Partner
pro vaši harmonii
a zdraví

LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ
A RELAXAČNÍ POBYTY
CENÍK PLATNÝ
OD 1. 1. 2018
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

VELKÉ LOSINY

LUHAČOVICE

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ROYAL SPA je český rodinný řetězec lázeňských hotelů a resortů, který působí na území České republiky již dvacet let. V našich hotelech poskytujeme prvotřídní lázeňskou péči, která kombinuje využití přírodních léčivých zdrojů a medicínskou odbornost. Pro dosažení nejlepšího efektu lázeňské léčby jsme vytvořili na základě našich mnohaletých zkušeností vlastní celostní přístup HEALTH BALANCE POINT®.

20 LET
ZKUŠENOSTÍ

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a snažíme se najít jeho rovnováhu zdraví. Těšíme se na Vaši návštěvu.

DODEJTE TĚLU ENERGII
VYVÁŽENOU STRAVOU

DOVOLTE DOTEKU,
AŤ VÁS UZDRAVUJE

MEDICÍNSKÁ
ODBORNOST

NABÍZÍME
• Léčebné lázeňské
a rehabilitační pobyty
• Relaxační a wellness pobyty
• Víkendové pobyty
• Pobyty pro seniory
• Dovolená s dětmi
• Firemní pobyty
• Pobyty pro ženy
• Pobyty na horách
• Pobyty na Vánoce, Silvestra,
Velikonoce …

L
R

• Léčebné pobyty hrazené
z veřejného zdravotního pojištění
• Možnost komplexní, příspěvkové
nebo ambulantní lázeňské péče
• Jsme partnerem všech českých
zdravotních pojišťoven a několika
zahraničních zdravotních pojišťoven z Rakouska, Německa a Ruska

NECHTE VODU,
AŤ VÁS LÉČÍ

PŘÍRODNÍ
LÉČIVÉ ZDROJE

NEMOCI
(indikace):

RELAXUJTE V LÁZNÍCH
SE SVOU RODINOU

MIRAMARE
Luhačovice

ROYAL
Mariánské lázně

SIRNATÉ LÁZNĚ
Ostrožská Nová Ves

onkologické v remisi
oběhového ústrojí

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Velké Losiny
D 3+

trávicího ústrojí
metabolické
dýchacího ústrojí

POVZBUĎTE SVÉ TĚLO
VHODNOU AKTIVITOU

NAUČTE SE
UVOLNIT MYSL

neurologické

D 1+

pohybového ústrojí

D 3+

močového ústrojí
kožní

D 3+

D - léčba dětí od tří let (3+) nebo jednoho roku (1+).
Bližší informace k léčbě dospělých i dětí Vám rádi zodpovíme telefonicky.
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LUHAČOVICE
4-9

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
10 - 13

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
14 - 17

VELKÉ LOSINY
18 - 25
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LUHAČOVICE

LUHAČOVICE

ODBORNÁ LÉČBA I RELAXACE
Lázeňská léčba zaměřená na nemoci dýchacích cest,
pohybové, neurologické, oběhové, trávicího ústrojí,
metabolické a onkologické v remisi.
Odborná lázeňská rehabilitační péče - zdravotnická
služba 24 hodin.
Lázeňská léčba na bázi přírodních léčivých zdrojů.
2 vlastní minerální prameny – Jaroslava a sv. Josef.

LÁZNĚ S NEZAMĚNITELNOU
ARCHITEKTUROU
Největší moravské lázně s nezaměnitelnou lidovou architekturou
od Dušana Jurkoviče.
16 minerálních pramenů využívaných pro pitnou kúru, inhalace a koupele.

Kompletní balneoprovoz s nabídkou lázeňských
procedur. Jávský masážní salon.
Možnost dietního stravování a konzultace
s nutričním terapeutem.

VLASTNÍ
LÉČEBNÉ
PRAMENY

Bohatá kulturní nabídka – koncerty, kulturní představení, festivaly.
Značené turistické a cyklistické trasy.
Sportovní vyžití – tenis, minigolf, squash, jízda na koních,
vodní sporty na blízké přehradě.

LÁZEŇSKÉ HOTELY MIRAMARE
Lázeňské hotely MIRAMARE se nachází v klidném prostředí, a přesto v těsné
blízkosti centra Luhačovic, nabízí komplexní služby pod jednou střechou a více
jak 80 lázeňských procedur. Vlastní léčebné minerální prameny.
Lázeňský hotel VILA ANTOANETA leží v klidné lázeňské čtvrti v blízkosti
parku a kolonády. Nabízí komplexní služby pod jednou střechou, úžasné vodní
relaxační centrum a širokou nabídku lázeňských procedur. Hotel je vhodný
i pro mladší generaci a rodiny s dětmi.
Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA patří mezi nejvýznamnější stavby
v Luhačovicích od arch. Dušana Jurkoviče. VILA VALAŠKA je přímo propojena
s lázeňským hotelem VILA ANTOANETA a nabízí stylové ubytování pouze
v 9 apartmánech, výjimečnou balneoterapii a skvělou gastronomii. Hotel
disponuje salonkem pro 20 osob vhodným pro menší oslavy a firemní akce.

ODPOČINEK
A
REHABILITACE
www.miramare-luhacovice.cz
www.vila-antoaneta.cz
www.vila-valaska.cz
4

5

LUHAČOVICE

Lázeňské hotely MIRAMARE

Bezručova 338, 763 26 Luhačovice
+420 577 659 111
info@miramare-luhacovice.cz
www.miramare-luhacovice.cz

NABÍDKA NEJŽÁDANĚJŠÍCH POBYTŮ
LÁZEŇSKÉ HOTELY MIRAMARE
PREVENTIVNÍ
PROGRAM

L

Od 10.010 Kč/os.
léčba civilizačních nemocí
program pro posílení imunity

KOMPLEXNÍ
KÚRA

L

Od 10.690 Kč/os.
celková regenerace organismu
léčebný plán stanovený na míru

Doporučujeme

CENA ZAHRNUJE:

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• kredit 3.360 Kč na lékařské vyšetření
a procedury stanovené lékařem
• volný vstup do bazénu a infrasauny
• zapůjčení županu zdarma
(kat. superior)

•
•
•
•
•

CENA ZAHRNUJE:

LÉČEBNÝ PLÁN:

klasické masáže
přírodní rašelinové zábaly
přírodní uhličité koupele
inhalace Vincentkou
pitná kúra

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2018 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)
Typ pobytu

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU

PREVENTIVNÍ
PROGRAM
POBYT PRO SENIORY

KOMPLEXNÍ KÚRA
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Kategorie ubytování

11.3. - 21. 4.
23. 9. - 20. 10.

L

Od 9.310 Kč/os.
ochutnávka lázeňských procedur
odborná léčba i relaxace

• procedury stanovuje lázeňský lékař
• ubytování na 7 nocí
na základě vstupního vyšetření
• plná penze
a zdravotního stavu klienta
• kredit 5.040 Kč na lékařské vyšetření
• doporučujeme 2 týdny, při 14ti denním
a procedury stanovené lékařem
pobytu kontrolní a závěrečné vyšetření
• volný vstup do bazénu a infrasauny
• zapůjčení županu zdarma (kat. superior)

2. 1. - 10. 3.
21. 10. - 19. 12.

LÁZNĚ
NA ZKOUŠKU

22.4. - 22. 9.

L Léčebný pobyt

POBYT
PRO SENIORY
Od 10.010 Kč/os.
načerpání energie a vitality
tip na dárek pro rodiče a prarodiče

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT

1/1 superior

10.010

12.110

13.860

VYSVĚTLIVKY

1/2 superior

9.310

11.060

12.110

AP superior

10.010

12.110

13.860

1/1 standard

9.310

11.060

12.110

1/1 - jednolůžkový pokoj
1/2 - dvoulůžkový pokoj
AP - dvoulůžkové apartmá

14 DNŮ ZA CENU 13
21 DNŮ ZA CENU 19
28 DNŮ ZA CENU 25

Miramare II - balkon
80 Kč/os./den

Nabídka platná celoročně
na všechny pobyty.

1/2 standard

8.610

10.010

11.060

1/1 superior

10.710

12.810

14.560

1/2 superior

10.010

11.760

12.810

AP superior

10.710

12.810

14.560

1/1 standard

10.010

11.760

12.810

1/2 standard

9.310

10.710

11.760

1/1 superior

12.390

14.490

16.240

1/2 superior

11.690

13.440

14.490

AP superior

12.390

14.490

16.240

1/1 standard

11.690

13.440

14.490

1/2 standard

10.990

12.390

13.440

Možnost zajištění
přistýlky.

Informujte
se o nabídce
dalších
pobytů

3 DNY
ZDARMA

L

CENA ZAHRNUJE:

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• kredit 2.660 Kč na lékařské vyšetření
a procedury stanovené lékařem
• volný vstup do bazénu a infrasauny
• zapůjčení županu zdarma (kat. superior)

•
•
•
•
•

CENA ZAHRNUJE:

11 PROCEDUR:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ubytování na 7 nocí
plná penze
lékařské vyšetření
11 procedur stanovených lékařem
volný vstup do bazénu a infrasauny
zapůjčení županu zdarma (kat. superior)

POPIS UBYTOVÁNÍ:
Hotely MIRAMARE jsou tvořeny 3 propojenými hotely – Miramare I, Miramare II a Miramare – Helena (pouze jednolůžkové pokoje)
a nabízejí komplexní služby pod jednou
střechou. K hotelům patří depandance – Vila
Rita a Nasta (budovy bez výtahu).
Superior - Miramare II, Miramare-Helena:
sprcha/vana + WC, fén, TV + SAT, telefon,
lednička, WiFi.
Standard - Miramare I, Vila Rita a Nasta
(depandance): sprcha/vana + WC, TV +
SAT, telefon, WiFi.
VYBAVENÍ HOTELU:
• 107 pokojů
• recepce se vstupní halou
• 2 restaurace, zimní terasa a denní bar
• kompletní balneoprovoz
• 2 vlastní přírodní prameny
• ordinace lékaře a zdravotnického personálu
• 2 bazény, infrasauna
• kadeřnictví, pedikúra

koupele
cvičení
inhalace
pitná kúra
masáže

2x klasická masáž částečná
2x suchá koupel s terapií CO2
2x přírodní uhličitá koupel
1x kondiční gymnastika
4x přístrojová inhalace Vincentkou
pitná kúra

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Lázeňský poplatek
15 Kč/os./den není zahrnut
v ceně pobytu.
Parkování před hotelem 50 Kč/den
nad 6 nocí, 100 Kč/den do 6 nocí.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu,
obědy a večeře výběr z menu.
Pobyt s plnou penzí začíná obědem
a končí snídaní. Poplatek 150 Kč/den
za individuální sestavení jídelního
lístku. Možnost stravování také
á la carte.
Internet – WiFi.
Možnost dokoupení procedur.
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LUHAČOVICE

Lázeňský hotel VILA ANTOANETA
Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA

NABÍDKA NEJŽÁDANĚJŠÍCH POBYTŮ
LÁZEŇSKÝ HOTEL VILA ANTOANETA
LUXURY SPA & WELLNESS VILA VALAŠKA
PREVENTIVNÍ
PROGRAM

L

Od 10.010 Kč/os.
péče o tělo i duši
pobyt pro rovnováhu
a harmonii

Betty Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice
+420 577 126 211
antoaneta@miramare-luhacovice.cz
www.vila-antoaneta.cz | www.vila-valaska.cz

CENA ZAHRNUJE:

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• kredit 3.360 Kč na lékařské vyšetření
a procedury stanovené lékařem
• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu zdarma (kat. superior)

•
•
•
•
•

masáže
relaxační zábaly
bylinkové koupele
cvičení v bazénu
pitná kúra

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU

L

Od 9.310 Kč/os.
lázeňská péče v příjemném
prostředí

CENA ZAHRNUJE:

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• kredit 2.660 Kč na lékařské vyšetření
a procedury stanovené lékařem
• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu zdarma (kat. superior)

•
•
•
•
•

CENA ZAHRNUJE:

LÉČEBNÝ PLÁN:

masáže
koupele
inhalace
pitná kúra
zábaly

relaxace a regenerace

WELLNESS
POBYT

R

Od 10.010 Kč/os.
týdenní relaxace v lázních
skvělá dovolená pro celou rodinu

CENA ZAHRNUJE:

6 PROCEDUR:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ubytování na 7 nocí
plná penze
lékařská konzultace
6 procedur
volný vstup do vodního relax centra
zapůjčení županu zdarma (kat. superior)

1× přísadová koupel
1× klasická masáž éterickými oleji částečná
1× perličková koupel
1× indická masáž hlavy
1× reflexologie plosky nohou
1× relaxační zábal

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE

L

Od 12.250 Kč/os.
celková regenerace
organismu

Doporučujeme

• procedury stanovuje lázeňský lékař
• ubytování na 7 nocí
na základě vstupního vyšetření
• plná penze
a zdravotního stavu klienta
• kredit 5.600 Kč na lékařské vyšetření
• doporučujeme 2 týdny, při 14ti denním
a procedury stanovené lékařem
pobytu kontrolní a závěrečné vyšetření
• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu zdarma (kat. superior)

individuální léčebný plán
CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2018 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)
Typ pobytu

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU

PREVENTIVNÍ
PROGRAM
WELLNESS POBYT

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE

8

Kategorie ubytování
1/1 superior
1/2 superior
AP superior
1/1 standard
1/2 standard
AP luxury 1/1, 1/2
1/1 superior
1/2 superior
AP superior
1/1 standard
1/2 standard
AP luxury 1/1, 1/2
1/1 superior
1/2 superior
AP superior
1/1 standard
1/2 standard
AP luxury 1/1, 1/2

2. 1. - 10. 3.
21. 10. - 19. 12.

11.3. - 21. 4.
23. 9. - 20. 10.

22.4. - 22. 9.

10.010
9.310
10.010
9.310
8.610
11.410
10.710
10.010
10.710
10.010
9.310
12.110
12.950
12.250
12.950
12.250
11.550
14.350

12.110
11.060
12.110
11.060
10.010
13.510
12.810
11.760
12.810
11.760
10.710
14.210
15.050
14.000
15.050
14.000
12.950
16.450

13.860
12.110
13.860
12.110
11.060
15.610
14.560
12.810
14.560
12.810
11.760
16.310
16.800
15.050
16.800
15.050
14.000
18.550

L Léčebný pobyt
R Relaxační pobyt
VYSVĚTLIVKY
VILA ANTOANETA
1/1 – jednolůžkový pokoj
1/2 – dvoulůžkový pokoj
AP – dvoulůžkové apartmá
VILA VALAŠKA
AP luxury – jedno
nebo dvoulůžkové apartmá

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT
14 DNŮ ZA CENU 13
21 DNŮ ZA CENU 19
28 DNŮ ZA CENU 25
Nabídka platná celoročně
na všechny pobyty.

Možnost zajištění přistýlky.

Informujte
se o nabídce
dalších
pobytů

3 DNY
ZDARMA

POPIS UBYTOVÁNÍ:
Moderní lázeňský hotel tvoří 4 propojené
hotely – VILA ANTOANETA (s výtahem), Vila
Petřín a Pernštýn (bez výtahu) a VILA VALAŠKA (s výtahem) a nabízí komplexní služby
pod jednou střechou.
Standard – Vila Petřín a Pernštýn: sprcha
+ WC, TV + SAT, telefon, lednička, WiFi.
Superior – Vila Antoaneta: sprcha/vana
+ WC, fén, TV + SAT, telefon, trezor,
lednička, WiFi.
Luxury – Vila Valaška: obývací pokoj,
ložnice, šatna, WC + bidet, koupelna
s vanou, fén, klimatizace, TV + SAT,
trezor, telefon, minibar, WiFi.
VYBAVENÍ HOTELU:
• 50 pokojů a 9 stylových apartmá
• recepce se vstupní halou
• restaurace
• vodní relax centrum – 2 bazény, whirlpool,
sauna, parní lázeň, sluneční terasa
• ordinace lékaře a zdravotnického personálu
• Jávský masážní salon, kosmetika
• hotelová zahrada s altánem
a dětským hřištěm

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Lázeňský poplatek
15 Kč/os./den není zahrnut v ceně
pobytu.
Parkování před hotelem 100 Kč/den
nebo v podzemních garážích
150 Kč/den. Hosté ubytovaní
v hotelu VILA VALAŠKA zdarma
na uzavřeném parkovišti.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu,
obědy a večeře výběr z menu.
Pobyt s plnou penzí začíná obědem
a končí snídaní.
Poplatek 150 Kč/den za individuální
sestavení jídelního lístku.
Možnost stravování také á la carte.
Internet - WiFi.
Možnost dokoupení procedur.

9

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O HOSTY
Lázeňská léčba zaměřená na nemoci ledvin a močových cest,
dýchacích cest, pohybové, neurologické, trávicí,
metabolické, oběhové a onkologické v remisi.
Odborná lázeňská rehabilitační péče,
zdravotnická služba 24 hodin.
Lázeňská léčba na bázi přírodních léčivých zdrojů.
Přírodní minerální Balbínův pramen přímo v hotelu.

PROSLULÉ ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ
Mariánské Lázně jsou světoznámé západočeské lázně,
proslulé bohatstvím léčebných minerálních pramenů.
Architektura lázní z počátku 19. století, nezapomenutelná
Zpívající fontána.
Bohatá kulturní nabídka – koncerty, divadelní představení,
taneční večery.

Kompletní balneoprovoz s širokou
nabídkou lázeňských procedur.
Jávský masážní salon.
Možnost dietního stravování
a konzultace s nutričním terapeutem.

PŘÍRODNÍ
LÉČIVÝ
ZDROJ

Poloha lázní uprostřed lesů je ideální pro milovníky přírody, golfu,
turistiky a cykloturistiky i lyžování – sjezdovka 300 m od hotelu.

LÁZEŇSKÝ HOTEL ROYAL
Jedinečná poloha na okraji lesoparku, pouhých 300 metrů od centra.
Úžasné panoramatické výhledy na město.
Komplexní služby pod jednou střechou, komfortní ubytování, prvotřídní
gastronomie, balneoprovoz a wellness centrum.
Pokoje s letními terasami a výhledy na město.
Vyhlášená hotelová kavárna s letní terasou.
Hotelová zahrada s jezírkem a oblázkovým prostorem na rehabilitační cvičení.
Tenisový kurt v areálu hotelu, půjčovna kol.
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PANORAMATICKÝ
VÝHLED
NA MĚSTO

www.royalmarienbad.cz
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Lázeňský hotel ROYAL

Lesní 345, 353 01 Mariánské Lázně
+420 354 618 111
sales@royalmarienbad.cz
www.royalmarienbad.cz

NABÍDKA NEJŽÁDANĚJŠÍCH POBYTŮ
LÁZEŇSKÝ HOTEL ROYAL
RELAXAČNÍ
POBYT

R

Od 9.520 Kč/os.
ochutnávka lázeňských procedur
týdenní relaxace v lázních

KRÁLOVSKÉ
LÁZNĚNÍ

L

Od 11.760 Kč/os.
péče o zdraví a odpočinek
lázeňské procedury dle lékaře

CENA ZAHRNUJE:

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ubytování na 7 nocí
plná penze
lékařská konzultace
kredit 950 Kč na procedury
volný vstup do wellness centra
zapůjčení županu zdarma

přísadové koupele
perličkové koupele
aroma masáže
rašelinové zábaly
slatinné zábaly

RELAXAČNÍ POBYT

KRÁLOVSKÉ LÁZNĚNÍ

IMPULS PRO ŽIVOT
LÉČEBNÝ POBYT

12

L

Od 12.740 Kč/os.
prevence syndromu vyhoření
načerpání nové energie a vitality

CENA ZAHRNUJE:

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• až 10 procedur stanovených lékařem
včetně lékařské konzultace
• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu zdarma

•
•
•
•
•

klasické masáže
uhličité minerální koupele
parafinové zábaly
lymfoven
pitná kúra

LÉČEBNÝ
POBYT

L léčebný pobyt

L

Od 12.740 Kč/os.
komplexní péče o zdraví
individuální léčebný plán

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2018 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)
Typ pobytu

IMPULS
PRO ŽIVOT

Doporučujeme

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

1. 1. - 24. 3.
21. 10. - 9. 12.

25.3. - 21. 4.
23. 9. - 20. 10.

22.4. - 22. 9.

1/1, 1/2 komfort

9.520

10.360

11.760

VYSVĚTLIVKY:

Platí na všechny pobyty od 7 nocí.

1/1, 1/2 superior

10.920

11.760

13.160

1/1, AP deluxe

12.320

13.160

14.560

1/1 - jednolůžkový pokoj
1/2 - dvoulůžkový pokoj
AP – dvoulůžkové
apartmá

1. 1. - 24. 3. 2018
22.4. - 22. 7. 2018
21. 10. - 9. 12. 2018

1/1, 1/2 komfort

11.760

12.600

14.000

1/1, 1/2 superior

13.160

14.000

15.400

1/1, AP deluxe

14.560

15.400

16.800

1/1, 1/2 komfort

12.740

13.580

14.980

1/1, 1/2 superior

14.140

14.980

16.380

1/1, AP deluxe

15.540

16.380

17.780

Kategorie ubytování

R relaxační pobyt

CENOVÝ HIT

Sleva 10% není v tabulce započtena!

Informujte
se o nabídce
dalších
pobytů

10%
SLEVA

CENA ZAHRNUJE:

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• až 16 procedur stanovených lékařem
včetně lékařského vyšetření a konzultace
s psychologem
• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu zdarma

•
•
•
•
•
•

CENA ZAHRNUJE:

LÉČEBNÝ PLÁN:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• až 16 procedur stanovených lékařem
včetně lékařského vyšetření
• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu zdarma

• procedury stanovuje lázeňský lékař
na základě vstupního vyšetření
a zdravotního stavu klienta
• doporučujeme 2 týdny, při 14ti denním
pobytu kontrolní a závěrečné vyšetření

POPIS UBYTOVÁNÍ:

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Komfort – 1/1 pokoje do lesa,
1/2 pokoje převážně s francouzským
oknem, orientované k slunečné straně
nebo s výhledem do přírody.
Superior – 1/1 pokoje s výhledem do lesa,
1/2 pokoje s balkonem a výhledem
na město, AP se dvěmi pokoji.
Deluxe – 1/1 pokoje s výhledem na město,
AP se dvěma pokoji (některé s balkonem).
Vybavení všech pokojů: sprcha/vana
+ WC, fén, TV + SAT, rádio, telefon,
lednička, WiFi, trezor.
VYBAVENÍ HOTELU:
• 76 pokojů
• recepce se vstupní halou
• restaurace, kavárna s letní terasou
• kompletní balneoprovoz
– přírodní léčivý zdroj v hotelu
• ordinace lékaře a zdravotnického personálu
• bazén, whirlpool, sauna, parní lázeň,
fitness, Jávský masážní salon
• kosmetika, pedikúra

klasické nebo podvodní masáže
skotské střiky
reflexní nožní masáže
lymfoven
skupinové cvičení
uhličité minerální koupele

Lázeňský poplatek
15 Kč/os./den není zahrnut
v ceně pobytu.
Parkování v areálu hotelu
za poplatek 120 Kč/den.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu,
obědy a večeře výběr z menu.
Pobyt s plnou penzí začíná obědem
a končí snídaní. Možnost stravování
také á la carte.
Internet – WiFi.
Možnost dokoupení procedur.
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OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

OSTROŽSKÁ
NOVÁ VES

PRVOTŘÍDNÍ REHABILITACE
A LÉČBA LUPÉNKY
Lázeňská léčba zaměřená na nemoci kožní
(zejména lupénku), pohybové, oběhové,
neurologické a onkologické v remisi.
Odborná rehabilitační lázeňská péče,
zdravotnická služba 24 hodin.
Dva místní sirné prameny.

LÁZNĚ SE STOLETOU TRADICÍ
Malebné lázně v srdci Moravského Slovácka, v kraji vína a vinic,
uprostřed rozsáhlého lesoparku.
Bohatá nabídka kulturních pořadů, folklorních akcí a lidového umění.
Značené turistické a cyklistické trasy.

Kompletní balneoprovoz s širokou
nabídkou lázeňských procedur.
Zákroky estetické dermatologie.
Možnost dietního stravování
a konzultace s nutričním terapeutem.

PRVOTŘÍDNÍ
REHABILITACE

Lázeňská kosmetika SINOVA
z přírodních sirných pramenů.

Možnost koupání a rybaření v nedalekých přírodních štěrkopískových
jezerech.
Golfové hřiště v bezprostřední blízkosti lázní (cca 500 m).

SIRNATÉ LÁZNĚ
Hlavní hotel nabízí komplexní služby pod jednou střechou. Hotel
disponuje výtahem, restaurací a kompletně vybaveným balneoprovozem.
Možnost ubytování na depandancích Vila Šárka a Vlasta, které jsou
vzdáleny 80 m od hlavního hotelu, kam se dochází na procedury a stravu.
Kolonáda s obchůdky, kavárna s venkovním posezením
a dětským koutkem, sluneční terasy.
Multifunkční sportovní areál – tenis, volejbal, nohejbal a minigolf.
Půjčovna kol a sportovního vybavení, úschovna kol.
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JEDINEČNÉ
SIRNÉ
LÉČIVÉ PRAMENY

www.laznenovaves.cz
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OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

SIRNATÉ LÁZNĚ

Kunovská 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves
+420 572 437 200 | sales@laznenovaves.cz
www.laznenovaves.cz

NABÍDKA NEJŽÁDANĚJŠÍCH POBYTŮ
SIRNATÉ LÁZNĚ
LÉČBA
LUPÉNKY

L

Od 11.200 Kč/os.
specialisté na léčbu lupénky
odborné vyšetření
dermatologem

KOMPLEXNÍ
KÚRA

L

Od 11.200 Kč/os.
zmírnění bolestí pohybového aparátu
prvotřídní rehabilitace

CENA ZAHRNUJE:

BONUS:

•
•
•
•

ubytování na 7 nocí
plná penze
lékařské vyšetření
20 procedur stanovených lékařem
včetně konzultace s dermatologem
• volný vstup do bazénu a whirlpool
• zapůjčení županu zdarma

• 1x krém SINOVA

CENA ZAHRNUJE:

BONUS:

•
•
•
•
•
•

• 1x občerstvení v lázeňské kavárně

LÉČEBNÝ PLÁN:
• procedury stanovuje lékař na základě
vstupního vyšetření a zdravotního
stavu klienta
• doporučujeme 2 týdny, při 14ti denním
pobytu kontrolní a závěrečné vyšetření

ubytování na 7 nocí
plná penze
lékařské vyšetření
18 procedur stanovených lékařem
volný vstup do bazénu a whirlpool
zapůjčení županu zdarma

LÉČEBNÝ PLÁN:
• procedury stanovuje lázeňský lékař
na základě vstupního vyšetření
a zdravotního stavu klienta
• doporučujeme 2 týdny, při 14ti denním
pobytu kontrolní a závěrečné vyšetření

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2018 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)
8. 1. - 4. 3.
4. 11. - 21. 12.

5. 3. - 28. 4.
30. 9. - 3. 11.

29. 4. - 29. 9.

1/1 standard

9.730

10.500

11.690

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU

1/2 standard

8.960

9.310

10.500

POBYT PRO SENIORY

AP standard

10.500

11.690

12.740

1/2 DEP

8.190

8.960

9.870

1/1 standard

12.740

13.510

14.700

LÉČBA LUPÉNKY

1/2 standard

11.970

12.320

13.510

KOMPLEXNÍ KÚRA

AP standard

13.510

14.700

15.750

1/2 DEP

11.200

11.970

12.880

Typ pobytu
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Kategorie ubytování

L léčebný pobyt
VYSVĚTLIVKY:
HLAVNÍ HOTEL
1/1 – jednolůžkový pokoj
1/2 – dvoulůžkový pokoj
AP – dvoulůžkové apartmá
Příplatek za pokoj s terasou
50 Kč/os./den.

LÁZNĚ
NA ZKOUŠKU
Od 8.190 Kč/os.
pobyt pro lázeňské nováčky
péče o zdraví v lázeňském prostředí

POBYT
PRO SENIORY

L

Od 8.190 Kč/os.
posílení zdraví a vitality
tip na dárek pro rodiče
a prarodiče

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT
14 DNŮ ZA CENU 13
21 DNŮ ZA CENU 19
28 DNŮ ZA CENU 25
Nabídka platná celoročně
na všechny pobyty.

VILA ŠÁRKA a VLASTA
1/2 DEP – dvoulůžkový pokoj

Informujte
se o nabídce
dalších
pobytů

L

3 DNY
ZDARMA

Doporučujeme

CENA ZAHRNUJE:

BONUS:

•
•
•
•
•
•

• 1x transfer do Uherského Hradiště

ubytování na 7 nocí
plná penze
lékařské vyšetření
8 procedur stanovených lékařem
volný vstup do bazénu a whirlpool
zapůjčení županu zdarma

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:
• sirné a přísadové koupele
• masáže a zábaly
• kryoterapie

CENA ZAHRNUJE:

BONUS:

•
•
•
•
•
•

• 1x dárkový lázeňský balíček

ubytování na 7 nocí
plná penze
lékařské vyšetření
7 procedur stanovených lékařem
volný vstup do bazénu a whirlpool
zapůjčení županu zdarma

POPIS UBYTOVÁNÍ:
SIRNATÉ LÁZNĚ nabízí ubytování v hlavním
hotelu s výtahem a komplexními službami pod
jednou střechou a ve vilkách Vlasta a Šárka
(budovy bez výtahu) vzdálených 80 m
od hlavního hotelu.
Standard – hlavní hotel:
sprcha/vana + WC, TV, telefon,
lednička, WiFi.
Depandance – vila Vlasta a Šárka:
sprcha + WC, TV, telefon, WiFi.
VYBAVENÍ HOTELU:
• 85 pokojů
• recepce se vstupní halou
• restaurace, Lázeňská kavárna na kolonádě
• kompletní balneoprovoz
• 2 vlastní přírodní prameny
• ordinace lékaře a zdravotnického personálu
• bazén, whirlpool, sauna

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:
• sirné koupele
• klasické masáže
• parafínové a rašelinové zábaly

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Lázeňský poplatek
12 Kč/os./den není zahrnut
v ceně pobytu.
Parkování v areálu lázní
za poplatek 20 Kč/den.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu,
obědy a večeře výběrem z menu.
Pobyt s plnou penzí začíná obědem
a končí snídaní. Možnost stravování
také á la carte.
Internet – PC v hotelové hale,
WiFi v pokojích.
Možnost dokoupení procedur.
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VELKÉ LOSINY

VELKÉ LOSINY

DLOUHOLETÁ TRADICE
V LÁZEŇSKÉ LÉČBĚ
Lázeňská léčba pro dospělé i děti zaměřená na nemoci
pohybové, neurologické, kožní, oběhové a onkologické
v remisi.
Odborná rehabilitační lázeňská péče, zdravotnická služba
24 hodin.
Poradna lékaře – diagnostika, léčba a poradenství.

NEJSTARŠÍ MORAVSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ
450 let historie řadí TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny mezi nejstarší
moravské lázně.
Rozsáhlý lázeňský lesopark se stoletými stromy a vzácnými dřevinami.
V jarním období rozkvetlé azalky a rododendrony.
Poloha lázní v podhůří Jeseníků je ideální pro různé sportovní aktivity
v létě i v zimě.
Funkční historická ruční papírna, renesanční zámek ve Velkých Losinách,
expozice čarodějnických procesů, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
– sedmý div ČR.
Eco park pod hotelem DIANA – prohlídky, rybaření a krmení lesní zvěře.

Jedinečné termální sirné prameny 36,8 °C.
Kompletní balneoprovoz s vnitřním termálním bazénem.
Jávský masážní salon – masáže, manikúra, pedikúra
a speciální kosmetické balíčky.
Možnost dietního stravování a konzultace s nutričním terapeutem.
Lázeňská kosmetika THERMELOVE z přírodních termálních sirných pramenů.

PRVOTŘÍDNÍ
REHABILITACE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Hlavní lázeňský hotel ELIŠKA nabízí komplexní služby pod jednou střechou.
V hotelu se nachází 2 restaurace, kavárna s letní terasou a kompletně vybavený
balneoprovoz s vnitřním termálním bazénem. Hotel je bezbariérový s výtahem.
Wellness hotel DIANA stojí cca 1,5 km od lázeňského areálu, na okraji lesa
s nádherným výhledem na hřebeny Jeseníků. Hotel nabízí komplexní služby
pod jednou střechou, vyhlášenou gastronomii, wellness centrum, služby
pro děti, konferenční prostory do 200 osob.
Termální park TERMÁLY LOSINY najdete na okraji lázeňského parku,
cca 300 m od hlavního hotelu ELIŠKA. V areálu se nachází 9 vnitřních a venkovních bazénů, vodní atrakce, sauny, masáže, restaurace, denní letní apartmány, letní terasa a občerstvení. Celoroční provoz.
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TERMÁLNÍ SIRNÉ
PRAMENY 36,8 °C

www.lazne-losiny.cz
www.diana-losiny.cz
www.termaly-losiny.cz
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VELKÉ LOSINY

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny
+420 583 394 311
info@lazne-losiny.cz
www.lazne-losiny.cz

NABÍDKA NEJŽÁDANĚJŠÍCH POBYTŮ
TERMÁLNÍ LÁZNĚ
NA VLASTNÍ KŮŽI

L

Od 12.950 Kč/os.
pobyt zaměřený
na léčbu kůže

CENA ZAHRNUJE:

BONUS:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• kredit 4.200 Kč na lékařské vyšetření
a procedury stanovené lékařem
• volný vstup do termálního bazénu
• zapůjčení županu zdarma

• 30% sleva na vstup do termálního parku

CENA ZAHRNUJE:

BONUS:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• kredit 6.300 na lékařské vyšetření
a procedury stanovené lékařem
• volný vstup do termálního bazénu
• zapůjčení županu zdarma

• 30% sleva na vstup do termálního parku

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:
• sirné koupele
• světloléčba
• relaxační cvičení

L

Od 15.050 Kč/os.
individuální léčebný plán
odborná lázeňská rehabilitace

Doporučujeme

• procedury stanovuje lázeňský lékař
na základě vstupního vyšetření
a zdravotního stavu klienta
• doporučujeme 2 týdny, při 14ti denním
pobytu kontrolní a závěrečné vyšetření

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2018 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)
Typ pobytu

NA VLASTNÍ KŮŽI

KOMPLEXNÍ KÚRA

LÁZNĚ
NA ZKOUŠKU

POBYT PRO SENIORY

20

5. 2. - 18. 3.
30. 4. - 30. 9.

1/1 superior

15.750

16.450

1/2 superior

12.950

13.650

AP superior

14.350

15.050

1/1 superior

17.850

18.550

1/2 superior

15.050

15.750

AP superior

16.450

17.150

1/1 superior

15.050

15.750

1/2 superior

12.250

12.950

AP superior

13.650

14.350

1/1 superior

14.910

15.610

1/2 superior

12.110

12.810

AP superior

13.510

14.210

Kategorie ubytování

Od 12.250 Kč/os.
relaxace a péče o zdraví

LÉČEBNÝ PLÁN:

1. 1. - 4. 2.
19. 3. - 29. 4.
1. 10. - 16. 12.

L

pobyt pro lázeňské nováčky

konzultace s dermatologem

KOMPLEXNÍ
KÚRA

LÁZNĚ
NA ZKOUŠKU

L léčebný pobyt
VYSVĚTLIVKY:
1/1 - jednolůžkový pokoj
1/2 - dvoulůžkový pokoj
AP - dvoulůžkové apartmá

BONUS:
• 25% sleva pro dítě
do 12 let na pevném
lůžku při čerpání pobytového balíčku

Informujte
se o nabídce
dalších
pobytů

POBYT
PRO SENIORY
Od 12.110 Kč/os.
pobyt k posílení zdraví a vitality
tip na dárek pro rodiče a prarodiče

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT
14 DNŮ ZA CENU 13
21 DNŮ ZA CENU 19
28 DNŮ ZA CENU 25
Nabídka platná celoročně
na všechny pobyty.

3 DNY
ZDARMA

L

CENA ZAHRNUJE:

BONUS:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• kredit 3.500 Kč na lékařskou konzultaci
a procedury stanovené lékařem
• volný vstup do termálního bazénu
• zapůjčení županu zdarma

• 30% sleva na vstup do termálního parku

CENA ZAHRNUJE:

BONUS:

• ubytování na 7 nocí
• plná penze
• kredit 3.360 Kč na lékařskou konzultaci
a procedury stanovené lékařem
• volný vstup do termálního bazénu
• zapůjčení županu zdarma

• 30% sleva na vstup do termálního parku

POPIS UBYTOVÁNÍ:

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

TERMÁLNÍ LÁZNĚ nabízí ubytování
v lázeňském hotelu ELIŠKA s komplexními
službami pod jednou střechou.
Hotel je bezbariérový s výtahem.
Superior - sprcha/vana + WC,
fén, TV + SAT, telefon, lednička,
LAN nebo WiFi.
VYBAVENÍ HOTELU:
• 46 pokojů
• recepce se vstupní halou
• 2 restaurace, kavárna s letní terasou
• kompletní balneoprovoz
• vlastní přírodní termální prameny
• vnitřní termální bazén
• ordinace lékaře a zdravotnického personálu
• tělocvična
• Jávský masážní salon
• společenský sál pro 250 osob

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:
•
•
•
•

termální sirné koupele
přísadové koupele
aroma masáže
rašelinové zábaly

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:
•
•
•
•

klasické masáže
perličkové koupele
klidové koupele
parafinové zábaly

Lázeňský poplatek
15 Kč/os./den není zahrnut
v ceně pobytu.
Parkování v areálu lázní
na vyhrazeném parkovišti zdarma.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu,
obědy a večeře výběrem z menu.
Pobyt s plnou penzí začíná večeří
a končí obědem.
Možnost stravování také á la carte.
Internet – LAN nebo WiFi.
Možnost dokoupení procedur.
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VELKÉ LOSINY

Wellness hotel DIANA

Žárovská 618, 788 15 Velké Losiny
+420 583 248 050
info@diana-losiny.cz
www.diana-losiny.cz

NABÍDKA NEJŽÁDANĚJŠÍCH POBYTŮ
WELLNESS HOTEL DIANA
PŘESPĚTE
A POVEČEŘTE
Od 7.000 Kč/os.

CENA ZAHRNUJE:

BONUSY:

•
•
•
•

• 50% sleva na vstup do termálního parku
• 50% sleva na vstup do termálního
bazénu v hotelu ELIŠKA

hotelový typ pobytu s polopenzí

ubytování na 7 nocí
polopenze
volný vstup do wellness centra
zapůjčení županu zdarma
(pobyt lze objednat od 2 nocí)

R

pro milovníky relaxace a sportovce
ideální dovolená v Jeseníkách

CENA ZAHRNUJE:

BONUSY:

•
•
•
•
•

• 50% sleva na vstup do termálního parku
• 50% sleva na vstup do termálního
bazénu v hotelu ELIŠKA

ubytování na 7 nocí
polopenze
kredit 200 Kč/den na procedury
volný vstup do wellness centra
zapůjčení županu zdarma
(pobyt lze objednat od 2 nocí)

• přísadové koupele
• Jávské masáže
• parafínové zábaly

pobyt v Jeseníkách
pro aktivní seniory

1. 7. - 30. 9.

1/1 standard plus

11.200

11.900

12.600

1/2 standard plus

7.000

7.700

8.400

AP standard plus

8.400

9.100

9.800

AL standard plus

11.200

11.900

12.600

1/1 standard plus

12.600

13.300

14.000

CENY PŘISTÝLEK:

PŘESPĚTE A RELAXUJTE 1/2 standard plus

8.400

9.100

9.800

9.800

10.500

11.200

Dítě do 5 let zdarma bez
nároku na lůžko, tj. na lůžku
s rodiči.

TERMÁLY NAPLNO
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R relaxační pobyt

2. 2. - 30. 6.
1. 10. - 4. 11.

POBYT PRO SENIORY

AP standard plus

Od 8.400 Kč/os.
relaxace a posílení zdraví

1. 1. - 1. 2.
5. 11. - 16. 12.

Kategorie ubytování

POBYT
PRO SENIORY

DOPORUČOVANÉ PROCEDURY:

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2018 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)

PŘESPĚTE
A POVEČEŘTE

Od 9.070 Kč/os.
Doporučujeme

pobyt se vstupy
do termálního parku

Od 8.400 Kč/os.

Typ pobytu

R

dovolená pro celou rodinu

vhodný také pro firemní klientelu

PŘESPĚTE
A RELAXUJTE

TERMÁLY
NAPLNO

AL standard plus

12.600

13.300

14.000

1/1 standard plus

13.270

13.760

14.670

1/2 standard plus

9.070

9.560

10.470

AP standard plus

10.470

10.960

11.870

AL standard plus

13.270

13.760

14.670

VYSVĚTLIVKY:
1/1 – jednolůžkový pokoj
1/2 – dvoulůžkový pokoj
AP – čtyřlůžkové rodinné
apartmá
AL – čtyřlůžkové luxusní
apartmá

Dítě 6 – 12 let na přistýlce
v apartmá 400 Kč/noc se snídaní, 560 Kč/noc s polopenzí.
Dítě nad 13 let na přistýlce
v apartmá 600 Kč/noc se snídaní, 820 Kč/noc s polopenzí.
Ceny přistýlek u pobytu TERMÁLY NAPLNO na vyžádání.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT
SLEVA 50% NA VSTUPY
DO TERMÁLNÍHO PARKU
PRO UBYTOVANÉ HOSTY.

SLEVA
50%
Informujte
se o nabídce
dalších
pobytů

R

CENA ZAHRNUJE:

BONUSY:

•
•
•
•

ubytování na 7 nocí
polopenze
kredit 100 Kč/den na procedury
3hodinové vstupné do termálního parku
dle počtu nocí
• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu zdarma
(pobyt lze objednat od 3 nocí)

• zdarma vstup do saun v termálním
parku
• zdarma doprava hotelovým
Therme busem do termálního parku
• 50% sleva na další vstup
do termálního parku
• 50% sleva na vstup do termálního
bazénu v hotelu ELIŠKA

CENA ZAHRNUJE:

BONUSY:

•
•
•
•
•

• odpolední káva nebo čaj
s domácím zákuskem
• turistická mapa zdarma
• zapůjčení holí na Nordic Walking
• 50% sleva na vstup do termálního parku
• 50% sleva na vstup do termálního
bazénu v hotelu ELIŠKA

ubytování na 7 nocí
polopenze
kredit 1.000 Kč/pobyt na procedury
volný vstup do wellness centra
zapůjčení županu zdarma
(pobyt lze objednat od 5 nocí)

POPIS UBYTOVÁNÍ:
Wellness hotel DIANA nabízí komplexní
služby pod jednou střechou.
Hotel je bezbariérový s výtahem.
Standard plus: - sprcha/vana + WC,
fén, TV + SAT, telefon, lednička,
některé pokoje WiFi.
VYBAVENÍ HOTELU:
• 53 pokojů
• recepce se vstupní halou
• restaurace s vyhlášenou kuchyní
• wellness centrum - bazén, whirlpool, sauna,
koupele, masáže, squash, fitness, stolní tenis
• Jávský masážní salon
• dětský koutek a hřiště
• konferenční prostory pro 200 osob

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Lázeňský poplatek
19 Kč/os./den není zahrnut v ceně
pobytu.
Parkování před hotelem zdarma.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu,
večeře výběr z menu. Možnost
dokoupení obědu do plné penze.
Možnost stravování také á la carte.
Internet – PC a WiFi v hotelové hale,
WiFi v některých pokojích.
Možnost dokoupení procedur.
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RELAXUJTE S CELOU RODINOU

TERMÁLY LOSINY

Bazény různých teplot od 28 – 36 °C napouštěné přírodní
termální vodou.
5 vnitřních bazénů, z nichž 1 průplavový do venkovní části,
a 4 venkovní bazény.
Vodní atrakce – 2 tobogány, divoká řeka, jeskyně, chrliče,
vodní hřiby, skluzavky.

UNIKÁTNÍ TERMÁLNÍ PARK
Unikátní termální park, jediný svého druhu v České republice.
Základem našeho pojetí je souznění člověka s přírodou. Využíváme přírodní
léčivé termální prameny z lázní Velké Losiny a jejich uzdravující sílu.
Poskytujeme zdroje pro dosažení harmonie těla a mysli – záleží jen na Vás,
jaký koktejl si z nich namícháte.

Cvičení v bazénu, animační programy.
4 sauny – finská, solná, parní, aromatická a ledová komora,
relaxační tepidária.
Široká nabídka masáží.
Zázemí pro rodiče s dětmi, dětský koutek, venkovní dětské hřiště,
letní denní apartmány.
Restaurace s vynikající kuchyní, letní bar na terase a občerstvení
v letním kiosku.

PŘÍRODNÍ
TERMÁLNÍ
VODA
36,8 °C

CELOROČNÍ
PROVOZ

9

24

TERMÁLNÍCH
BAZÉNŮ
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ROYAL SPA FAMILY – VĚRNOSTNÍ PROGRAM

REZERVACE A ÚHRADA POBYTU

Pečujte pravidelně o své zdraví v našich lázeňských hotelech a resortech ROYAL SPA
a staňte se členem naší velké rodiny ROYAL SPA FAMILY. Prevence a pravidelná péče
o zdraví vedou k jeho udržení či zlepšení, a proto členové naší ROYAL SPA FAMILY mohou
získat slevy na opakované pobyty a řadu dalších výhod a bonusů.

REZERVACE

PLATBY

• předběžná rezervace telefonicky

• platební brána v on-line rezervačním systému

• nezávazná poptávka na webových stránkách

• bankovní převod

• on-line rezervační systém na webových stránkách

• osobně v recepci hotelu – v hotovosti nebo platební kartou

• písemná forma – pošta, fax, e-mail

DARUJTE ZDRAVÍ A OPRAVDOVÝ ODPOČINEK
Dárkové poukazy a šeky do lázní jsou hezkým dárkem pro Vaše blízké, přátele či obchodní
partnery. Nabízíme dárkové šeky v určité nominální hodnotě a dárkové poukazy na přání,
které můžete uplatnit na pobyt, lázeňskou proceduru a ostatní hotelové a lázeňské služby.

PŘÍJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

• Maestro, Visa, Visa Electron, EuroCard/MasterCard

Způsob objednávání pobytu, jeho úhrada a případné stornování pobytu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
společnosti ROYAL SPA lázeňské hotely a resorty. Společnost
si vyhrazuje právo změny cen.

PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ POUKÁZKY

BO

ST

O

D

ICÍNS
ED

KÁ

M

• Benefit Plus, Edenred, Up, Sodexo

RNO

GARANCE ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE
Zdravotní péči pro klienty zajišťuje tým zdravotních sester, fyzioterapeutů a lázeňských
lékařů s atestací a dlouholetými zkušenostmi ve svém oboru. Zdravotnická péče je poskytována 24 hodin denně ve všech lázeňských hotelech ROYAL SPA.

STORNO PODMÍNKY
• 27 – 21 dnů před příjezdem: 5% z ceny pobytu
• 20 – 14 dnů před příjezdem: 10% z ceny pobytu
• 13 – 7 dnů před příjezdem: 30% z ceny pobytu
• 6 – 2 dny před příjezdem: 50 % z ceny pobytu

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

• 1 den před příjezdem nebo nezahájení pobytu:
100% z ceny pobytu

Ve všech lázeňských hotelech můžete využít blahodárné účinky přírodních léčivých zdrojů
formou koupelí, pitné kúry, inhalací, zábalů, plavání…

DALŠÍ INFORMACE
• Pobyt se psy a jinými zvířaty není možný v žádném
z lázeňských hotelů.
• Ve všech hotelech platí zákaz kouření.

DOPRAVA
Zajistíme transfer z nádraží do hotelu po předchozí domluvě.
Nabízíme také možnost individuální dopravy do lázní. Bližší
informace Vám poskytne obchodní oddělení daného hotelu.

KOUSEK LÁZNÍ U VÁS DOMA

Lázeňská kosmetika SINOVA

Lázeňská kosmetika THERMELOVE

Obsahuje sirnou vodu z přírodních léčivých pramenů lázní Ostrožská
Nová Ves a je určena pro následnou péči o citlivou pokožku.

Obsahuje termální vodu z přírodních léčivých pramenů lázní
Velké Losiny a je vhodná pro zdravou i problematickou pokožku.

www.sinova.cz

www.thermelove.cz

Lázeňskou kosmetiku si můžete koupit v recepcích lázeňských hotelů a resortů ROYAL SPA nebo prostřednictvím e-shopu na našich webových stránkách.
26

JEDINEČNÉ TERMÁLNÍ SIRNÉ PRAMENY
DLOUHOLETÁ TRADICE V LÁZEŇSKÉ LÉČBĚ

HOTEL NA OKRAJI LESA S VÝHLEDY NA HŘEBENY JESENÍKŮ
RODINNÁ ATMOSFÉRA, SLUŽBY PRO DĚTI

UNIKÁTNÍ TERMÁLNÍ PARK
RELAXACE A ZÁBAVA S CELOU RODINOU

www.lazne-losiny.cz

www.diana-losiny.cz

www.termaly-losiny.cz

www.royalspa.cz
+420 720 99 88 77 | PO - PÁ 8.30 - 17.00 hod.
ODBORNÁ LÉČBA, INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O HOSTY
PANORAMATICKÝ VÝHLED NA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

www.royalmarienbad.cz

MALEBNÉ LÁZNĚ V SRDCI MORAVSKÉHO SLOVÁCKA
SPECIALISTÉ V LÉČBĚ POHYBOVÉHO APARÁTU A KŮŽE

www.laznenovaves.cz

D

Mariánské
Lázně

PL
Velké Losiny

Hradec
Králové

Karlovy
V
Vary

Praha

Olomouc

České
Budějovice

Luhačovice

Brno

SK

D
A

Ostrožská Nová Ves

TRADIČNÍ LÁZEŇSKÁ LÉČBA
VLASTNÍ LÉČEBNÉ MINERÁLNÍ PRAMENY

ÚŽASNÉ VODNÍ RELAXAČNÍ CENTRUM
LÉČBA A RELAXACE V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ

KULTURNÍ PAMÁTKA DUŠANA JURKOVIČE
STYLOVÉ UBYTOVÁNÍ, VÝJIMEČNÁ BALNEOTERAPIE

www.miramare-luhacovice.cz

www.vila-antoaneta.cz

www.vila-valaska.cz

