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Využijte možnosti letního pobytu v hotelu PANON, v období  červenec – srpen 2020, v 
příjemném a pohostinném kraji Moravského Slovácka – k odpočinku, relaxaci, 
rekreačnímu sportování a návštěvě zajímavých míst. Hotel Panon je výhodně situován 
nedaleko centra města, ve sportovně-rekreační zóně, v blízkosti letního koupaliště, 
tenisových kurtů, squashového centra, přístaviště na řece Moravě, sítě cyklostezek aj. 
řady zajímavých míst, poskytující možnost zajímavých výletů a rozmanité formy vyžití pro 
návštěvníky všech věkových kategorií a rodinnou rekreaci. 
Hotel PANON Vám poskytne bezpečné a solidní ubytování v plně vybavených 2 a 3 
lůžkových pokojích (s možností výběru ve 2 cenových kategoriích), výbornou gastronomií 
a zázemí dalších služeb pro Váš spokojený pobyt, včetně relaxačních masáží přímo na 
hotelu. Nabízený balíček obsahuje výhodné ubytování s polopenzí a možnosti uplatnění 
výhodných slev při využití služeb našich regionálních partnerů. 
 

Zvýhodněná cenová nabídka na pobyt s polopenzí (2 – 6 nocí): 

Cena pobytu - pro 2 a 3 osoby: 

Pobyt 
Kategorie ubytování H***  Kategorie ubytování H**** 

2lůžkový pokoj 3lůžkový pokoj 2lůžkový pokoj 3lůžkový pokoj 
3dny/2noci 2 760 Kč 3 930 Kč 3 260 Kč 3 990 Kč 
4dny/3noci 4 080 Kč 5 805 Kč 4 830 Kč 5 895 Kč 
5dnů/4noci 5 400 Kč 7 680 Kč 6 400 Kč 7 800 Kč 
6dnů/5nocí 6 720 Kč 9 555 Kč 7 970 Kč 9 705 Kč 
7dnů/6nocí 8 040 Kč 11 430 Kč 9 540 Kč 11 610 Kč 

Cena zahrnuje:  polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře servírovaná) 
1x vstup na letní koupaliště (v sousedství hotelu) 

Dále Vám poskytneme  slevy: 
 Pro dítě do 12 let věku ubytování na hotelu se slevou 50% 
 Dítě do 2 let bez nároku na lůžko ubytování zdarma 
 Relaxační masáže na hotelu již od 250 Kč (nutná rezervace předem) 
 Wi-Fi připojení na hotelu zdarma 
 Parkování zdarma přímo u hotelu 
 Úschovu kol v hotelové garáži zdarma 

Zajistíme Vám další výhody, např.: 
 Slevu 20 % v půjčovně kol (standardní jízdní kola, elektrokola) 
 Slevu 10 % v Trampolínovém centru Hodonín 
 Slevu 10 % na plavbu po řece Moravě (z přístaviště Hodonín) 
 Slevu 10 % na vstup do ZOO Hodonín 
 Řízenou degustaci vín ve vinném sklípku s občerstvením (Petrov-Plže) 
 Slevu 10 % na vstup do Aqualandu Moravia, aj. 

Dle Vašich potřeb Vám připravíme pobyt, program a cenovou nabídku! 

Platnost nabídky: do 30.8.2020 
Rezervaci k pobytu příjmá a bližší informace poskytne hotelová recepce 

(a hotelové webové stránky): 
Hotel Panon, Koupelní 4, 695 22 Hodonín 

Tel: + 420 518 341 243  E-mail: info@hotelpanon.cz 
www. hotelpanon.cz 

Relax na Jižní Moravě 
Letní pobytový balíček 

v hotelu Panon 

 


