na 2 noci, cena pro dvě osoby: 2.920,- Kč

Pobyt v hotelu Harmonie*** Luhačovice pro dvě osoby na 2 noci zahrnuje: 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí

Wellness program: 

- 1x inhalace Vincentkou pro každého (15 min.)
- 2x hodinový vstup do bazénu pro každého

Další výhody: 
- vstup do fitness po celu dobu pobytu + možnost zapůjčení karimatek
- wifi zdarma
- parkování zdarma
- stolní tenis zdarma po celou dobu pobytu
- možnost zapůjčení Nordic walking holí, petanque, kriketu, badmintonu, horských kol a koloběžek 
přímo v hotelu

Sleva 10% na veškeré dokoupené procedury z wellness nabídky hotelu. 

Příplatky: 

Lázeňský poplatek: 15 Kč/ osoba/ den (poplatek platí pro osoby ve věku 18-70 let)
Domácí mazlíčci: 100 Kč/ den

Děti: do 2,99 let zdarma
od 3 do 11,99 let 600 Kč/ pobyt

Rezervace: 

Telefonní čísla pro vytvoření objednávek: 577 117 222, 577 117 882, 
E-mail: rezervace@hotel-harmonie.cz

mailto:rezervace@hotel-harmonie.cz


Týden v hotelu*** Harmonie v Luhačovicích

speciální nabídka pro OS PHGN

Pobyt na 5 nocí, cena pro dvě osoby: 7.300,- Kč

Pobyt v hotelu Harmonie*** Luhačovice pro dvě osoby na 5 nocí zahrnuje: 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí

Wellness program: 

- 1x rašelinový obklad – částečný pro každého (20 min.)
- 5x hodinový vstup do bazénu pro každého

Další výhody: 
- vstup do fitness po celu dobu pobytu + možnost zapůjčení karimatek
- wifi zdarma
- parkování zdarma
- stolní tenis zdarma po celou dobu pobytu
- možnost zapůjčení Nordic walking holí, petanque, kriketu, badmintonu, horských kol a koloběžek 
přímo v hotelu

Sleva 10% na veškeré dokoupené procedury z wellness nabídky hotelu. 

Příplatky: 

Lázeňský poplatek: 15 Kč/ osoba/ den (poplatek platí pro osoby ve věku 18-70 let)
Domácí mazlíčci: 100 Kč/ den

Děti: do 2,99 let zdarma
od 3 do 11,99 let 1.500 Kč/ pobyt

Rezervace: 

Telefonní čísla pro vytvoření objednávek: 577 117 222, 577 117 882, 
E-mail: rezervace@hotel-harmonie.cz

mailto:rezervace@hotel-harmonie.cz


Týden v hotelu*** Harmonie v Luhačovicích

speciální nabídka pro OS PHGN

Pobyt na 6 nocí, cena pro dvě osoby: 8.760,- Kč

Pobyt v hotelu Harmonie*** Luhačovice pro dvě osoby na 6 nocí zahrnuje: 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí

Wellness program: 

- 1x inhalace Vincentkou pro každého (15 min.)
- 1x rašelinový obklad – částečný pro každého (20 min.)
- 6x hodinový vstup do bazénu pro každého

Další výhody: 
- vstup do fitness po celu dobu pobytu + možnost zapůjčení karimatek
- wifi zdarma
- parkování zdarma
- stolní tenis zdarma po celou dobu pobytu
- možnost zapůjčení Nordic walking holí, petanque, kriketu, badmintonu, horských kol a koloběžek 
přímo v hotelu

Sleva 10% na veškeré dokoupené procedury z wellness nabídky hotelu. 

Příplatky: 

Lázeňský poplatek: 15 Kč/ osoba/ den (poplatek platí pro osoby ve věku 18-70 let)
Domácí mazlíčci: 100 Kč/ den

Děti: do 2,99 let zdarma
od 3 do 11,99 let 1.800 Kč/ pobyt

Rezervace: 

Telefonní čísla pro vytvoření objednávek: 577 117 222, 577 117 882, 
E-mail: rezervace@hotel-harmonie.cz


