50m krytý bazén

dětský bazén

finská sauna a pára

pro děti do 10 let

v budově 50m bazénu tel.:577 599 922

50 x 21m, HLOUBKA 1,4 -1,6m, TEPLOTA VODY 26,5 °C

12 x 9m, HLOUBKA 0,4 -0,6m, TEPLOTA VODY 28,5 °C

pondělí - pátek
6.00 - 21.00
sobota
9.00 - 20.00
neděle
9.00 - 20.00
otevření bazénu - výjimky
PO 2.5. otevřeno 6.00-11.00 / 16.00-21.00

14.00 - 20.00
pondělí
14.00 - 16.30
/ 18.15 - 20.00
úterý
zavřeno
středa
14.00 - 16.00
/ 18.00 - 20.00
čtvrtek
14.00
16.00
/ 18.00 - 20.00
pátek
9.00 - 19.00
sobota
9.00 - 19.00
neděle
otevření bazénu - výjimky
PO 2.5. otevřeno 16.00-20.00

12.00 - 20.00
společná
pondělí
8.00
20.00
společná
úterý
8.00 - 20.00
společná
středa
8.00 - 20.00
muži
čtvrtek
8.00 - 20.00
ženy
pátek
9.00 - 20.00
společná
sobota
9.00
20.00
společná
neděle
otevření sauny - výjimky
PO 2.5. otevřeno 13.00 - 20.00 společná

Co je saunový ceremoniál?
Zákazníci si mouhou na pokl adně
zakoupi t poukázky v hodnotě
300,500 a 1000 Kč

prohřívací kabiny
u 50m bazénu , MUŽI a ŽENY
PO-PÁ 6.00-7.15 / 10.00-13.00 / 17.00-20.00
SO-NE
10.00-19.00
otevření páry - výjimky
PO 2.5. otevřeno 6.00-7.15 / 17.00-20.00
Otevřeno dle výjimek 50m bazénu .
Prohřívací kabiny jsou vždy uzavřeny

Saunové ceremoniály jsou součástí zážitkového

25m krytý bazén
25 x 12m, HLOUBKA 1,1-4 m, TEPLOTA VODY 26,5 °C

sobota
neděle

saunování.Je to saunování,které lidem přináší určitý
zážitek, není to jen (pro někoho nudné) sedění

9.00 - 19.00
9.00 - 19.00

v sauně a pocení, je to saunování s obsluhou,
profesionálním saunérem,který saunový ceremoniál

otevření bazénu - výjimky
SO 14.5. zavřeno
NE 15.5. otevřeno 14.00-19.00
SO 28.5. otevřeno 14.00-19.00
NE 29.5. otevřeno 14.00-19.00

připravuje a komentuje.Používájí se voňavé esence,
relaxační hudba, tělové peelingy k potírání těla.
Jaké jsou saunové ceremoniály ?

… Přijďte se k nám podívat ...

Prodáváme abonentní náramky.

1 hodinu před ukončením provozu 50m bazénu.

160,- Kč
e-mail: info@laznezlin.cz
www.laznezlin.cz

Informace o změně otevření a aktuální stav
pronájmu bazénu je možné získat
na pokladně a na tel.:

577 599 911

Zakoupený čipový náramek je možné ZDARMA
zakódovat, proti zneužití v případě ztráty.

Plavání ve všech bazénech
končí vždy 15 minut
před ukončením provozu

PÁ 6.5. Jitka
ÚT 10.5. Iva
ST 18.5. Milan

vždy v 17.00 hod.

venkovní bazén
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25 x 20m, HLOUBKA 1,4 -1,8m

voda venkovního bazénu
přihříváná solární energií

STEZA Zlín, spol. s r.o.
Hradská 888, 760 01 Zlín
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