
je možné dokoupit za 190 Kč 

 

LETNÍ 
DOVOLENÁ 
v LH Hotelu Jana Přerov 

 
 

 

2.250 Kč / 2 osoby / 1 noc * 

 

4.350 Kč / 2 osoby / 2 noci ** 

 

Ke koupi můžete využít 
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 

 
 

*Nástup na pobyt neděle až čtvrtek 

 

 

 
 

❖ 2x ubytování v pokoji vyšší kategorie LUX pro 2 osoby  

❖ 2x bufetová snídaně pro 2 osoby (teplý a studený bufet) 

❖ 2x večeře formou rautu nebo výběrem z menu pro 2 osoby dle obsazenosti hotelu 

❖ Welcome drink pro 2 osoby 

❖ Espresso coffee set s kapslovou kávou (při příjezdu na pokoji) 

❖ 1 x 0,75 l minerální voda při příjezdu na pokoji 

❖ 1 x láhev vína 0,75 l 

❖ Neomezený vstup do wellness pro 2 osoby (v provozní době: ve všední dny od 16:00 do 23:00, o víkendech od 
10:00 do 23:00) - Solná a aroma pára, senná bio sauna, aroma bio sauna, finská sauna, ochlazovací vědro, 
Kneippovy lázně, vířivka, tropické sprchy, sluneční louka 

❖ Neomezený vstup do venkovního bazénu v letních měsících 

❖ Parkovné na hotelovém parkovišti 50 Kč/noc (není zahrnuto v ceně balíčku) 

❖ Ručníkový servis (ručníky a osušky v ceně, župan za příplatek 50 Kč) 

❖ WIFI zdarma v celém hotelu 

❖ Možnost prodloužení pobytu za cenu 2.190 Kč/pokoj/noc

 

 

Ubyto
vání se snídaní pro dítě 

do 12 let na př

 

 
 

Odborový svaz SOO - nejen letní dovolená 2022 s LH Hotels -10 % 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA: 

www.hotel-jana.cz hotel@hotel-jana.cz 
+420 581 833 111 / +420 602 561 550 Koliby 2824/2, 750 02 Přerov 

Balíček lze rezervovat dle aktuální obsazenosti hotelu v rámci celého roku mimo období 24.12. – 1.1. 
*Nabídka nezahrnuje městský poplatek 15 Kč/osoba/noc, hradí se na místě 
 
 
 
 
 

Ubytování se snídaní pro dítě do 12 let na 
přistýlce se 2 dospělými osobami ZDARMA 

Polopenzi pro dítě do12 let je 
možné dokoupit za 190 Kč 

5.690,- Kč / 2 osoby / 2 noci 

IDEÁLNÍ 
DOVOLENÁ 

V LH Hotelu Jana Přerov 

 
 
 
 
 

Ke koupi můžete využít  
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 

 

http://www.hotel-jana.cz/
mailto:hotel@hotel-jana.cz

