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EDITORIAL
Milí hosté,
asi se shodneme, že k tomu nejpříjemnějšímu v letním čase patří možnost vychutnat si šálek kávy,
sklenku vína nebo výborné jídlo pod širým nebem. Právě proto je tu naše velká letošní novinka: pojďte
si mezi prvními užít posezení na nové terase Spa hotelu Lanterna. A nejen to.
Celé jaro jsme pracovali na zvelebení hlavní hotelové restaurace, která po rekonstrukci získala zcela
nový vzhled a komfort. Její součástí je nově i celodenní lounge bar s pohodovým posezením a rozsáhlou
vinotékou.
Proměnou prošla část pokojů nad novou terasou. Některé získaly balkon s posezením, jiné zimní
zahradu s vanou a panoramatickým výhledem. U hotelu jsme zřídili dřevěné terasy pro cvičení jógy,
do pokojů na jižní straně přidali klimatizaci... Se zvyšováním komfortu Lanterny ještě nekončíme, máme další plány.
Věříme, že vám nejen tyto novinky, ale i naše další služby a akce, které jsme na léto připravili, zpříjemní dovolenou u nás. Užijte si
ji a nezapomeňte nám dát vědět, jak jste byli spokojeni. Vaše spokojenost je pro nás to nejdůležitější.
Tomáš Blabla, Generální ředitel Resortu Valachy

NOVINKY A TIPY

novinky a tipy

Co je nového po rekonstrukci ve Spa hotelu Lanterna?
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Vychutnejte si dobré jídlo, drink i šálek kávy … i v její kryté části, kterou lze částečně
„otevřít“ díky posuvným stěnám.
na nové terase…

Hostům Lanterny nově nabízíme Aperitivo
moment (v ceně pobytu)

Během rekonstrukce Lanterny se proměnila také hotelová restaurace

Vybrané pokoje překvapí novým komfortem

NOVINKY LÉTA 2022
Tenisové lekce pro děti u Horalu  §¨§§
Zveme vás na zábavnou hodinku s tenisem. Lekce (60 minut) je vedena
formou hry, ideální pro děti od 4 do 10 let.
Kdy: pondělí – pátek v 10:00 a 17:00 (v úterky jen v 10:00)
Kde: tenisový kurt u Wellness hotelu Horal
Cena: individuální lekce: 450 Kč / dítě * skupinová lekce: 400 Kč / dítě
(2 – 6 účastníků). Rezervace: den předem v recepci nebo tel. 778 111 200

Lekce in-line bruslení na cyklostezce Bečva  §¨§§
Naučte se základy bruslení, nebo se zdokonalte pod vedením našich
instruktorů. Brusle s námi zvládnete rychleji, bezpečněji a vyvarujete se
špatných návyků.
Kdy: denně 10:00 – 18:00 (délka lekce 60 minut). Kde: cyklostezka Bečva
– parkoviště naproti Bistra Razula Cena: individuální lekce 550 Kč / osoba
skupinová lekce 400 - 450 Kč / osoba (dle počtu účastníků). Zapůjčení
vybavení (brusle, helma, chrániče) 150 Kč.
Rezervace: den předem v recepci nebo tel. 778 111 200

Hudební večery a grilování na terase u Horalu
Užijte si prázdninovou atmosféru na terase hotelu Horal. Otevřeno je
denně (dle počasí) a navíc:
každou středu (červenec, srpen) jste zváni na večer s živou hudbou
a nabídkou občerstvení od 18:30 do 22:00
každou sobotu a neděli připravujeme grilované speciality od 11:30
do 16:00 nebo do vyprodání, v neděli (11:30 – 15:30) za doprovodu
cimbálu

Ranní lekce jógy   
Začněte den příjemným protažením. Při příznivém počasí cvičíme
venku na dřevěných pódiích – nově i u Lanterny.
Kdy: 7:30 – 8:15:
– Lanterna: pondělí, středa, pátek
– Horal: úterý, čtvrtek, sobota

Naše Golfové hřiště Horal není jen pro držitele zelené karty. U nás si
můžete výjimečně zkusit golf i jako začátečníci. Při programu Golf pro
každého vás čeká procházka s instruktorem, který vám vysvětlí základy
a zkusíte si odpalování i hru na jamku. Vše zábavnou formou.
Kdy: na objednání 9:00 – 19:00 (dle počasí a otevírací doby hřiště)
Délka programu: cca 1,5 hodiny Rezervace: tel. 571 495 570
Cena: 840 Kč (cena za skupinu, max. 2 dospělí a 3 děti)

Aqua fitness ve Wellness Horal
Příjemná lekce aqua fitness v bazénu je skvělým protažením, které je
navíc šetrné ke kloubům.
Kdy: pondělí – pátek 10:00 – 10:30

Nordic walking s holemi LEKI   
Nejzdravější pohyb pro celé tělo, to je procházka v trendu nordic
walking. Hostům hotelů Lanterna a Horal k ní zdarma půjčujeme
hole předního výrobce sportovního vybavení LEKI.
Kdy a kde: denně v recepci hotelů Lanterna a Horal
Náš tip: vydejte se na procházku po některém ze značených Turistických okruhů Resortu Valachy.
Mapu s trasami obdržíte v recepci hotelu.
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letní aktivity

CO SI JEŠTĚ NENECHAT UJÍT
Golf pro každého     º

LETNÍ AKTIVITY

Relaxační centrum Wellness Horal
V relaxačním centru hotelu Horal jsou vám k dispozici tři termální
bazény se slanou vodou, fitko a saunový svět s nabídkou exotických
masáží a saunových rituálů a beauty salonem.
Ubytovaní hosté: volný vstup pro hosty Horalu a Lanterny, 50% sleva
na termální bazény pro hosty hotelu Galik (vyjma seniorského a jinak
zvýhodněného vstupného).
Děti: Saunový svět je klidová zóna přístupná od 14 let. Mladší návštěvníci
v doprovodu rodičů mohou přijít denně 9:30 – 11:00. V 10:00 pořádáme
dětský saunový rituál. .
Bazény a fitness ubytovaní 7:00 – 21:30, ostatní 9:30 – 21:30
Saunový svět a Vital bar 9:30–21:30, saunové rituály až 8x denně
Masáže 10:00 – 21:00, Beauty Salon denně mimo středu 10:00 – 21:00
Tip: v červenci a srpnu pondělí – pátek 10:00 – 10:30 lekce aqua fitness.

PRO VÁŠ AKTIVNÍ ODPOČINEK
Golfové hřiště Horal
Devítijamkové hřiště se rozkládá u hotelu Horal, k dispozici je i driving
range a indoor. Náš tip: zkuste si program Golf pro každého, info na str. 3.
Otevírací doba: 8:00 – 19:00 (dle počasí) – odbavení v recepci Wellness
Horal.

Bowling v hotelu Horal
Dvě bowlingové dráhy a u nich Sport bar s valašskými specialitami na
posilnění = skvělý plán nejen pro deštivý den.
Otevírací doba: 10:00 – 22:00 (mimo času večeří)
Rezervace: v recepci nebo tel. 571 495 500

Sportovní hřiště a tenisový kurt u hotelu Horal
Hřiště s umělou trávou prosypávanou pískem je skvělé pro volejbal,
nohejbal nebo jiné míčové hry. Můžete si půjčit tenisové rakety nebo
míče na basket, volejbal nebo fotbal.
Otevírací doba: 10:00 – 20:00 (září do 18:00), nutná rezervace předem
Tip: o prázdninách využijte lekce tenisu pro děti (viz str. 3)

Půjčovna elektrokol KTM
Elektrokola otevírají možnosti terénních výletů i méně zdatným cyklistům.
V naší půjčovně je k dispozici 12 kol s dojezdem až 100 km na 1 nabití.
Otevírací doba: 10:00 – 19:00. Kde: na parkovišti u Bistra Razula (od září
u hotelu Horal). Rezervace pro elektrokola den předem v recepci nebo tel.
778 111 200. Tip: Kolo si můžete rezervovat také on-line

Relaxační centrum L-Spa v hotelu Lanterna
Komorní wellness s bazénem a saunovým světem je určeno jen ubytovaným hostům Lanterny. Zpříjemněte si pobyt saunovými rituály
(dle aktuální nabídky) a exotickými masážemi.
Bazén 7:00 – 21:30, saunový svět 9:00 – 21:30
Masáže 10:00 – 21:00
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VYUŽIJTE SHUTTLE SERVIS
Náš shuttle servis s kapacitou až 7 pasažérů vás sveze mezi hotely
Lanterna a Horal. Odjezd je z parkoviště před hotely, nutno objednat
min. hodinu předem. Pro ubytované hosty je služba zdarma (jízdní
řád k dispozici v recepci hotelu).

letní aktivity

Resort Valachy tvoří hotely Lanterna, Horal, Pod Javorem
a Galik v údolí Léskové. Patří k nim wellness centra, Bistro
Razula, golf i naučné stezky.

Co při dovolené v Resortu Valachy podniknout s dětmi?
Inspirujte se našimi tipy.

NAUČNÉ STEZKY RESORTU VALACHY
Kulíškova naučná stezka / 2,5 km
Začíná u hotelu Pod Javorem. Průvodcem stezkou je vzácná sova Kulíšek,
která hnízdí právě u nás v Karlovicích. Na závěr můžete děti odměnit
v restauraci na Horalu Kulíškovou specialitou s plyšovým zvířátkem v ceně.

Stezka portáše Maliny za lesní zvěří / 1 km
Poznejte zajímavosti přírody zábavnou formou. Start je u Bistra Razula,
cestou vás čekají zábavné úkoly a na závěr se odměníte krásným výhledem
z vrcholu sjezdovky Razula. Pro tištěné instrukce se stavte v Bistru Razula.

Dětská hřiště
Dětský koutek najdete v restauraci a na terase hotelu Horal.
Skvělou zábavu s pískovištěm, prolézačkami, skluzavkou, houpačkou
a dalšími prvky nabízí Jupíkovo dětské hřiště u hotelu Horal.
U Bistra Razula najdete velké pískoviště, šlapací autíčka, stezku bosou
nohou u Bečvy a také ohniště, kde můžete opékat špekáčky.

Wellness pro děti   
Děti milují naše termální bazény ve Wellness Horal. Nezapomeňte, že
jako ubytovaní hosté je můžete využívat denně již od 7:00.
Saunový svět ve Wellness Horal je během dne klidovou zónou pro hosty
od 14 let. Mladší děti sem mají vstup denně od 9:30 do 11:00. V 10:00
pořádáme dětský saunový rituál.

Lekce tenisu a in-line bruslení 
Informace na straně 3.

Animační programy pro děti   
Dle aktuální nabídky (info v recepci hotelu).

Dětský park v Bílé  º   
Jen 15 minut autem z Velkých Karlovic leží malebná horská vesnička Bílá.
Mají tu úžasný Letní dětský park s lanáčkem, tubingem, vzduchovou
trampolínou, vodním světem a Archimedovou spirálou, šlapací auta, obří
pískoviště, jezírko s lodičkami, šmoulími domečky, parkour hřištěm,
archeo nalezištěm a spoustou dalších dětských zábav.
K pobytu Letní dovolená v Beskydech od nás máte volnou celodenní
rodinnou vstupenku.

Hledej poklad na Razule / 6-9 km
Vytáhněte děti na dobrodružnou túru od Bistra Razula (vyzvedněte si
zde tištěné instrukce). Projdete se krajinou opředenou pověstmi, poznáte
staletý dub na Bařince i Prales Razula. Cestou při plnění úkolů sbíráte
čísla do kódu, s nímž po návratu otevřete schránku s pokladem.

Stezka valašských strašidel / 500 m
Začíná u Lanterny, vede po pěšince vysypané kůrou a potkáte na ní slavná
valašská strašidla, jako klekánica, polednica, vodník nebo drak z Jezerného.
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rodinná dovolená

letní aktivity

RODINNÁ DOVOLENÁ

NAŠE GASTRONOMIE

gastronomie

Vaše
V
aše jídlo povýšíme na zážitek:
pochutnejte si u nás
Čerstvé a kvalitní suroviny, postupy moderní gastronomie, která se
prolíná s krajovou tradicí, a pečlivý servis – to vše je u nás v Resortu Valachy
samozřejmostí. Vaše chuťové zážitky jsou pro nás důležité, věnujeme jim
proto maximální pozornost a péči.

Nové letní menu Spa hotelu Lanterna
Nové letní menu Spa hotelu Lanterna hraje barvami letní přírody. Přijďte
ochutnat některou z novinek.
Milovníky lehčích obědů jistě zaujmou carpaccio z hovězí svíčkové,
salátek Nicoise či liškové ravioly v parmezánovém glazé s batátovým
pyré. Nechybí nabídka salátů, ryb, mořských plodů a hlavních chodů
z kvalitního masa. Co si ještě nenechat ujít?
Polévku Gazpacho s vodním melounem, chilli a okurkou
Ceviche ze sivena s okurkou a kaviárem z červených hroznů
Supreme z kukuřičného kuřete s pohankou, špenátem a olivovou tapenádou
Hovězí filet mignon s batátovým pyré a zeleninou
Tip šéfkuchaře Pavola Pikuláka: „V naší kuchyni si sami upravujeme maso
metodou suchého zrání. Doporučuji specialitu našeho podniku, servírovanou
pro dvě osoby: stařený hovězí tomahawk steak s pečenými brambory
a grilovanou zeleninou.“
Zážitek z gastronomie Lanterny jistě podtrhnou letošní novinky: nová
terasa a restaurace s lounge barem a vinotékou! Lounge bar je pro vás
otevřen po celý den od snídaní až do večera. Vychutnejte si v jeho
komfortním prostředí sklenku vína, šálek kávy nebo skvělý drink.
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Polední menu a Aperitivo moment v Lanterně
Novinka: zveme vás na tříchodové polední menu - v restauraci i na
terase (dle počasí) denně od 11:30 do 15:00.
Tip: Aperitivo moment - od 15:00 do 16:30 drobné občerstvení
v restauraci (pouze pro ubytované hosty Lanterny – v ceně pobytu).

Za zážitkovou gastronomií do Vyhlídky
Vychutnejte si večeři v zážitkové restauraci Vyhlídka hotelu Lanterna,
která je otevřená pouze ve večerním čase a pro předchozí rezervace.
Krásný výhled do údolí korunují mistrovská díla našich kuchařů, nabídka
snoubených vín a prvotřídní servis. Zkrátka gastro zážitek se vším všudy.

Za skvělým občerstvením do Bistra Razula
Během procházky či výletu na kole určitě přijde vhod odpočinek a dobré
občerstvení. Přesně to najdete v Bistru Razula na úpatí sjezdovky
Razula. O prázdninách je otevřeno denně 8:00 – 21:00
Tip šéfkuchaře Josefa Tydlačky: „V létě ve vybraných termínech
pořádáme v bistru kurzy pečení naší populární pizzy. Přijďte i s dětmi, je
to skvělá zábava.“ (více o kurzech na str. 8).

NAŠE GASTRONOMIE

Wellness hotel Horal je Hvězdou sládků

Moderní valašskou kuchyni najdete v restauraci Wellness hotelu Horal.
Pochutnat si můžete jak ve stylové Valašské hospůdce, tak i Sport baru a
samozřejmě i na venkovní terase.
V letním menu najdete mj. zvěřinu, jehněčí či králičí maso, které nejsou
v restauracích běžné, ale u nás patří k oblíbenému koloritu. Co si ještě
nechat ujít?
Valašskou kyselici a brynzové halušky, jimiž je restaurace vyhlášená.
Letní saláty: Caesar s kuřecím masem nebo listový s marinovanou
panenkou a chřestem
Speciální nabídku máme i pro děti, včetně populární krupičky
s máslem a kakaem

VÍTE ŽE... máme gastro podnik také ve Zlíně? Naše Bistrotéka Valachy
v Obchodním domě Zlín je jedinečná tím, že propojuje několik provozů:
restauraci od snídaní po večeře, kavárnu s cukrárnou, obchod s pekárnou
kvasového chleba, Bar 1931, Školu vaření a kornuterii s občerstvením
s sebou. Nedávno jsme navíc otevřeli Galerii Desítka v nejvyšším 10.
podlaží, která slouží pro oslavy, svatby, firemní akce, ale i koncerty či výstavy.

gastronomie

Letní nabídka Wellness hotelu Horal

Wellness hotel Horal se v roce 2022 stal hrdým držitelem Hvězdy sládků!
Toto prestižní ocenění udílí Plzeňský prazdroj pečlivě vybraným
restauracím „za příkladné dodržování zásad a požadavků péče o kvalitu
čepovaného piva“. Jinými slovy: na Horalu máte jistotu, že pivo má
špičkovou kvalitu péče i servisu, je správně ošetřené i načepované, má
správnou teplotu, udržované výčepní zařízení: zkrátka vše odpovídá
nárokům sládků. Hodnocení provádí špičkoví profesionálové, součástí
jsou i utajené návštěvy hodnotitelů v restauraci. Ve Zlínském kraji je
oceněných podniků jen kolem deseti, z toho v našem regionu pouhé tři!

TIP: Až do 8. září v Galerii Desítka probíhá výstava díla Salvadora Dalího.
Prohlídku můžete spojit s posezením v galerijní kavárně s výhledem na Zlín.
www.bistrovalachy.cz

Tip šéfkuchaře Jiřího Novosada: „Na prázdniny jsme pro vás připravili
doprovodný program na terase. Vždy ve středu od 18:30 vás zveme na
večery s živou hudbou a speciální nabídkou pokrmů k pivu a vínu –
doporučuji ochutnat jelení tatarák s kaparovou majonézou a žloutkovým
gelem. O víkendech bude grilování.“
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NENECHEJTE SI UJÍT

Kurzy pečení valašských frgálů

Kurzy pečení pizzy (nejen) pro děti
Šéfkuchař Bistra Razula Josef Tydlačka vás naučí, jak připravit výbornou
pizzu s rajčatovým základem a dokonale křupavým těstem. Přesně
takovou, jak si ji hosté bistra tolik oblíbili.
Kdy: prázdninové pondělky 10:00-12:00, Kde: Bistro Razula
Rezervace: v recepci nebo na tel. 571 477 300, Cena: 690 Kč / osoba

Firemní akce a teambuildingy Valachy
Rádi pro vás připravíme konferenci, poradu, teambuilding či jinou akci,
při níž můžete nejen pracovat, ale využít také wellness a další služby
Resortu Valachy, nebo si zpestřit pracovní povinnosti našimi teambuildingovými programy inspirovanými tradicemi a životem na Valašsku.
Vyzkoušejte:
Valašská minutová výzva, Bylinková manufaktura – 
Kurz pečení valašských frgálů s pekařkou Resortu Valachy
Po stopách portášů, Tradiční Vánoce na Valašsku a další
Umíme pro vás uspořádat také firemní lyžařské, cyklistické i běžecké
závody od týmu DATART Valachy tour, komentované večeře, školu golfu,
kurz etikety, kurz první pomoci a další.
NÁŠ TIP: Hledáte originální dárek pro zaměstnance či kolegy? Věnujte
jim dárkový poukaz do Resortu Valachy.
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Vyrazte na piknik do přírody: vybavíme vás
Spojte výlet s posezením u jídla v přírodě pod širým nebem, užijte si
piknik v lese nebo na hřebeni hor. Na objednávku vám v hotelech Lanterna
a Horal připravíme piknikový koš nebo batoh, k němu přibalíme
i Piknikovou mapu s tipy na místa s posezením či studánkou, kde se
občerstvíte čerstvou vodou.
Spa hotel Lanterna nabízí dvě varianty piknikových košů či batohů (pro 2
nebo 4 osoby – pouze svým ubytovaným hostům), do nichž vám kuchaři
zabalí obložené bagetky, domácí paštiku, moravské koláčky a další
dezerty, kousky sýrů, špeku nebo ovoce.
Wellness hotel Horal připravil pro ubytované i neubytované hosty čtyři
typy piknikových košů:
slaný (obložené bagety a sendviče, krůtí nugetky, ovoce)
sladký (frgál, jahodové řezy, donuty, tvarohový krém, ovoce)
dětský (sendviče, palačinky s nutellou, jogurt, frgál)
vegetariánský (plněné bagety, salát , ovoce)
Přesný popis košů a ceník obdržíte v recepci hotelu. Součástí zapůjčené
výbavy je i deka a piknikové nádobí. Nabídka platí v červenci a srpnu
(změny vyhrazeny).

nenechte si ujít

Odvezte si z dovolené novou dovednost! Na kurzu s naší pekařkou se
naučíte, jak se peče originální valašský koláč zvaný frgál, který je chráněný
zeměpisným označením EU.
Kdy: úterý a neděle v červenci a srpnu 10:00-13:00, Kde: Hotel Galik
Rezervace: v recepci nebo tel. 571 477 300, Cena: 990 Kč / osoba
Partnerem kurzů je
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Golfové hřiště Horal
Půjčovna elektrokol
Tenisový kurt
Bowling
Zážitková restaurace Vyhlídka
Prodej valašských frgálů
L-Spa
Wellness Horal
Ski areál Razula / Bistro Razula /
Kurzy pečení frgálů
Kurzy pečení pizzy

Pro děti:
Ü§ Pískoviště a ohniště
ÜÝ Kulíškova naučná stezka
ÜÞ Turistická trasa - Hledej poklad
na Razule
Üß Dětské koutky
Üà Dětská hřiště
Üá Stezka valašských strašidel
Üâ Lekce in-line bruslení
Üã Stezka portáše Maliny

Pravidelné akce v červenci a srpnu:
Pondělky: kurzy pečení pizzy (Bistro Razula - vybrané termíny)
Úterky a neděle: kurzy pečení valašských frgálů (Galik)
Středy: hudební večery na terase (Horal)
Soboty a neděle: grilování na terase (Horal)

Golfové turnaje na Golfovém hřišti Horal
Informace o turnajích najdete na www.golfclubhoral.cz

18. – 24. 8. Týden kultury na Valašsku
Zpříjemněte si závěr prázdnin nevšedním kulturním zážitkem. Na
louce pod Lanternou opět vyroste cirkusové šapitó s party zónou,
kde se během 7 dnů odehraje 9 divadelních představení. Těšte se na
Jaroslava Duška, Divadlo Bez zábradlí, Simonu Stašovou s Ladislavem
Frejem a další, k tomu i představení pro děti. Festival opět podpoří
potřebné v regionu. Při ubytování ve Spa hotelu Lanterna vstupenka
na noc a pokoj v ceně.

Kalendář chystaných akcí:
Pochod broučků u hotelu Horal
Sebekoučink s Marianem Jelínkem
(na rezervaci i jednotlivé přednášky)
23. 7.
Léto s Kongresem inteligentního pohybu
www.kongresip.com
24. 7.
Barvy jógy (festival - jóga z různých úhlů pohledu)
3. – 6. 8.
Triatlonový kemp s Petrem Vabrouškem
5. – 6. 8.
Valachy man (DATART Valachy tour)
18. – 24. 8.
Týden kultury na Valašsku
15. 9.
Zbigniew Czendlik: Postel hospoda kostel
14. – 16. 10. Wellness víkend pro všechny
15. 10.
Podzimní kouzlení se stezkou odvahy
16. – 19. 10. Běžecká škola Miloše Škorpila
20. – 23. 10. Běžecká škola Miloše Škorpila
22. 10.
Běhej Valachy (DATART Valachy tour)
30. 11. – 2. 12. Umění být zdráv a emoční mistrovství
(J. Ševčíková, J. Vojáček)
16. 12.
Etiketa stolování s Ladislavem Špačkem
1.7.
10. – 13. 7.
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kalendář akcí

nenechte si ujít

KALENDÁŘ AKCÍ

WELLNESS A TIPY
NÁŠ TIP: Při příchodu na masáž obdržíte osobní „kartičku hosta“, do
níž můžete poznačit preferovaný typ oleje i intenzitu procedury. Naši
terapeuti se tak zařídí přesně podle vašich potřeb. Velmi děkujeme, že
nám po proceduře zanecháte zpětnou vazbu v dotazníku spokojenosti,
který vám předá náš personál.

Už jste vyzkoušeli saunové rituály?
Jde o zpestření saunování za asistence saunéra, který polévá vonnou esencí
horké kameny, víří vzduch ručníkem a dalšími pomůckami pro intenzívnější
pocení a otevírání pórů. Podává také hostům různé produkty k potírání
pokožky. Rituály jsou i v létě osvěžujícím zážitkem, vyzkoušejte to.

Ayurvéda, lávové kameny nebo hammam:
jak si správně vybrat masáž?
V našich wellness centrech si můžete dopřát špičkovou péči zkušených
masérů a masérek z Thajska, Srí Lanky, Filipín, Jávy a Indie. Váháte, kterou
terapii vybrat?

wellness a tipy

Tradiční thajská masáž je oblíbenou klasikou pro ty, kteří potřebují
rozhýbat tělo a pomoci namoženým svalům. Provádí se v zapůjčeném
oděvu a využívají se při ní různé protahovací cviky, někdy se proto označuje
i jako asistovaná jóga.
Ayurvédská masáž je zase výborným prostředkem pro oživení těla
i mysli a rozproudění lymfy. Pomáhá k celkové detoxikaci organismu.
Thajská olejová masáž to je dokonalý odpočinek a uvolnění. Relaxační masáž je zcela univerzální a bezproblémová pro všechny.

Ve Wellness Horal si můžete dopřát také orientální masáž hammam,
která navozuje pocity znovuzrození a omlazení. Součástí je důkladný
peeling, ošetření mýdlovou pěnou a masáž vyživujícími oleji.
Nebo vyzkoušejte neméně oblíbené evropské masáže. Úžasným zážitkem
pro všechny smysly je 80timinutová Masáž Pěti elementů.
Zážitek z masáže u nás nekončí odchodem z masérské místnosti. Uložíme
vás na relaxační lehátko v tiché zóně a naservírujeme šálek čaje a malé
občerstvení,
občerstvení abyste v sobě mohli nechat doznít příjemné pocity. Kdy
jindy by si měl člověk užít pocit, že nikam nemusí spěchat, než právě na
dovolené?
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Ve Wellness Horal rituály pořádáme až 8x denně. První rituál dne v 10:00
je určen speciálně dětem.
V L-Spa v hotelu Lanterna se rituály konají dle aktuální nabídky. Díky
menším prostorám sauny jsou komornější, bez hudby, zaměřené na
harmonizaci duše a těla

Zábaly Rasul v přírodním bahně Lakshmi
Dopřejte vašemu tělu blahodárné zábaly Rasul, které jsou vynikajícím
doplňkem v péči o pokožku těla. Rasul vám nabízíme ve Wellness Horal,
využíváme přírodní bahna ayurvédské značky Lakshmi.

Nově ve Vital baru: letní drinky z Baru 1931
Nabídku nápojů ve Vital baru ve Wellness Horal jsme rozšířili o novinku:
ochutnejte letní alko i nealko míchané drinky, které speciálně pro nás
vymysleli a připravili kolegové z Baru 1931. Ten je součástí naší zlínské
Bistrotéky Valachy.

BEAUTY

Krásné léto s Beauty rituály Lakshmi

Odvezte si Lakshmi domů

Voňavé, přírodní a s blahodárnými účinky, to jsou vysoce kvalitní
kosmetické bio produkty Lakshmi. Jako první v ČR jsme je začali používat
u nás v Resortu Valachy. Jsou plné bylin a semínek, bohaté na bambucké
máslo, aloe vera nebo esenciální oleje.

Přírodní bio krémy, tonika, séra a další kosmetiku od Laksmhi si můžete
odvézt s sebou domů. Budou vám připomínat letní dovolenou u nás
a navíc se postarají o svěží pokožku, vlasy i tělo.

Kam na rituály? Do Beauty salonu Wellness Horal. Objednejte si svůj čas
předem v recepci. Z nabídky ošetření doporučujeme:

Náš tip: řada AntiAge
Produkty této řady obsahují výživné rostlinné a esenciální oleje, které
regenerují pleť, dodávají jí hebkost, napomáhají ke zmírnění vrásek,
známek únavy a suchosti kůže. Ošetření zanechává pleť dlouhodobě
hydratovanou, napnutou a svěží.
Přípravky pro čištění pleti
Nezapomínejte, že základem zdravé pleti je její čištění. Můžete si zakoupit
odličovací mléko a tonikum nejen z řady AntiAge, ale také z řady pro
suchou, citlivou či smíšenou pleť. Na cesty je vhodný univerzální
odličovací krém TRIDOSHA.
TIP: Chcete mít relaxační lehátko ve Wellness Horal jen pro sebe na
celý den? Nově nabízíme možnost placené rezervace lehátek na balkoně
u termálních bazénů a vodních postelí v saunovém světě. Součástí je
i drobné pohoštění. Info v recepci Wellness Horal.

Lakshmi má různé produkty pro různé typy pleti. Řada VATA je pro
suchou pleť, PITTA si poradí s citlivou pletí a KAPHA zase s problematickou
či mastnou. Obličejová masáž s jemně parfémovanými produkty s
esenciálními oleji. A nezapomínáme ani na masáž dekoltu a nohou.
Délka ošetření: 50 nebo 80 minut

NETRA EYES / Svěží oči s krystaloterapií
Výjimečně jemné ošetření s krystaloterapií přináší okamžitý účinek a
úlevu pro citlivou oblast kolem očí. Pomáhá proti vráskám, kruhům
pod očima a vyhlazuje pleť.
Délka ošetření: 50 minut

ANTI AGE ROYAL / Luxusní ošetření pro náročné
Luxusní ošetření pro omlazení pokožky obličeje a tělesnou i duševní
pohodu, při které se maximálně využívá společného působení produktů
Lakshmi, vonných olejů, barev, hudby a speciálních technik zaměřených
na harmonizaci čaker.
Délka ošetření: 100 minut

Masáže a Lakshmi ve Fyzio Garden Zlín
Produkty Lakshmi najdete i v našem dalším centru masáží – ve Fyzio Garden
v Obchodním domě Zlín. Jsou zde nejen k zakoupení, ale využívají se
i při masážích.
Vybrat si zde můžete z nabídky thajských, ayurvédských a khmerských
masáží. Oblíbenou službou je akční balíček FIT DEN: dopřejte si za jednu
cenu blahodárnou masáž a pak pozdní oběd nebo večeři v sousední
Bistrotéce Valachy. www.fyziogarden.cz

beauty

VATA – PITTA - KAPHA / rituál pro zářivou pleť

Manažerské pobyty v Beskydech

NOVINKA 2022

Dopřejte si čas pro sebe: věnujte se svému osobnímu rozvoji, načerpejte užitečné rady
i dovednosti od předních českých odborníků a pak si pořádně odpočiňte v našich wellness
centrech, při procházce přírodou nebo u dobrého jídla a vína. Manažerské pobyty ve
Spa hotelu Lanterna jsou vhodné pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat v nejrůznějších
směrech. Připravili jsme pro vás:
10. – 13. 7. Sebekoučink s Marianem Jelínkem
30. 11. – 2. 12. Umění být zdráv a emoční mistrovství s Jitkou Ševčíkovou
a Janem Vojáčkem (lektorka osobního rozvoje a lékař funkční medicíny)
16. 12. Kurz etikety s Ladislavem Špačkem
(mistr etikety, bývalý mluvčí prezidenta V. Havla)

Běžecká škola Miloše Škorpila
16. – 19. 10., 20. – 23. 10
Miloš Škorpil patří mezi nejslavnější české běžce a kouče. Provede vás technikou,
regenerací i doplňkovými cvičeními, to vše se svým vrozeným optimismem a skvělou
náladou. Běžecká škola je spojena s ubytováním ve Spa hotelu Lanterna.

Romantické hýčkaní
Konečně budete mít čas sami na sebe. Romantický víkend uprostřed krásné přírody
s exotickou masáží, wellness, pětichodovou degustační večeří a snídaní do postele.
Komorní atmosféra Spa hotelu Lanterna se k tomu rozhodně bude hodit.

Dárkové poukazy pro vaše blízké
Užili jste si návštěvu u nás a rádi byste dopřáli stejný zážitek i vašim
blízkým? Věnujte jim dárkový poukaz. Rádi vám jej vystavíme v recepci,
nebo můžete objednat na webu.
CELOROČNĚ V NABÍDCE

Dopřejte si k Vánocům nadílku plnou odpočinku a hýčkání, užijte si svátky se svými
blízkými v našich hotelech Lanterna a Horal s neomezeným vstupem do wellness,
masáží, svátečním doprovodným programem a samozřejmě i štědrovečerní večeří.
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