
 

LETNÍ  
DOVOLENÁ 
v LH Hotelu Jana Přerov 
 

    

   2.250 Kč / 2 osoby / 1 noc * 

   4.350 Kč / 2 osoby / 2 noci ** 

*      Nástup na pobyt neděle až čtvrtek 
**    Nástup na pobyt kdykoliv 
***  Nástup na pobyt v neděli 

 
  

                        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 
           

 

❖ SLEVA 10% na výše uvedené ceny pobytů bude poskytnuta po nahlášení Vašeho členského čísla.  

K platbě pobytu můžete využít Fond kulturních a sociální služeb (FKPS) 
 

❖ ubytování ve dvoulůžkovém pokoji LUX pro 2 osoby vč. snídaně (teplý a studený bufet)  

➢ up-grade do pokoje Junior Suite/Suite s klimatizací za příplatek 500 Kč /noc (nutné ihned při rezervaci) 

➢ možnost prodloužení pobytu za cenu 1.900 Kč/pokoj/noc vč. polopenze 

❖ večeře formou 3-chodového servírovaného menu nebo formou bufetu 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 (při příjezdu na pokoji) 

❖ neomezený vstup do wellness centra 

❖ 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) 

❖ možnost rezervace tenisových kurtů (rezervujte předem) 

❖ 20% sleva na zapůjčení kol a koloběžek (rezervujte předem) 

❖ 20% sleva na vstupenky do Arcibiskupského zámku Kroměříž a Květné zahrady (UNESCO) 

❖ wi-fi připojení zdarma 

 

Speciální SLEVA pro Českou asociaci sester 
 

 

   8.950 Kč / 2 osoby /  
 4 noci + 1 noc 
      ZDARMA *** 

 12.850 Kč / 2 osoby /  
  6 nocí + 1 noc 
      ZDARMA ** 

Ke koupi můžete využít   
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 

Ubytování se snídaní pro dítě  
do 12 let na přistýlce  

se 2 dospělými osobami  ZDARMA    

Polopenzi pro dítě do 12 let   
je možné dokoupit za 190 Kč 
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