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info@volcanocomplex.cz +420 777 776 665 
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Dotek slunného Thajska a profesionální péče našich masérek ze Sabai
• 5x thajská masáž 60 min. dle výběru 
• 5x vstup k thajské masáži do wellness 

Cena: 8 490,–

DÁRKY PRO VAŠE BLÍZKÉ  
A OBCHODNÍ PARTNERY

HOTEL, RESTAURACE, WELNESS CLUB, REL A X ACE, MASÁ ŽE — VŠE POD JEDNOU STRECHOU 

VOLCANO GIF T CARD

ˇ

Voucher „Volcano Dream Day“
Pokud nevíte, jaký dárek vybrat, voucher Volcano Dream Day je pro Vás skvělou volbou. 
Sestavte den snů pro Vaše blízké z našich služeb. Ve Volcanu měníme sny ve skutečnost.

Cena: od 790,–

Exkluzivní členství na jeden měsíc pro dvě osoby
• 2x diagnostika + 2x intro trénink
• 2x osobní trénink
• 2x 60min. thajská masáž
• Neomezený vstup do fitness a wellness po dobu 30 dnů pro obě osoby
• Možnost dále navázat jakýmkoliv členstvím bez dalšího registr. poplatku  Cena: 9 990,–

Luxusní odpoledne ve Volcano Complex pro dva
Darujte svému protějšku ten nejkrásnější dárek - společný čas a neopakovatelné zážitky

• 1000,– kredit do restaurace Volcano Grill House
• 2x Denní vstup do Volcano Health Club (Fitness a Wellness)

Cena: 1 990,–

Potěšte chuťové buňky Vašich blízkých a darujte gastronomický zážitek 
Dárkový poukaz do Volcano Grill House je originálním dárkem, který předčí všechna očekávání.
Poukazy do Volcano Grill House v hodnotě 500,– nebo 1000,–.

Cena: 500,– / 1 000,–

Věnujte svým nejbližším zdraví a energii! Členství ve Volcano Health Clubu 
jsou cestou k lepším zítřkům a zdravému sebevědomí
Exkluzivní členství na 1 jeden měsíc pro jednu osobu:

• 1x diagnostika + intro trénink
• 1x 60 min. thajská masáž de výběru
• Neomezený vstup do fitness a wellness po dobu 30 dnů.
• *Možnost dále navázat jakýmkoliv členstvím bez dalšího registr. poplatku Cena: 4 990,–

RELAX víkend plný splněných přání ve Volcano Spa Hotel****
• Ubytování na 2 noci (3 dny) v designovém pokoji Superior s bohatou snídaní formou bufetu
• Vstup pro dvě osoby do wellness a fitness zóny 1x za pobyt na 2 hod. (vstup od 18 let)
• Sladké překvapení pro 2 os. od šéfkuchaře restaurace servírované po příjezdu na pokoj
• Oběd či večeře formou výběru z menu restaurace v hodnotě 500,– (společný kredit pro 2 os.)
• 2x masáž 30 min. dle Vašeho výběru — „Foot relax”, nebo „Back relax”  

 Cena: 8 490,–

Volcano Gift Card – nabijte kredit na dárkovou kartu a obdarovaný může 
využít jakékoli služby našeho komplexu:
• Fitness a wellness
• Thajské masáže
• Fyzioterapie 
• Osobní tréninky
• Solárium
• Konzumace ve Volcano Grill House
• Luxusní pobyt ve Volcano Spa Hotel 

Exkluzivní večer v té nejlepší společnosti
Poukaz na Degustační menu pro dvě osoby:

• Předkrm
• Polévka
• Hlavní chod
• Dezert 

Cena: 1 490,– / osoba
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