Nabídka produktů k zakoupení u správce
CHARDONNAY
CHARDONNAY
ZWIGELLTREBE
DORNFELDER

190,-Kč
190,-Kč
ročník 2018 rosé polosladké 190,-Kč
ročník 2017 červené suché 190,-Kč
RULANDSKÉ ŠEDÉ ročník 2019 bílé polosladké 190,-Kč
ročník 2018 bílé suché
ročník 2019 bílé suché

Kvalitní vína rodinného vinařství Bílkovi,
oblast Velké Bílovice, vína jsou vyráběna výhradně z hroznů
vlastní produkce

PIVO PRAZDROJ
sklo/plechovka 500 ml
PIVO PRAZDROJ
čepované
500 ml

40,- Kč

JABLEČNÝ MOŠT
krabice
5 litrů

160,- Kč

EXPRESO INTENSO
krabice 16 kapslí
kapsle do kávovaru 1 kus
PIZZA (dle aktuální nabídky)
1 kus průměr 30cm
(průměr 30cm)

35,- Kč

150,- Kč
10,- Kč

130,- Kč

Nabídka produktů k zakoupení u správce

SPECIÁLNÍ NABÍDKA :
Vína z Moravy od kamaráda soukromého vinaře
(vína jsou stáčena do skleněných lahví bez
originální etikety )
RULANDSKÉ BÍLÉ

bílé suché

140,-Kč

RYZLINK VLAŠSKÝ bílé suché

140,-Kč

NEUBURG

bílé suché

140,-Kč

PROSECCO

perlivé víno

110,-Kč

Nabídka produktů k zakoupení u správce

Nabídka pronájmu privátní sauny
FINSKÁ SAUNA

NANUK MOUŘENÍN JAHODOVÝ

60 ml

15,- Kč

NANUK JAHODOVÝ PÉŤA

60 ml

15,- Kč

NANUK TVAROHOVÝ PÉŤA

60 ml

15,- Kč

Finská sauna je prověřenou klasikou, která Vám pomůže vyplavit z těla toxiny, prokrvit
orgány i kůži, posílit imunitu a zbavit se stresu. Pomáhá navíc i s léčbou tvz. Symptomu
studených nohou. Teplota se v klasické sauně pohybuje v rozmezí od 85 do 95 stupňů
Celsia. Vlhkost vzduchu je pak mezi 10 a 20 procenty.

1 osoba (120 minut)
2-3 osoby (120 minut)
4 osoby (120 minut)

400,- Kč
750,- Kč
850,- Kč

V ceně saunování zahrnuto prostěradlo, osuška, džbánek s vodou a citrónem.
NANUK JAHODY SE ŠLEHAČKOU

60 ml

KELÍMEK JAHODY SE ŠLEHAČKOU 170 gr

35,- Kč

SMETANOVÁ ZMRZLINA čokoláda

35,- Kč

180 gr

INFRASAUNA

15,- Kč

Infrasauna je dřevěná kabina podobná sauně, která díky infrapanelům prohřívá lidský
organismus. Dlouhovlnné infračervené záření proniká rovnou do tělových tkání, kdy se
dostane až do hloubky více jak 4 cm. Vše probíhá zcela přirozeně – svaly se uvolňují a
zklidňují, tělo není zatěžováno. Infrasauna má nastavenou energii tak, aby se co nejvíce
vyrovnala energii vyzařované lidským tělem. Produkování potu v infrasaunách je až
třikrát vyšší při okolní teplově již okolo 45 – 60°C.

1 osoba
2 osoby
SMETANOVÁ ZMRZLINA vanilka

180 gr

35,- Kč

(50 minut)
(50 minut)

200,- Kč
300,- Kč

V ceně saunování zahrnuto prostěradlo, osuška, džbánek s vodou a citrónem.
V případě zájmu možno za příplatek 50,- Kč zakoupit saunové aróma různé druhy
(eukalyptus, pepermit, bříza, citrusové plody, apod.)

Možnost zapůjčení sportovního vybavení u správce
Lukostřelba

2 hodiny

Možnost zapůjčení sportovního vybavení u správce
MOTOROVÝ ČLUN GLADIÁTOR

150,-

Kč

Počet osob:

(luk, šípy terč)

Střelba ze vzduchovky 2 hodiny

150,-

5+1

Max.nosnost: 580 kg
Délka:
3,70 m
Šířka:
1,72 m

Kč
(vzduchovka, terče,
60 ks diabolek)

Badminton

1/2 den

150,- Kč

1 den

500,-

Kč
1/2 den

300,-

1 den
(informace na zadní straně) 1/2 den
Kč

1.900,- Kč
1.200,-

(nafukovací paddleboard,

Kč
pádla, sedátko)

MOTOROVÝ ČLUN

Propan-butanová láhev

Celý den
1/2 dne

1.900,- Kč
1.200,- Kč

(v ceně zahrnuta doprava člunu na
vodu a zpět + zaškolení obsluhy
+ zapůjčení plovacích vest)

Motor Tohatsu 5HP 123 m3

(síť, 2 rakety, 2 míčky)

PADDLEBOARD

Ceník zapůjčení :

10kg

(k zapůjčení ke grilu, cena účtována
dle skutečné spotřeby)

50 - 300,- Kč

(k motorům o výkonu 5HP není třeba
odborné zkoušky ani kapitánský průkaz)

Palivo do motoru není součástí
zapůjčení člunu řešeno individuálně
dle skutečné spotřeby.

