Hotel Kaskáda
Čtyřhvězdičkový hotel KASKÁDA nabízí svým hostům klidné
a příjemné ubytování, vzdálené 15 kilometrů od centra Brna,
3 kilometry od Brněnské přehrady, oblíbené rekreační destinace
města Brna a 15min jízdy od Brněnského výstaviště.
Ubytování je řešeno formou útulných bezbariérových bungalovů s kapacitou
100 lůžek s překrásným výhledem na golfové hřiště, jehož je hotel součástí. Pro
svoji originalitu a pohodu, kterou resort vyzařuje, je Kaskáda oblíbeným místem
potřebný komfort, sportovní vyžití i služby pro regeneraci sil.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY RESORTU
•
•
•
•
•
•

Hotel**** se 100 lůžky
Restaurace a klubové zázemí
Kongresové centrum
Wellness centrum
Pro shop
Parkoviště s 260 místy

Restaurace Kaskáda nabízí gastronomický zážitek a pravidelně obměňuje tradiční
jídla i kulinářské speciality. Za příznivého počasí je možno posedět na terase
s výhledem na golfové hřiště.

WELLNESS CENTRUM
Načerpejte síly, odstraňte stres a únavu v luxusním a moderním wellness centru
Kaskáda. Uvolnění po golfu, po náročném jednání i každodenním shonu slibuje
útulné prostředí a špičkové vybavení.
K dispozici je bazén s protiproudem, aroma sauna, parní lázeň, prostorná
odpočívárna a privátní whirlpool.
Wellness centrum Kaskáda nabízí velký výběr masáží. Masáže provádí zkušený
fyzioterapeut Mgr. Leoš Vinter a Mgr. Tomáš Červinka.
Klasická a sportovní masáž – jedná se o relaxační masáž šíje, zad, případně
celého těla
Aromaterapeutická masáž – s použitím vonných olejů a aroma svíček
– masáž za použití speciálních technik
Chiropraktika – léčebná terapie – pro uvolnění svalového napětí a kloubních
blokád
Laserová + EMS terapie léčebná – je vhodná při doléčení poúrazových stavů
a následné rehabilitace

KONGRESOVÉ CENTRUM
Kongresové centrum Kaskáda – ideální řešení pro vaše školení, semináře a další
konferenční sál s kapacitou až 150 osob, 2 menší salónky, restauraci, bar a 2
bowlingové dráhy.

PROČ PRÁVĚ KASKÁDA:
•
•
•
•
•
•
•

výjimečné prostředí golfového resortu
komplexní zázemí resortu
moderní a funkční design, technické vybavení
catering na míru na vysoké úrovni
velký výběr teambuildingových aktivit
vysoká variabilita prostoru
profesionální, zkušený a ochotný personál

POBYTOVÉ A GOLFOVÉ BALÍČKY
Hotel Kaskáda je ideální jak pro relaxaci, tak pro aktivní odpočinek. Z našich
nabízených balíčků si vyberete, ať už se chcete nechat rozmazlovat ve wellness
centru po náročném týdnu, užít si romantický víkend ve dvou nebo strávit den
na hřišti.

ROMANTICKÝ BALÍČEK PRO 2 OSOBY
•
•
•
•
•

ubytování v apartmánu se snídaní
2× neomezený vstup do wellness centra
masáž (45 min.) pro každého
1× 50 min. privátní whirpool (s lahví šumivého vína)
romantická večeře pro dva v restauraci v hodnotě 1000 Kč

Cena balíčku na 1 noc: 3 800,- Kč
Cena balíčku na 2 noci: 5 100,- Kč

WELLNESS BALÍČEK PRO 2 OSOBY
•
•
•
•

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
2× neomezený vstup do wellness centra Kaskáda
masáž (45 min.) pro každého
1× 50 min. privátní whirpool

Cena balíčku na 1 noc: 2 300,- Kč
Cena balíčku na 2 noci: 3 400,- Kč

JEZDECKÝ BALÍČEK PRO 2 OSOBY
•
•
•
•

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
2× neomezený vstup do wellness centra
masáž (60min) pro každého
60min vyjížďka na koních terénem s doprovodem

Cena balíčku na 1 noc: 2 700,- Kč
Cena balíčku na 2 noci: 3 800,- Kč

KDO BYDLÍ, TEN HRAJE PRO 2 OSOBY
• ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní na 1 noc
• vstup do wellness centra
• 2× green fee

Cena: 3 500,- Kč

DVOUDENNÍ GOLFOVÝ BALÍČEK PRO 2 HRÁČE
•
•
•
•

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní na 1 noc
vstup do wellness centra
2x green fee pro každého
míče, vstup na DR a golfovou akademii zdarma

Cena: 4 900,- Kč

TŘÍDENNÍ GOLFOVÝ BALÍČEK PRO 2 HRÁČE
•
•
•
•

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní na 2 noci
vstup do wellness centra
3x green fee pro každého
míče, vstup na DR a golfovou akademii zdarma

Cena: 7 200,- Kč

Aktuální informace o všech výše uvedených balíčkách, stejně jako dalších balíčkách
s časovým omezením vám předají na recepci nebo je můžete nalézt na našich
internetových stránkách www.golfbrno.cz .

