NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ PRO
DIALYZOVANÉ PACIENTY NA ROK 2016
1. Lázně Luhačovice, a.s.
2. Lázně Teplice v Čechách a.s.

3. Lázně Mšené, a.s.
4. Kúpele Sliač a.s.

Lázně Luhačovice, a.s.
Pobyt pro seniory se slevou 10% z katalogové ceny a vybrané ubytovací kapacity
(http://www.lazneluhacovice.cz/lazenske-pobyty-regeneracni.php#seniori).
-

7x ubytování s polopenzí
1x předpis procedur lékařem
1x uhličitá koupel
1x perličková koupel
1x masáž éterickým olejem (částečná)
1x masáž klasická (částečná)
1x parafinový obklad zad
BONUS 5x inhalace minerální vody individuální pro regeneraci dýchacích cest
Denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Lázeňský lékař potvrdí vhodnost předepsané procedury (1x velká a 4x malá lázeňská
procedura) nebo podle zdravotního stavu provede její záměnu.
Lázeňský program pobytu nezahrnuje možnost individuální konzultace s lázeňským
lékařem v případě zhoršení zdravotního stavu během pobytu. Klient si akutní ošetření
lázeňským lékařem musí uhradit na místě z vlastních prostředků.
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Lázně Luhačovice, a.s.
Bonus – klientská karta slev a výhod (obdrží klient při ubytování)
Hosté ubytovaní v uvedených ubytovacích kapacitách mají navíc zdarma:
V ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu volný vstup do wellness a fitness centra,
zapůjčení županu.
V hotelu Jurkovičův dům*** volný vstup do bazénu a whirlpoolu, zapůjčení županu.
Ve vile Alpská růže**** vstup do bazénu a whirlpool v Jurkovičově domě (denně 1 hod.
nebo 2 hod. při ubytování v apartmá).
V hotelu Palace**** vstup do bazénu ve vyhraněném čase podle volné kapacity po
rezervaci předem (denně 30 min.).
Cena pobytu nezahrnuje lázeňský poplatek.

Ing. Martina Stavjanová
stavjanova@lazneluhacovice.cz
B. Braun Melsungen AG
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Lázně Teplice v Čechách a.s.

Jindřiška Nejedlá
nejedla@lazneteplice.cz

B. Braun Melsungen AG
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Lázně Teplice v Čechách a.s.

Jindřiška Nejedlá
nejedla@lazneteplice.cz

B. Braun Melsungen AG
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Lázně Mšené, a.s.
Délka pobytu: 7 dní – 6 nocí
Doporučený termín pobytu: pondělí – neděle (po předchozí dohodě možné nastoupit na
pobyt i jiný den v týdnu, zahájení pobytu večeří, ukončení snídaní)
Ubytování: jedno nebo dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím a TV
Stravování: polopenze / snídaně, večeře/
- snídaně bufetového typu
- večeře výběre ze 3 menu od druhého dne pobytu
- po dohodě je možné zajistit dietní stravování
Lázeňské procedury:
1 x lékařské vyšetření a individuálně sestavený program celkem v hodnotě 2.000,- Kč na
základě vstupního lékařského vyšetření u lázeňského lékaře.
(program bude obsahovat nejméně 6 lázeňských procedur)
Jaroslava Grünerová
jgrunerova@msene.cz

B. Braun Melsungen AG
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Lázně Mšené, a.s.
Bonus programu:
1 x balíček bylinkové koupele z Lázní Mšené pro domácí použití
Zapůjčení holí na NordicWalking po celou dobu pobytu
Cena pobytu ve dvoulůžkovém pokoji:

LD Slovanka, Praděd, Blaník
Jednolůžkový pokoj:

6.380,-Kč/osoba
+ 1.200,- Kč/osoba/pobyt

Villa Kyselka, Vítkov, Říp
Jednolůžkový pokoj:

6.680,-Kč/osoba
+ 1.200,- Kč/osoba/pobyt

Jaroslava Grünerová
jgrunerova@msene.cz

B. Braun Melsungen AG
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Kúpele Sliač a.s.
Hlavná sezóna:
Mimosezóna:

01.05.2016 - 31.10.2016
01.11.2016 - 31.03.2017

259,- €
238,- €

Obsah pobytu:
7x ubytovanie v KH PALACE*** v dvojlôžkovej izbe Štandard
7x polpenzia, vstupná lekárska prehliadka, 14 liečebných procedúr
Doplatok za jednolôžkovú izbu + 5,- € / 1 noc, t.j. 35,- € / pobyt

Ing. Henrieta Luptáková
luptakova@spa-sliac.sk
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