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S pozdravem, 
Petr Himl, Head of Sales

Tel +420 226 226 135 | Mob +420 725 830 411 | petr.himl@grandmark.cz

 
    

            

       

      
            

      
    

                  

           

      

           
           

                                        

           
          

       

V případě zájmu o gurmánský balíček navštivte náš E-SHOP nebo zašlete email
na sales@grandmark.cz nejpozději do 31. srpna 2023, kdy tato akční nabídka končí.

Veškeré zakoupené balíčky lze využít dle aktuální obsazenosti.

• kartu PRAHA TOBĚ!, kterou lze využít ke vstupům do pražských atrakcí
    • vstup do fitness centra

• odpolední kávu s dezertem v lobby
             
• ubytování pro 2 osoby v apartmá typu Grand Deluxe Suite včetně snídaně

       

 Restaurace Le Grill byla oceněna druhým místem v kategorii Picture-Perfect 
Restaurant uživateli serveru TripAdvisor, v konkurenci restaurací z celého světa!
 Na oslavu tohoto úspěchu, jsme pro Vás připravili speciální gurmánský balíček.

Gurmánská večeře
ve vyhlášené restauraci s ubytováním

                    Za speciální cenu € 499 gurmánský balíček obsahuje:

• 3chodové degustační menu v restauraci Le Grill pro 2 osoby včetně láhve vína
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Potěšte své blízké nebo kolegy z práce dárkovým poukazem na služby hotelu The Grand Mark Prague. 
Nabízíme možnost zakoupení následujících poukazů a balíčků se slevou 20 %:

Poukazy na služby hotelu The Grand Mark

v hodnotě 1.000, 2.500 a 5.000 Kč

Pobytové balíčky

Cena za poukaz dle objednávky požadovaných služeb a počtu nocí.

Gurmánský kurz vaření v restauraci Le Grill

Cena za osobu: 1.890 Kč (minimální počet účastníků je 5 osob, maximálně 10 osob)
Cena za osobu privátní lekce: 4.900 Kč 

Poukaz do restaurace Le Grill

Konzumace dle libovolné hodnoty nebo dvouchodové, tříchodové nebo pětichodové degustační menu. 
Možnost objednání v kombinaci s alkoholickými nebo nealkoholickými nápoji.

Cena  dvouchodového  menu:  990  Kč
Cena  tříchodového  menu:  1.290  Kč

(neobsahuje  nápoje)

 Vaše objednávky a dotazy, prosíme, zašlete na: sales@grandmark.cz
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