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Teď je ten pravý čas, kdy zimní poča-
sí přímo nabádá k lázeňským a sau-
novým rituálům. Že o sauně mnoho 
nevíte. Možná je to tím, že jste nemě-
li možnost poznat taje a krásu sauno-
vých mravů.  Pak je čas zavítat do Infi -
nitu a nechat se hýčkat.

U Brněnské přehrady, uprostřed pří-
rody Podkomorských lesů, na vás čeká 
doslova saunový ráj. Unikátní Wellne-
ss & SPA Infi nit.

Vítání jste kdykoliv, o víkendu nebo 
ve všední den. Dorazíte li však ve všed-
ní dny dopoledne, čeká vás nejen zvý-
hodněné vstupné, ale je tam volněji a 
více prostoru k relaxaci.

Co zde najdete?
Ojedinělý a rozsáhlý saunový svět, 

zázračnou sílu vody, odpočinek, kon-
takt s krásnou přírodou, vnitřní poho-
du a dokonalou osobní péči. Tuto 
léčivou kombinaci vám všem nabí-
zí wellness centrum Infi nit. Tady si 
můžete prodloužit léto, ale také léta, 
díky vodě, jejíž zázračná síla s námi 
putuje již od pradávna.

Teplé bazény pod širým 
nebem

Užít si můžete horký bazén pod 
širým nebem, ozářený sluncem nebo 
hvězdnou noční oblohou s vířivý-
mi lavicemi, vodními lehátky a chr-
liči. Teplota vody se pohybuje v roz-
mezí 35- 38 °C a je otevřeno po celý 
rok, svítí-li slunce, prší či padá sníh. 

Můžete se zde také ponořit do nejsla-
nějšího bazénu v Česku, do venkovní-
ho whirlpoolu, se slaností vody 1-3%. 
A tak blahodárnost čistého koupání ve 
vodním SPA se čtyřmi teplými bazé-
ny a dvanácti druhy saun pomáhá léčit 
vaše tělo i duši.

Saunový svět s 12 druhy saun
 vnitřních i venkovních saun 
Ticho, kouzlo přírody, vodopád, bys-

třina, ledové jezírko a samozřejmě 12 
originálních saun Infi nitu. V nich se 
snoubí blahodárnost tepla, ticha a byli-
nek. Která je ta pravá? Je to jako s lás-
kou, když si nějakou zamilujete, pak, je 
to pouto na celý život.

Můžete si vybrat… medovou, tropic-

kou, fi nskou, vulkáno s vysokou teplo-
tou, bylinnou či alchymistickou nebo 
tématický saunový ceremoniál, plný 
emocí a krásy. Ale vždy je tu hlavně 
léčivá kombinace tepla a studené vody.  

Jste-li zdaleka, 
zůstaňte na noc

Toužíte po klidu na vytříbení svých 
myšlenek, po čase, kdy se kolem Vás 
všechno zastaví a vodě, která léčí? 
Pak přijeďte a objevte svět Infi nitu a 
jeho umění relaxace a zůstaňte déle.                                                                                               
K dispozici pro váš delší pobyt je v are-
álu Maximus resortu také hotel, kde 
najdete dostatek prostoru pro dozní-
vání nevšedního zážitku. Najdete zde 
skvělou restauraci pro vaše gurmánské 
zážitky a  máte li energii na sportov-
ní zážitky, je k dispozici  čtyř dráhový 
bowling, tři celoroční tenisové kurty, 
beach-volejbalový areál, krásy Brněn-
ské přehrady a nespočet cyklostezek.  
Pokud nemůžete přenocovat, nevadí, 
pak přijeďte hned ráno a můžete u nás 
strávit celý den. Stále je co objevovat.                                                                                                                               
A hlavně je krásné, když se o vás někdo 
stará. Přijeďte si odpočinout a načerpat 
sílu.   (PI-j03-infD)

www.infi nit.cz

Hledáte tip na zážitkový výlet nedaleko Jihlavy?


