Ceník služeb 2016

Typ ubytování

Mimosezóna
02.01. – 31.03.2016
01.11. – 23.12.2016

Mezisezóna
01.04. – 30.04.2016
01.07. – 31.08.2016

Hlavní sezóna
01.05. – 30.06.2016
01.09. – 31.10.2016

750
490
540
490
600
800
1000
250

950
650
700
500
800
1000
1200
350

1000
700
750
550
900
1100
1300
400

Jednolůžkový KLASIK
Dvoulůžkový KLASIK
Dvoulůžkový KLASIK + balkon
Dvoulůžkový KLASIK II.
Dvoulůžkový SUPERIOR
Apartmá KLASIK
Apartmá SUPERIOR
Přistýlka

Ceny ubytování jsou za osobu a den v Kč, včetně DPH a pobytové taxy.
Děti ve věku 0 – 2 roky bez nároku na lůžko a stravu v pokoji s dospělými osobami za 1Kč/den.
Děti ve věku 2 – 6 let platí přistýlku v plné výši, stravu ve výši 50 %.
Děti ve věku 6 a více let platí cenu přistýlky a stravu v plné výši.
Vše platí za podmínky 1 dospělý = max. 1 dítě.
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje KLASIK - Koupelna se sprchovým koutem a WC, lednice, telefon, Sat. TV včetně programů rádií,
trezory, WiFi. Některé pokoje s balkonem nebo terasou.
Dvoulůžkové pokoje SUPERIOR - Koupelna se sprchovým koutem a WC, fén, lednice, telefon, Sat. TV včetně programů rádií,
klimatizace, trezory, WiFi. Pokoje této kategorie také v pavilonu B (50 m od hlavní budovy lázní), včetně terasy.
Apartmá KLASIK - Dvoupokojové apartmá pro max. 4 osoby. Obývací pokoj a ložnice, koupelna se sprchovým koutem a WC, fén, Sat. TV
včetně programů rádií, telefon, lednice, varná konvice, klimatizace, trezory, WiFi, župany, balkon.
Apartmá SUPERIOR - Dvoupokojové apartmá pro max. 4 osoby. Obývací pokoj a ložnice, koupelna se sprchovým koutem a WC, fén, Sat. TV
včetně programů rádií, telefon, lednice, varná konvice, klimatizace, trezory, WiFi, župany. Apartmá v pavilonu B (50m od hlavní budovy lázní)
navíc krb a terasa.
Přistýlka = 3. a další lůžko v apartmánech

Ceny stravování (osoba/den):
Varianta B
Snídaně
Polopenze
Plná penze

Kč
130
270
410

Varianta A
Snídaně
Polopenze
Plná penze

Kč
70
180
290

bufetová forma
snídaně (bufetovou formou) + oběd nebo večeře (výběr z 5 jídel)
snídaně + oběd + večeře (snídaně bufetovou formou, oběd + večeře výběr z 5 jídel)

kontinentální forma
snídaně kontinentální + oběd nebo večeře (výběr ze 3 jídel)
snídaně + oběd + večeře (snídaně kontinentální, oběd + večeře výběr ze 3 jídel)

Cena léčby (os./den):

VITAL

700

SPA

850

* Možno rezervovat pouze u pobytů delších než 7 nocí

Relaxační program (zahrnuje vstupní vyšetření,
léčebný paušál a procedury v počtu a skladbě dle
ordinace lékaře, vstup do bazénu s whirlpoolem
po celou dobu pobytu)
Léčebný program (zahrnuje vstupní vyšetření,
léčebný paušál a procedury v počtu a skladbě dle
ordinace lékaře, vstup do bazénu s whirlpoolem po
celou dobu pobytu)*

