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Spoleãnû s firmou VIADRUS a.s.
vyfiizujeme kotlíkové dotace, 
vãetnû realizace.

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

Co zde najdete?
Ojedinûl˘ a rozsáhl˘ saunov˘ svût,

zázraãnou sílu vody, odpoãinek, kon-
takt s krásnou pfiírodou, vnitfiní pohodu
a dokonalou osobní péãi. Tuto léãivou
kombinaci vám v‰em nabízí wellness
centrum Infinit. Tady si mÛÏete pro-
dlouÏit léto, ale také léta, díky vodû, je-
jíÏ zázraãná síla s námi putuje jiÏ od
pradávna.

Teplé bazény pod ‰ir˘m nebem.
UÏít si mÛÏete hork˘ bazén pod

‰ir˘m nebem, ozáfien˘ sluncem nebo
hvûzdnou noãní oblohou s vífiiv˘mi
lavicemi, vodními lehátky a chrliãi.
Teplota vody se pohybuje v rozmezí
35 - 38 °C a je otevfieno po cel˘ rok,
svítí-li slunce, pr‰í ãi padá sníh.
MÛÏete se zde také ponofiit do nej-
slanûj‰ího bazénu v âesku, do 
venkovního whirlpoolu, se slaností
vody 1 - 3 procenta. A tak blahodár-
nost ãistého koupání ve vodním SPA
se ãtyfimi tepl˘mi bazény a dvanácti
druhy saun pomáhá léãit va‰e tûlo
i du‰i.

Saunov˘ svût s 12-ti druhy vnitfiních
i venkovních saun. 

Ticho, kouzlo pfiírody, vodopád, bys-
tfiina, ledové jezírko a samozfiejmû 12
originálních saun Infinitu. V nich se
snoubí blahodárnost tepla, ticha a byli-

nek. Která je ta pravá? Je to jako s lás-
kou, kdyÏ si nûjakou zamilujete, pak, je
to pouto na cel˘ Ïivot. MÛÏete si vy-
brat... medovou, tropickou, finskou,
vulkáno s vysokou teplotou, bylinnou
ãi alchymistickou nebo tématick˘ sau-

nov˘ ceremoniál, pln˘ emocí a krásy.
Ale vÏdy je tu hlavnû léãivá kombinace
tepla a studené vody.  

Jste-li zdaleka, zÛstaÀte na noc.
TouÏíte po klidu na vytfiíbení sv˘ch

my‰lenek, po ãase, kdy se kolem vás
v‰echno zastaví a vodû, která léãí? Pak
pfiijeìte a objevte svût Infinitu a jeho
umûní relaxace a zÛstaÀte déle. K dis-
pozici pro vá‰ del‰í pobyt je v areálu
Maximus resortu také hotel, kde 
najdete dostatek prostoru pro doznívá-
ní nev‰edního záÏitku. Najdete zde
skvûlou restauraci pro va‰e gurmánské 
záÏitky a máte-li energii na sportovní
záÏitky, je k dispozici ãtyfi dráhov˘
bowling, tfii celoroãní tenisové kurty,
beach-volejbalov˘ areál, krásy
Brnûnské pfiehrady a nespoãet cyklos-
tezek. Pokud nemÛÏete pfienocovat,
nevadí, pak pfiijeìte hned ráno a mÛÏe-
te u nás strávit cel˘ den. Stále je co ob-
jevovat. A hlavnû je krásné, kdyÏ se
o vás nûkdo stará. Pfiijeìte si odpoãi-
nout a naãerpat sílu.

www.infinit.cz

Hledáte tip na záÏitkov˘ v˘let?

Venkovní vyhfiívan˘ bazén.

Teì je ten prav˘ ãas, kdy zimní poãasí pfiímo nabádá k lázeÀsk˘m a saunov˘m rituálÛm. Îe o saunû mnoho ne-
víte? MoÏná je to tím, Ïe jste nemûli moÏnost poznat taje a krásu saunov˘ch mravÛ. Pak je ãas zavítat do Infinitu
a nechat se h˘ãkat. U Brnûnské pfiehrady, uprostfied pfiírody Podkomorsk˘ch lesÛ, na vás ãeká doslova saunov˘
ráj. Unikátní Wellness & SPA Infinit. Vítáni jste kdykoliv, o víkendu nebo ve v‰ední den. Dorazíte-li v‰ak ve v‰ed-
ní dny dopoledne, ãeká vás nejen zv˘hodnûné vstupné, ale je tam volnûji a více prostoru k relaxaci.
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