
INFORMACE PRO HOSTY
Vážení hosté,
vítejte v Zámeckém hotelu Maxmilián Lifestyle Resort Loučeň.

Jsme velice rádi, že jste si pro svůj pobyt vybrali právě náš hotel. Náš milý personál v hotelu, 
restauraci i zámku je Vám plně k dispozici. Pro bezproblémový průběh Vašeho pobytu věnujte 
prosím pozornost následujícím informacím.

Důležitá telefonní čísla:

Podívejte se na naše nabídky
a oblíbené aktivity v okolí

Název: MAXMILIAN
Heslo: zamekloucen

Celý areál hotelu včetně restaurací má pokrytí Wi-Fi, 
která je zdarma pro hotelové hosty.

SNÍDANĚ
servírujeme v hotelové restauraci

situované v nové budově v blízkosti recepce 

700—1000 | 730—1000

 všední dny | víkendy

Na Vaše přání
a po předchozí včasné objednávce

Vám můžeme poskytnout
SNÍDANI NA POKOJ

s příplatkem 150 Kč.

RECEPCE MOBIL
+420 606 614 590

RECEPCE
555

RESTAURACE
402

Z POKOJE NA POKOJ
číslo volaného 

pokoje



restaurant

1200—1530

1700—2130

lobby bar

1100—2300

Poslední objednávky jídel
přijímáme ve 2130.

HOTELOVÁ
RESTAURACE
MAXMILIÁN

SAMOOBSLUŽNÁ
RESTAURACE
VTIPNÁ KAŠE

WELLNESS
A MASÁŽE

Během víkendu můžete vybírat z naší polední nabídky, jindy pak z jídelního 
lístku a ochutnat naše zámecké speciality. Nabídka pokrmů je široká od 
klasické hovězí svíčkové na smetaně až po burger z irského podplečí. 
Samozřejmě rádi připravíme bezlepkové pokrmy a vegetariánskou variantu 
jídel. Děti jistě rády ochutnají Ftipnou kaši, či jedinečné Čápy s mákem.

Restaurace Vtipná kaše vám nabízí výběr z převážně českých jídel, které si sami zkombinujete s Vámi oblíbenou 
přílohou, ale i zeleninové saláty, či již zmiňovanou Ftipnou kaši a Čápy s mákem.

duben – prosinec
(pouze SO, NE a svátky)

1100—1700   
červenec a srpen
(PO–NE) 

1000—1800

plavecký bazén

700—1100

1400—2200

sauna : 1600—2200     
pouze pro dospělé:

700—800 a 1900—2200

PROHLÍDKY
ZÁMKU

Prohlídka zámku, a ne ledajaká, ale s knížetem, kněžnou, nebo jejich komorníkem, nadlesním, či dokonce s Bílou 
paní. Udržovaný zámecký park s evropskou raritou — dvanáctkou zábavných labyrintů a bludišť. Prohlídky jsou 
vhodné pro rodiny s dětmi, páry i jednotlivce. Každou sobotu pořádáme i večerní prohlídky při svíčkách.

Pro rezervaci prohlídky 
kontaktujte informační 
centrum na tel.:

 611

V případě zájmu můžete navštívit naše relaxační prostory. Pro dokonalou relaxaci Vám nabízíme možnost 
objednání masáže přímo na hotelové recepci nebo telefonicky na čísle 555. Nabízíme masáže klasické, aroma 
či lávovými kameny a mnoho dalších. Možnost zapůjčení županu za poplatek 100 Kč/ks.



DĚTSKÝ KOUTEK 

POKOJOVÁ KARTA
(pouze v nové budově)

BUZENÍ
TELEFONEM 

NOČNÍ KLID

Naproti recepci je Vám k dispozici během víkendů, 
prázdnin a svátku hotelová herna pro děti. Děti si zde 
mohou hrát pouze pod dohledem dospělé osoby. 
Dětský koutek je k dispozici mimo dobu konání 
soukromých či firemních akcí.

Při Vašem přihlášení na recepci Vám byla dána karta 
pro aktivaci světel v pokoji, zasuňte kartu do krabičky, 
která je umístěna u dveří.

V případě zájmu prosím kontaktujte
recepci hotelu na telefonním čísle 

555.

Prosíme, dodržujte v době

2200—700
s ohledem na ostatní hosty noční klid.

Ostatní služby recepce
– Doplňkový prodej: nealko nápoje, víno, dentální set, hygienické potřeby, suvenýry
– Úschova zavazadel, donáška zavazadel na pokoj — pro skupinové rezervace
– Zajištění taxi: orientační ceny: Mladá Boleslav, Nymburk: 340 Kč, Poděbrady: 600 Kč.
– Kancelářské služby — kopírování, fax, poštovní služby
– Objednávka květin, slavnostních dortů

Úklidové služby
Pokud si nepřejete být ve svém pokoji rušeni, umístěte prosím na kliku tzv. „nerušenku“, kterou 
naleznete v pokoji. Pokud potřebujete vyměnit během Vašeho pobytu ručníky, zanechejte je 
prosím ležet v koupelně na podlaze.

Dotazníky spokojenosti
Jsou Vám k dispozici na recepci a také na Vašem 
pokoji. Budeme velmi rádi, pokud se s námi 
podělíte o Vaše názory, náměty či stížnosti. 
Naši zaměstnanci jsou pravidelně hodnoceni 
dle výsledků spokojenosti našich hostů.

Odjezd
V den odjezdu prosíme o uvolnění

pokoje do 1000
(nebylo-li sjednáno a potvrzeno
recepcí jinak)

Prodloužení pobytu
Prosím informujte se o možnostech 
na hotelové recepci. V případě,
že pokoj opustíte

až po 1200
, může Vám být 

účtován příplatek až 80 % z ceny 
Vašeho pokoje.

Berte prosím na vědomí, že prostory hotelu, 
včetně hotelových pokojů, jsou nekuřácké 
a v případě porušení tohoto zákazu Vám může 
být účtována pokuta ve výši až 1 500 Kč.

Jelikož je pro nás prioritou maximální 
pohodlí našich hostů, není povolen pobyt
s domácími mazlíčky. 



TIPY NA VÝLETY Výlety jsou vybírány s ohledem
na klienty a aktuální roční období.

NÁZEV KM INFORMACE OTEVÍRACÍ DOBA VSTUPNÉ

Letecké muzeum
Mladá Boleslav 

www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz
24 pro příznivce

historického létání
denně
9—17

dospělí 150 Kč 
rodinné vstupné 

(2+2) 300 Kč

Škoda Muzeum Mladá Boleslav 
www.museum.skoda-auto.cz 24

ŠKODA patří
k nejstarším

automobilovým 
značkám na světě

denně
9—17

dospělí 120 Kč
s průvodcem

rodinné vstupné 
(2+2) 300 Kč

Cukrovar Dobrovice
www.dobrovickamuzea.cz 12

Muzeum vás seznámí
s vývojem výroby českého 

cukru, který se proslavil
a prosadil v celém světě.

denně
9—17

dospělí 120 Kč
děti 80 Kč

rodinné vstupné 
(2+2) 300 Kč

Muzeum Moto & Velo v Přerově 
nad Labem

www.motovelomuzeum.cz
29,5

soukromé muzeum 
historických bicyklů

a motocyklů

duben–říjen
ÚT—NE
10—16

dospělí 100 Kč
rodinné vstupné 

(2+2) 280 Kč

Zámek Dětenice
www.zamekdetenice.cz 16

barokní zámek
s pivovarem

a středověkou 
krčmou

duben–říjen
10—17

dospělí 180 Kč
dítě 80 Kč

Hrad a zámek Staré Hrady
www.starehrady.cz 21 unikátní renesanční 

komplex

květen—září
víkendy,

prázdniny, svátky
10—17

dospělí 145 Kč
děti 2–11 let 95 Kč

Zoo Chleby
www.zoochleby.cz 13 Zoo plná zážitků denně

9—18
dospělí 160 Kč

děti 120 Kč

 Muzeum hraček
Benátky nad Jizerou 20

sbírka hraček
z celého světa

z let 1860—1945

denně
9:00—16:30

dospělý 100 Kč 
dítě 40 Kč



PLAVECKÝ BAZÉN A SAUNA

Bazén o rozměrech 4×10 m má teplotu vody mezi 26—28 °C.
V blízkosti bazénu jsou připravena lehátka. Hostům jsou k dispozici osušky.

Ceny za vstup do bazénu a sauny platné od 1. 4. 2022

Otevírací doba bazénu je 700—1100 (700—800 bez dětí) a 1400—2200 (1900—2200 bez dětí).
Sauna je v provozu denně 1600—2200.

BAZÉN ČAS CENA

2 osoby na pokoji

60 min.

200 Kč
+ dítě do 11,99 let 40 Kč
+ dítě 12+ vč. dospělých 100 Kč

BAZÉN + SAUNA ČAS CENA

2 osoby na pokoji

60 min.

250 Kč
+ dítě do 11,99 let 50 Kč
+ dítě 12+ vč. dospělých 125 Kč

RECEPCE
555

PRIVÁTNÍ
VÍŘIVÁ VANA

I takhle můžete u nás strávit chvíle pohody a relaxace.
Teplá voda a bublinky přispívají blahodárně k uvolnění celého těla.

Pro 1 osobu na 1 hodinu  — 250 Kč.

Návštěvu privátní vířivé vany objednávejte prosím s dostatečným
předstihem telefonicky na recepci:



RECEPCE
555

KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ

Základní ošetření Basic 790 Kč

50 min. / odlíčení pleti, enzymatický peeling, alginátovou masku podle typu pleti a závěrečná péče. 
Ošetření je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Ošetření Anti-age treatment 990 Kč

60 min. / odlíčení, enzymatický peeling, tonizace, úprava obočí, pleťová maska a závěrečná péče. 

Intenzivní ošetření Advance anti-age treatment 1390 Kč

90 min. / odlíčení, enzymatický peeling, úprava obočí, pleťová maska, sérum, masáž obličeje, krku, 
dekoltu, masáž rukou, závěrečná péče.

Produkty slovinské značky AFRODITA COSMETICS

Kosmetické ošetření objednávejte prosím s dostatečným předstihem telefonicky na recepci:



RECEPCE
555

Při zrušení nebo přesunutí termínu je potřeba dát vědět alespoň 2 hodiny 
před objednanou masáží. Jinak Vám bude účtován storno poplatek
v hodnotě poloviční ceny objednané masáže. Děkujeme za pochopení.

MASÁŽE

Klasická hloubková masáž

30 min. 600 Kč 
45 min. 900 Kč
60 min. 1 100 Kč
90 min. 1 600 Kč

Relaxační aroma masáž 

20 min. 525 Kč
30 min. 650 Kč
60 min. 1 200 Kč 
90 min. 1 700 Kč

Reflexní masáž obličeje

20 min. 500 Kč

Masáž lávovými kameny 

20 min. 600 Kč
30 min. 800 Kč
60 min. 1 350 Kč

Medová detoxikační masáž

20 min. 600 Kč

Masáž reflexní plosek nohou

30 min. 625 Kč  

Relaxační masáž hlavy 

45 min. 900 Kč  

Těhotenská masáž 

30 min. 600 Kč 
45 min. 900 Kč   

Dětská masáž 

20 min. 500 Kč 

Antistresová masáž

60 min. 1 350 Kč
90 min. 1 800 Kč  
120 min. 2 250 Kč    

Masáže objednávejte prosím s dostatečným 
předstihem telefonicky na recepci:



RECEPCE
555

WELLNESS PROCEDURY

Ošetření pro hebké ručky 850 Kč

45 min. / úprava tvaru nehtů, peeling, ošetření 
nehtové kůžičky, masáž

Ošetření pro hebké ručky
s lakováním 1 050 Kč

75 min. / úprava tvaru nehtů, peeling, ošetření 
nehtové kůžičky, masáž, lakování

Ošetření pro hebké nožky 950 Kč

60 min. / úprava tvaru nehtů, odstranění 
zrohovatělé kůže škrabkou, peeling, úprava 
nehtové kůžičky, masáž

Ošetření pro hebké nožky
s lakováním 1 150 Kč

90 min. / úprava tvaru nehtů, odstranění 
zrohovatělé kůže škrabkou, peeling, úprava 
nehtové kůžičky, masáž, lakování 

 Peeling + masáž + zábal  1 200 Kč

60 min. / peeling, masáž zad a šíje, hydratační 
zábal

Peelingová masáž 450 Kč

20 min. / masáž zad a šíje za pomocí peelingu

Anticelulitidní masáž 1 050 Kč

45 min. / intenzivní masáž postižených partií 
anticelulitidním olejem Afrodita, s intenzivními 
hmaty a s použitím baňky

Anticelulitidní ošetření
Afrodita 1 300 Kč

75 min. / Tělové ošetření proti celulitidě
s kombinací přípravků Afrodita / Součástí 
procedury je zábal v délce 45 minut s výrazně 
chladivým účinkem.

Maderoterapie 990 Kč

45—60 min. / masážní technika zaměřená
na oblast dolních končetin a hýždí. Napomáhá
k odstranění celulitidy. Tato masáž zahrnuje 
řadu dynamických hmatů, které se provádí 
pomocí dřevěných válečků. Tím dochází
k rozproudění lymfy, což má za následek
nastartování metabolismu a s tím spojené
vylučování toxinů.

Procedury objednávejte prosím 
dostatečným předstihem
telefonicky na recepci:


