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Zajímavou cestou se vydal Spa & Wellness 
hotel Čajkovskij, nejen že se pyšní špičkovými 
službami v oblasti lázeňství, navíc se rozhodl 
pobyt hotelovým hostům ozvláštnit a 
zpříjemnit kulturními akcemi. Dne 29. 4. jsme 
měli možnost shlédnout v hotelu Čajkovskij 
vernisáž děl kreativního umělce Joea Muc-
zky Jr., který poctil vernisáž svou přítomností. 
Všechny přítomné jistě mile překvapila ukázka 
bodypaitingu a výherní tombola, kde se krás-
ným darem pro Vás mohla stát výhra obrazu 
samotného malíře. Samozřejmostí byla au-
torova autogramiáda, která potěšila všechny 
jeho příznivce. Výstava děl byla ke zhlédnutí 
až do neděle 4. 5. ve všech veřejných pros-
torách hotelu a konferenčním sále. Díla neby-
la pouze pastvou pro oči, ale zájemci, kterým 
se umělcova tvorba zalíbila, měli možnost si 
pořídit investiční předměty s označením Lim-
ited Edition, jako zlaté slitky s gravírovanou 
hlavou lva, stříbrné medaile s motivy plachet-
nic, šachu a kolibříka.

Nejen za tradiční karlovarskou léčbou, 
výjimečnými prostory, blízkými léčivými pra-
meny a oázou klidu, ale i za bližším se sezná-
mením s uměním a kulturou se vydejte do Spa 
& Wellness hotelu Čajkovskij, který Vás touto 
cestou srdečně zve na další kulturní akce a 
události, o jejichž konání bude s předstihem 
informovat.
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SPA HOTEL ČAJKOVSKIJ ****
Sadová 44 | Karlovy Vary

e-mail: info@cajkovskij.com

www.cajkovskij.com
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