
 

  

Délka pobytu: 2 dny/1 noc 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin.  

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem.  

 1x masáž horkými lávovými kameny částečná 

 1x Kneippova bylinná koupel 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 
 

ceny v Kč osoba/pobyt osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

snídaně 1 545 Kč 

polopenze 1 715 Kč 

plná penze 1 885 Kč 

 

 

Příplatek za klimatizaci v období od 1. 5. do 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích 

ve druhém patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Pokoje jsou k dispozici 

v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny jsou platné od 1. 1. 2019 

do 20. 12. 2019. Nabídka není platná pro CK, CA. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE - ČTVRTEK 

 

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x stravování, relaxační program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

  

Délka pobytu: 2 dny/1 noc 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 1x masáž zlatem rozšířená (duo) 

 1x pronájem vířivky se slanou vodou pro dva (1 hod.) 

 1x romantická snídaně na pokoj 

 1x romantická večeře při svíčkách 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

láhev sektu na pokoj, mísa ovoce na pokoj 

 

ceny v Kč/pobyt pro 2 osoby dvoulůžkový pokoj s manželským lůžkem 

polopenze 5 290 Kč 

plná penze 5 650 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: DENNĚ KROMĚ PÁTKU 

 

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x stravování, romantický program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

  

Délka pobytu: 3 dny/2 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 1x koupel Ylang-Ylang 

 1x klasická masáž částečná 

 1x peloidní obklad 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 2 589 Kč 2 740 Kč 

polopenze 2 909 Kč 3 100 Kč 

plná penze 3 229 Kč 3 460 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – STŘEDA 

 

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

  

Délka pobytu: 3 dny/2 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 1x přísadová koupel 

 1x aroma masáž částečná 

 1x solární louka (20 min.) 

 1x pecičkový obklad 

 1x vířivka se slanou vodou  

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 2 970 Kč 3 250 Kč 

polopenze 3 310 Kč 3 610 Kč 

plná penze 3 650 Kč 3 970 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

  

Délka pobytu: 3 dny/2 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 1x champagne koupel 

 1x jednorázový parafínový obklad 

 1x vinná aroma masáž rozšířená 

 1x vinná tělová maska 

 1x malá lahvička vína 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 3 465 Kč 3 760 Kč 

polopenze 3 805 Kč 4 120 Kč 

plná penze 4 145 Kč 4 480 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém patře. 

Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona  

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: DENNĚ 

 

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x stravování, relaxační program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

  

Délka pobytu: 3 dny/2 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 1x koupel královny Kleopatry 

 1x masáž zlatem částečná 

 1x antistresová koupel 

 1x celotělový zábal z mořských řas 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

snídaně 3 820 Kč 

polopenze 4 180 Kč 

plná penze 4 540 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu 

od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: DENNĚ 

 

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x stravování, zkrášlovací program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 



  

Délka pobytu: 3 dny/2 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 1x čokoládová koupel 

 1x vířivka se slanou vodou 

 1x aroma masáž částečná 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji 

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 3 850 Kč 4 170 Kč 

polopenze 4 170 Kč 4 530 Kč 

plná penze 4 490 Kč 4 890 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona  

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x stravování, pohodový program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 1x oáza klidu – pro muže 

 2x fitness – pro muže 

 1x tělový zábal z mořských řas – pro ženy 

 1x tělová péče z Mrtvého moře – pro ženy 



 

 

  

Délka pobytu: 4 dny/3 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 1x perličková koupel 

 2x suchá uhličitá koupel částečná 

 2x parafínový obklad 

 1x klasická masáž částečná 

 1x aroma masáž částečná 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

polopenze 4 820 Kč 5 280 Kč 

plná penze 5 300 Kč 5 820 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



  

Délka pobytu: 4 dny/3 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 1x antistresová koupel 

 1x vířivka se slanou vodou 

 1x indická masáž hlavy 

 1x saharský závan 

 1x jednorázový parafínový obklad 

 1x masáž horkými lávovými kameny rozšířená 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt osoba ve dvoulůžkovém pokoji 

snídaně 5 450 Kč 

polopenze 5 990 Kč 

plná penze 6 530 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích 

ve druhém patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Pokoje jsou k dispozici 

v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod.  

Ceny jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: DENNĚ 

 

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x stravování, relaxační program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

 

  

Délka pobytu: 4 dny/3 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 2x jodobromová koupel 

 1x skupinová LTV v bazénu 

 1x měkké techniky 
 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 5 320 Kč 5 770 Kč 

polopenze 5 800 Kč 6 310 Kč 

plná penze 6 280 Kč 6 850 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – STŘEDA 

 

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 

 1x medový obklad 

 1x regenerační antistresový zábal 

 1x masáž horkými lávovými kameny částečná 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 



 

  

Délka pobytu: 5 dní/4 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 1x koupel „Staré dobré časy“ 

 1x havajská masáž částečná 

 1x antistresová koupel 

 1x regenerační antistresový zábal 

 2x peloidní obklad 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 5 770 Kč 6 300 Kč 

polopenze 6 410 Kč 7 020 Kč 

plná penze 7 050 Kč 7 740 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu 

od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod.  

Ceny jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

  

Délka pobytu: 5 dní/4 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 1x bio koupel Yasmina 

 1x Kneippova bylinná koupel 

 1x aroma masáž rozšířená 

 1x medový obklad 

 1x jednorázový parafínový obklad 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 6 630 Kč 7 210 Kč 

polopenze 7 270 Kč 7 930 Kč 

plná penze 7 910 Kč 8 650 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x stravování, pohádkový program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 

 1x čokoládový rituál – pro ženy 

 1x masáž horkým voskem – pro muže 

 1x hydromasážní vana s olejovou  

přísadou – pro muže 

 volný vstup do bazénu po celou dobu 

pobytu 



 

  

Délka pobytu: 5 dní/4 noci 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 6x LPG 

 1x vířivka se slanou vodou 

 1x tělový zábal z mořských řas 

 obleček na LPG 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

snídaně 9 250 Kč 

polopenze 9 970 Kč 

plná penze 10 690 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu 

od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019.  

Nabídka není platná pro CK, CA. 

 

Nástupní dny na pobyt: DENNĚ 

 

 

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x stravování, relaxační program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 



  

Délka pobytu: 6 dní/5 nocí 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 1x kávové osvěžení 

 1x horská koupel 

 1x masáž zlatem rozšířená 

 1x vířivka se slanou vodou  
 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 7 150 Kč 7 820 Kč 

polopenze 7 950 Kč 8 720 Kč 

plná penze 8 750 Kč 9 620 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 

 1x indická masáž hlavy 

 1x peloidní obklad 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 



 

  

Délka pobytu: 7 dní/6 nocí 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 2x jodobromová koupel 

 1x vířivka se slanou vodou 

 2x klasická masáž částečná 

 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 8 170 Kč 8 950 Kč 

polopenze 9 130 Kč 10 030 Kč 

plná penze 10 090 Kč 11 110 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x stravování, mořský program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 

 1x solný zábal s energetickým balzámem 

 2x inhalace  

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

dárek 



 

 

  

Délka pobytu: 7 dní/6 nocí 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 cílené lékařské vyšetření 

 4x jodobromová koupel 

 2x klasická masáž částečná 

 2x suchá uhličitá koupel částečná 

 2x parafínový obklad 

 2x skupinová LTV v bazénu  

 2x plynové injekce 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč 
osoba/pobyt 

osoba ve dvoulůžkovém pokoji  
osoba ve dvoulůžkovém pokoji 

zvýhodněná nabídka  

mimosezona hlavní sezona Leden, únor, 
prosinec 

Pobyt 2x za 
sebou (12 nocí) 

snídaně 8 760 Kč 9 520 Kč 8 240 Kč 16 680 Kč 

polopenze  9 720 Kč 10 600 Kč 9 200 Kč 18 600 Kč 

plná penze 10 680 Kč 11 680 Kč 10 160 Kč 20 520 Kč 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. Nabídka není platná pro CK, CA. 

 

Nástupní dny na pobyt: pouze PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA 

  

Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

 

  

Délka pobytu: 7 dní/6 nocí 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 cílené lékařské vyšetření 

 4x jodobromová koupel 

 2x klasická masáž částečná 

 3x suchá uhličitá koupel částečná 

 2x skupinová LTV v bazénu 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč 
osoba/pobyt 

osoba ve dvoulůžkovém pokoji  
osoba ve dvoulůžkovém pokoji 

zvýhodněná nabídka  

mimosezona hlavní sezona Leden, únor, 
prosinec 

Pobyt 2x za 
sebou (12 nocí) 

snídaně 8 290 Kč  9 020 Kč 7 790 Kč 15 740 Kč 

polopenze  9 250 Kč 10 100 Kč 8 750 Kč 17 660 Kč 

plná penze 10 210 Kč 11 180 Kč 9 710 Kč 19 580 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém patře. 

Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 1. 4. – 

31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny jsou 

platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. Nabídka není platná pro CK, CA. 

 

Nástupní dny na pobyt: pouze PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA 

 

Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

  

Délka pobytu: 7 dní/6 nocí 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 cílené lékařské vyšetření 

 6x jodobromová koupel 

 2x klasická masáž částečná 

 1x měkké a mobilizační techniky 

 2x elektroléčba 

 3x plynové injekce 

 2x skupinová LTV v bazénu 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč 
osoba/pobyt 

osoba ve dvoulůžkovém pokoji  
osoba ve dvoulůžkovém pokoji 

zvýhodněná nabídka  

mimosezona hlavní sezona Leden, únor, 
prosinec 

Pobyt 2x za 
sebou (12 nocí) 

snídaně 9 360 Kč 10 150 Kč 8 810 Kč 17 880 Kč 

polopenze 10 320 Kč 11 230 Kč 9 770 Kč 19 800 Kč 

plná penze 11 280 Kč 12 310 Kč 10 730 Kč 21 720 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. Nabídka není platná pro CK, CA. 

 

Nástupní dny na pobyt: pouze PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA 

 

Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



  

Délka pobytu: 7 dní/6 nocí 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 cílené lékařské vyšetření 

 4x jodobromová koupel 

 3x suchá uhličitá koupel celková 

 2x klasická masáž částečná 

 2x peloidní obklad 

 2x parafínový obklad 

 3x elektroléčba 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 9 470 Kč 10 310 Kč 

polopenze 10 430 Kč 11 390 Kč 

plná penze 11 390 Kč 12 470 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

  

Délka pobytu: 8 dní/7 nocí 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 cílené lékařské vyšetření 

 4x jodobromová koupel 

 2x skupinová LTV v bazénu 

 1x klasická masáž částečná 

 1x měkké techniky 

 2x peloidní obklad 

 2x laser-scanner 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 9 860 Kč 10 850 Kč 

polopenze 10 980 Kč 12 110 Kč 

plná penze 12 100 Kč 13 370 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 



 

 

Délka pobytu: 8 dní/7 nocí 

Pobyt je zahájen obědem v případě plné penze a ukončen snídaní.  

Prosím, dodržujte dobu nástupu do 13:00 hodin. 

Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s plným příslušenstvím, televizí, lednicí a telefonem 

 zdravotní prohlídka 

 3x jodobromová koupel 

 1x perličková koupel s bylinkou – pro ženy 

 1x hydromasážní vana s olejovou přísadou – pro muže 

 2x parafínový obklad 

 2x aroma masáž částečná 

 1x klasická masáž částečná 

 3x oxygenoterapie (vč. vitamínů a minerálky) 

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

ceny v Kč osoba/pobyt 
osoba ve dvoulůžkovém pokoji  

mimosezona hlavní sezona 

snídaně 9 900 Kč 10 830 Kč 

polopenze 11 020 Kč 12 090 Kč 

plná penze 12 140 Kč 13 350 Kč 

 

Příplatek za klimatizaci v termínu 1. 5. – 15. 9. ve výši 100 Kč/pokoj/noc v pokojích ve druhém 

patře. Příplatek při obsazení pokoje 1 osobou 300 Kč/noc. Mimosezona 1. 11. – 31. 3., hlavní sezona 

1. 4. – 31. 10. Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13:00 hod., v den odjezdu do 10:00 hod. Ceny 

jsou platné od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019. 

 

Nástupní dny na pobyt: NEDĚLE – PÁTEK 

 

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x stravování, léčebný program 

Cena nezahrnuje: ubytovací poplatek 15 Kč/osoba/noc 

 

 


