
 

 

Wellness pobyt v pohádkovém Štramberku 

 

Vypravte se do městečka, kde se zastavil čas a užijte si relax v místních lázních! 

Štramberk je místo k tomu jako stvořené. Historické roubené chaloupky vypadají jako z pohádky, a přitom jsou 
vybavené veškerým pohodlím 21. století, na který jste zvyklí. 

Odpočiňte si od Vašich běžných aktivit a ponořte se do vůně teplé koupele s blahodárnými účinky. Vybrat si 
můžete ze 3 variant: na výběr z těchto druhů lázní: pivní + neomezená konzumace Kozlovického vojvody nebo 
vinná + 0,75 láhev vína dle výběru nebo čokoládová + 0,75 šumivého vína s jahodami. Po důkladném prohřátí se 
pokocháte v zimní zahradě krásným výhledem do zeleně. 

Termín: červen-prosinec 2020 dle dostupných kapacit.  

Cena: 19.669 Kč za 3 noci/ 5 osob 

V ceně je zahrnuto:  

• Ubytování: 3 noci v tradiční chaloupce ve Štramberku pro 5 osob 

• Strava: bez stravy 

• Parkování: zdarma  

• 1x koupel pro každou osobu (2x dvojvana + 1 jednovana) po dobu 20 min. + 40 min. relax v zimní 
zahradě; na výběr z těchto druhů lázní: pivní + neomezená konzumace Kozlovického vojvody nebo 
vinná + 0,75 láhev vína dle výběru nebo čokoládová + 0,75 šumivého vína s jahodami  

Dále můžeme zajistit:  

• Snídaňový koš, obědy, večeře 

• 2. koupel 

• Prodloužení pobytu 

• vstup do muzea Zdeňka Buriana  

• exkurze v pekárně Štramberských uší 

• vstup do muzea Tatra v Kopřivnici,  

• vstup do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm (dědina, městečko i dolina), 

• vstup na hrad Hukvaldy 
 

Město Štramberk naleznete v okrese Nový Jičín na Moravě v předhůří majestátných Beskyd. První věc, které si 

všimnete, je gotická věž zvaná Trúba tyčící se nad hradem. Věž má v průměru 10 metrů, vysoká je 40 metrů a 

od 20. století slouží jako rozhledna. 
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