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Využijte možnosti strávit podzimní chvíle na hotelu PANON, v příjemném vinařském  kraji 
Moravského Slovácka – v období burčáků, turistických akcí a bohatého společenského 
života – k odpočinku, relaxaci, rekreačnímu sportování či návštěvě vinných sklípků, 
pamětihodností aj. zajímavých míst. Hotel Panon je výhodně situován nedaleko centra 
města, ve sportovně-rekreační zóně, v blízkosti letního koupaliště, squashového centra, 
přístaviště na řece Moravě, sítě proslulých vinařských cyklostezek a řady jiných 
zajímavých míst, poskytující množství výletů pro návštěvníky všech věkových kategorií! 
Hotel PANON Vám poskytne bezpečné a solidní ubytování v hotelu H*** a H****, plně 
vybavených 2 a 3 lůžkových pokojích, 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 pro pobyt 2 až 3 osoby s polopenzí 

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

2lůžkový 
pokoj 3lůžkový pokoj 2lůžkový pokoj 3lůžkový pokoj 

2noci (3 dny) 3 474 Kč 4 851 Kč 4 248 Kč 5 469 Kč 
Za každý den 
navíc 

1 592 Kč 2 208 Kč 1 979 Kč 2 517 Kč 

Cena zahrnuje:  polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře servírovaná) 
1x vstup do Denních lázní Hodonín gratis (s léčivou vodou) 

Dále Vám poskytneme  slevy v hotelu Panon: 

✓ Relaxační masáže na hotelu v ceně již od 350 Kč (nutná rezervace) 
✓ Wi-Fi připojení na hotelu zdarma 
✓ Parkování zdarma přímo u hotelu 
✓ Úschovu kol v hotelové garáži zdarma 

Zajistíme Vám další výhody a slevy s hotelem Panon, např.: 

✓ Slevu 10 % v Trampolínovém centru Hodonín 
✓ Slevu 50 % na vstupné do ZOO Hodonín, Muzea T.G.M., Galerie 

výtvarného umění, krytého bazénu, Muzea naftového dobývání 
✓ Řízenu degustaci vín ve vinném sklípku s občerstvením (Petrov-Plže) 

 

Dle Vašich přání Vám upravíme pobyt, program a cenovou nabídku! 

Kalendářní přehled zajímavých akcí najedete na hotelových webových stránkách. 

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 
 

Zažijte Slováckou pohostinnost s hotelem Panon! 

Podzimní pobyt 
na Jižní Moravě 

Zvýhodněný pobytový balíček  

na říjen 2023 v hotelu Panon 
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