SILVESTR NA HORÁCH
2017
28.12.2017 – 1.1.2018

Že prý je nejhezčí Silvestr na horách???
Přijďte si užit novoroční pobyt na horský hotel Montanie!!!
V srdci přírody s křišťálově čistým vzduchem a v hotelu s
vyhlášenou kuchyní si zpříjemníte konec roku Vy i Vaše děti
O gastronomický zážitek se postará šéfkuchař restaurace
Montanie s gala menu a přípitkem.
Hudba k tanci a půlnoční ohňostroj jsou samozřejmou součástí
večera
Pro hosty hotelu Montanie se podařilo rozšířit nabídku různých
kategorií pokojů o 12 luxusních pokojů ve zcela zrekonstruovaných
prostorách. Všechny pokoje jsou v úrovni 4 hvězdy
Jedná se o nejluxusnější ubytování, které v současné době Jizerské
hory nabízejí . V komfortně zařízených pokojích je luxus prostoru spojen
s designem horského stylu. Vše provedeno v nadstandardních
materiálech. Hosté ocení jistě i prostorné designové koupelny i
praktické doplňky sloužící maximálnímu komfortu pobytu.
Balíček zahrnuje:
4 x ubytování * 4 x snídaně formou bufetu *
1 x silvestrovské gala menu s přípitkem * 2 x volný vstup do
sauny na 1 hodinu * živá hudba k tanci, ohňostroj

Info a rezervace: 483 360 666, 483 383 265
montanie@montanie.cz, www.montanie.cz

Cena: od 7.220Kč za osobu

SILVESTER IN DEN
BERGEN 2017
28.12.2017 – 1.1.2018

Im Herzen der Natur mit kristallklarer Luft und in unserem
Hotel mit renomierter Küche werden Sie den Jahreswechsel
mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden genießen.
Für das gastronomische Erlebnis
sorgt unser Küchenchef.
Für unsere Gäste haben wir das Angebot an Unterkunft in
verschiedenen Zimmerkategorien erweitert. Neu bieten wir 12
hochwertig renovierte Zimmer im neuen Gebäude an.
Es handelt sich luxuriöseste Unterkunft, die derzeit Isergebirge
anbieten kann. Geräumiche Zimmer oder Appartements bieten
Platz für 2 bis 4 Personen.
Alle Zimmer entsprechen dem 4* Standard.
In komfortabel eingerichteten Zimmern ist der Raumluxus mit dem
Design des Bergstils vereint. Wir haben Wert auf hochwertige
Materialien und viele praktische Details gelegt, was zu Ihrem
maximalen Komfort beiträgt. Unsere Gäste werden auch die
geräumigen Designer Bäder schätzen.

RESERVIEREN SIE JETZT : 483 360 666, 483 383 265
montanie@montanie.cz, www.montanie.cz

Inklusive:
4x Übernachtung, 4x Frühstück in Buffetform
1x Silvesterdinner, Welcomedrink, Livemusik, Feuerwerk
2x Sauna (1 Stunde)

Preis ab 7 220 CZK/ Persone

