bøezenduben 2009

LÁZNÌ LIBVERDA, a.s.

WELLNESS
WELLNESS CENTRUM
CENTRUM JIZERA
JIZERA
Novì vybudované wellness centrum v Lázních Libverda je pøíleitostí k celkové regeneraci a odpoèinku tìla, a to nejen
díky krásnému prostøedí, v nìm zapomenete na problémy
okolního svìta, ale také pro nabídku kvalitních wellnessových
slueb  antistresové a regeneraèní zábaly, masáe, koupele,
anticelulitidní programy atd.

Vyuijte monost objednat si pouze procedury a navtivte nás
jakýkoliv den, ani byste museli èerpat dovolenou.
Pøedloíte-li pøi nákupu Vaich procedur
tyto noviny, obdríte slevu 10 % na vechny procedury, které si u nás v rámci jedné
objednávky zakoupíte.
Nabídka nákupu a èerpání procedur platí do 31. 3. 2009.

Dále nabízíme
Komplexní lázeòská péèe plnì hrazená pojiovnou
Sleva ve výi 1 260 Kè  informujte se na níe uvedených tel. èíslech

Velikonoèní nabídka

Pøíspìvková lázeòská péèe
Ji od 6 405 Kè  21 dnù/dvoulùkový pokoj/polopenze

10. 4.13. 4. 2009
Ètyødenní pobyt s polopenzí a procedurami
2 640 Kè/os./dvoulùkový pokoj + dárek od LÁZNÍ LIBVERDA, a.s.

Jarní nabídka
7 900 Kè pro 2 osoby  osmidenní pobyt s polopenzí a procedurami

9. 4.13. 4. 2009
Pìtidenní pobyt s polopenzí a procedurami
3 520 Kè/os./dvoulùkový pokoj + dárek od LÁZNÍ LIBVERDA, a.s.

Kvìtinový víkend
30. 4.3. 5. 2009 nebo 7. 5.10. 5. 2009
2 640 Kè/os./dvoulùkový pokoj
Ètyødenní pobyt s polopenzí a procedurami + dárek od LÁZNÍ LIBVERDA, a.s.

Týdenní, víkendové a dalí typy pobytù.

Kompletní nabídku slueb a ceník Vám rádi zaleme domù a zdarma!
LÁZNÌ LIBVERDA, a. s., è.p. 82, 463 62 Hejnice, tel.: 482 368 100102, mobil: 731 957 326
e-mail: pobyty@lazne-libverda.cz, rozpis procedur  482 368 657, e-mail: rozpis@lazne-libverda.cz
www.lazne-libverda.cz
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Vandrujeme po Severu s »Ro Sever
»esk˝ rozhlas Sever si pro svÈ posluchaËe, a nejen pro nÏ, p¯ipravil putovnÌ akci. Od zaË·tku dubna do konce ¯Ìjna m˘ûete navötÏvovat vybranÈ pam·tky (hrady ñ Trosky,
St¯ekov, BezdÏz, Grabötejn, Houska, Hazmburk, z·mky ñ Fr˝dlant, Hrub˝ Rohozec,
Lemberk, Sychrov, Z·kupy, »erven˝ Hr·dek, Ploskovice, Beneöov nad PlouËnicÌ, DÏËÌn,
informaËnÌ centrum Kr·sn· LÌpa, ZoologickÈ zahrady ñ Chomutov, ⁄stÌ nad Labem a DÏËÌn,
Pam·tnÌk TerezÌn) a sbÌrat razÌtka do vaöÌ Vandrkarty. Po nasbÌr·nÌ 10 razÌtek zÌsk·te zlaù·k »eskÈho rozhlasu Sever. Pokud budete chtÌt soutÏûit d·l o hodnotnÈ ceny, m˘ûete potr·pit svÈ znalosti a odpovÏdÏt na ot·zky ve VandrkartÏ. Abyste to nemÏli tak tÏûkÈ, odpovÏdi na naöe vöeteËnÈ ot·zky se dozvÌte buÔ p¯i v˝kladu pr˘vodce na danÈm v˝letnÌm
mÌstÏ, nebo ve vysÌl·nÌ, a to v po¯adech Host na Severu a P¯ijeli jsme k V·m. VÌce informacÌ
se dozvÌte na webov˝ch str·nk·ch www.sever.rozhlas.cz.
P¯ÌjemnÈ vandrov·nÌ po naöem regionu a pohodov˝ poslech!

Hur· PIZZA!
Na mÏsÌc kvÏten si »esk˝ rozhlas Sever p¯ipravil pro svÈ zamÏstnanÈ posluchaËe zajÌmavou
soutÏû. BÏhem celÈho mÏsÌce se m˘ûete p¯ihlaöovat pomocÌ SMS a tÌm se pokusit vyhr·t
pro sebe a sv˘j kolektiv pizzu, kterou V·m dovezeme aû na pracoviötÏ. StaËÌ jen napsat
SMS ve tvaru: Sever pizza LB p¯ÌjmenÌ, n·zev firmy, mÏsto, poËet koleg˘ a telefonnÌ ËÌslo
do pr·ce a zaslat ji na tel. ËÌslo: 736 304 030 nebo se p¯ihl·sit pomocÌ formul·¯e na webov˝ch str·nk·ch »Ro Sever ñ www.liberec.rozhlas.cz. N·slednÏ pak poslouchejte »Ro Sever
a kdyû v·m n·ö moder·tor zavol· a vy budete zn·t spr·vnÈ heslo, zÌsk·te pro sv˘j kolektiv obÏd aû do pr·ce. VÌce informacÌ na www.liberec.rozhlas.cz
Dobrou chuù, neboli HUR¡ PIZZA!

Vaöe r·dio ñ »esk˝ Rozhlas Sever

