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Novou tvář dáváme i našim překrásným budovám a celému rozsáhlému lázeňskému území. Fakt, že jeho údržbu i správu většiny 
pramenů �nancujeme bez přispění kteréhokoliv z konkurentů sami, je jedním z důvodů, proč si nadále činíme nárok na slogan 
lázeňská jednička v Luhačovicích. Vychází samozřejmě i z toho, že léčíme nejširší spektrum diagnóz a pacientů, nabízíme nejvíce 
variant ubytování, našimi kapacitami za rok projde nejvíce hostů, zajišťujeme převážnou část kulturních programů, navazujeme na 
nejstarší tradice a pro většinu obyvatel ČR jsme synonymem luhačovického lázeňství.  Jsme ale přesvědčeni, že podobné označení 
si zaslouží i kvalita služeb v našich zařízeních. 

Naším cílem jsou spokojení hosté, kterým jsme ulevili od zdravotních obtíží nebo jen pomohli načerpat energii a vrátit chuť do 
života. Jejich pravidelné návraty a doporučení známým a nám potvrzují jejich spokojenost. Desátý, dvacátý ani třicátý pobyt nejsou 
výjimkou. Díky tomu můžeme říci, že své hosty dokonale známe a oni znají nás.

Poznejte nás také a věřím, že i Vy se k nám budete rádi vracet.

Jménem všech zaměstnanců Vás srdečně zvu na návštěvu k nám do Luhačovic nebo do našich dceřiných radonových lázní 
Jáchymov!

                                                                                                                MUDr. Eduard Bláha
                                                                                                    generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

Lázně Luhačovice, a.s. a Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
členové skupiny 

SPA & WELLNESS NATURE RESORTS

Lázeňská skupina SPA & NATURE RESORTS
sdružuje akciové společnosti

Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov. 

Oboje lázně mají dlouholetou tradici 
a poskytují špičkovou lázeňskou péči.

Dohromady tvoří největší a zároveň stabilní lázeňskou skupinu 
v České republice. Denně dokáží pečovat téměř o 2 500 hostů. 

Pomáhají léčit mnoho onemocnění 
s pomocí unikátních přírodních léčivých zdrojů, 

panenské přírody a čistého ovzduší. 

Lázně Jáchymov se představují na str. 42 – 43.

VYBERTE SI Z ŠIROKÉ ŠKÁLY NAŠICH SLUŽEB

NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÁ SKUPINA V ČESKÉ REPUBLICE

Vážení hosté, milí čtenáři,

naše nabídka pobytů a služeb pro rok 2016 se od té předchozí opět liší 
rozsahem nabízených produktů a my věříme, že i jejich kvalitou. Právě 
tou se chceme odlišit od nabídky okolních českých lázní i místní 
konkurence.  

I v elektronické době zůstáváme věrni také papírové formě katalogu      
a myslíme si, že se tím rozhodně nevzdáváme mladých a dynamických 
hostů. Lázně mají pomoci nalézt nejen zdraví, ale i vnitřní rovnováhu.   
A to nejen během pobytu, ale už při jeho plánování. Tištěný katalog  
hmatatelně symbolizuje tradici, na kterou navazujeme. Ta si zaslouží 
odlišení nabídek, které sázejí na renomé Luhačovic, ač jsou od lá- 
zeňských služeb či samotných Luhačovic hodně vzdálené. Obrazně        
i doslova.

Tradice nás zavazuje, ale nesvazuje! Moderní lidé vyžadují moderní 
služby, stejně jako staletími ověřenou zkušenost i náladu první republi-
ky. Proto inovujeme a vylepšujeme neustále, leč s citem. Zaměřujeme 
se hlavně na naše služby. S novými poznatky lékařské vědy se rozšiřují  
naše balneologické metody i spektrum léčených obtíží. Vedle 
tradičních dýchacích a endokrinologických diagnóz již více než 3 roky  
úspěšně léčíme i nemoci pohybového aparátu, neurologická onemoc-
nění a děti od 1,5 roku.
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POZNEJTE KRÁSU LUHAČOVIC

Lázně Luhačovice patří k nejkrásnějším místům v České republice. Přijeďte k nám 
poznat jejich rozmanitost. Nabízíme širokou škálu lázeňských pobytů. Každý si          
u nás vybere. Bez ohledu na věk, kondici, �nanční či časové možnosti. 

Luhačovice leží v malebném údolí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Okolní 
příroda je panensky nedotčená a otevírá svou náruč každému, kdo do Luhačovic 
zavítá. 

Výjimečnost Luhačovic dotváří historicky i umělecky cenné stavby a všudypří-
tomná zelená prostranství. Lázeňský park prošel v roce 2014 velkou renovací             
a dnes dotváří jedinečnou krásu luhačovických lázní. 

Luhačovice jsou úzce spjaty se slovenským architektem Dušanem Jurkovičem. 
Mnoho staveb bylo vytvořeno v Jurkovičově lidově secesním stylu. Nádhernou 
ukázkou architektova umění je náš hotel Jurkovičův dům. 

Luhačovice žijí pestrým společenským a kulturním životem. 



Luhačovice nabízejí jedinečné bohatství – léčivé přírodní prameny, které navracejí 
zdraví nemocným a utužují kondici zdravým. Jsou určeny všem bez rozdílu věku. 
Investujte svůj čas do svého zdraví. Vyplatí se to. 

Luhačovické minerální vody mají vysoký obsah minerálních látek a vynikající 
proplynění volným oxidem uhličitým. Jejich teplota se pohybuje mezi 10 a 14°C. 
Unikátní minerální prameny činí z Luhačovic špičkové léčebné lázně v celoevrop-
ském měřítku. 

Nejznámějšími léčivými prameny jsou Vincentka, Aloiska a Ottovka. Vincentka je 
základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice. Její účinek 
přímo z pramene je ovšem nenahraditelný. 
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LUHAČOVICE PRO VAŠE ZDRAVÍ



Lázně už dávno nejsou pouze místem, kam se jezdí léčit nemocní lidé. Současné 
moderní lázně nabízejí nepřeberné množství způsobů, jak vypnout od běžných 
povinností. Lázeňské prostředí Luhačovic je ideální, pokud toužíte po odpojení od 
každodenních starostí. 

Relax v lázních si můžete dopřát během své dovolené stejně jako přes víkend, a to 
kdykoli v roce. Velmi často na lázeňské kolonádě potkáte řadu známých osobnos-
tí, pro které se pobyt v lázních stal vyhledávanou a hlavně účinnou formou 
odpočinku. 

Pobyt v lázních je dostupný všem. Naše nabídka ubytování je široká – od levněj-
ších penzionů až po čtyřhvězdičkové hotely. Vyberte si ubytování dle svého přání 
a vkusu a doplňte jej některým z našich wellness balíčků pro relaxaci a načerpání 
nové energie. 
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LUHAČOVICE PRO VÁŠ ODPOČINEK A WELLNESS
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LUHAČOVICE PRO VAŠI AKTIVNÍ DOVOLENOU

PĚŠÍ TURISTIKA | NORDIC WALKING | 
CYKLOTURISTIKA
Luhačovicemi a jejich zeleným okolím prochází několik 
upravených lázeňských tras. Zkušení turisté využijí turistic-
ké značené stezky, které v Luhačovicích začínají. Projdou si 
po nich krásné okolí lázní a přilehlou chráněnou krajinnou 
oblast Bílé Karpaty. 

Pokud k nám přijedete s vlastním kolem, bezplatně si ho 
uschováte přímo v lázeňském areálu v blízkosti hotelů. 

KOUPÁNÍ | TENIS | FITNESS
Řada našich hotelů má vlastní bazén (Alexandria, Palace, Jurkovičův dům, 
Centrální lázně). Krom něj můžete využít i krytý plavecký bazén přímo               
v Luhačovicích nebo zajet do aquaparku v Uherském Brodě (12 km).                 
V letním období naši hosté rádi navštěvují letní koupaliště Duha na břehu 
Luhačovické přehrady.

Luhačovice mají unikátní antukové tenisové kurty přímo v lázeňském areálu 
v blízkosti luhačovických pramenů. Ze stylové Vily pod lipami je z každého 
pokoje vidět přímo na tenisový areál.
 
Luhačovice nezapomínají ani na oblíbené a moderní sportovní aktivity. 
Najdete u nás jak kurty na squash, tak dráhy na bowling nebo kuželky. 

Špičkově vybavené �tness centrum se nachází v Alexandria**** Spa & Wellness hotelu. Kolem Luhačo-
vické přehrady vede 4 km dlouhý okruh určený také k jízdě na in-line bruslích.

MINERÁLNÍ PRAMENY
Ochutnejte naše minerální vody přímo v parku. Najdete zde prameny 
Vincentka, Ottovka, pramen Dr. Šťastného a Nový Jubilejní.

KOLONÁDNÍ KONCERTY
Máte rádi hudbu? Zavítejte na lázeňskou kolonádu. Po celé léto ji oživují 
koncerty rozličných hudebních žánrů. 

SVATBY
Lázeňský park je dokonalou kulisou pro svatební fotogra�e i samotný obřad. 

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
Vytvořená díla vystavená v atriu lázeňské kolonády jsou prodejná. 
Více informací: www.LazneLuhacovice.cz

PIKNIK
Udělejte si čas na svou rodinu či přátele a vyražte do lázeňského parku. 
Travnaté plochy jsou jako stvořené pro opravdový piknik. 

PARKOVÉ HRY
frisbee | pétanque | kroket | geocashing
Pobaví každého bez ohledu na věk a fyzickou kondici.

ODPOČINEK
Lavičky u pramenů, na kolonádě nebo ve stínu stromů nabízejí nerušený 
odpočinek.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
běhání | tenis | nordick walking | turistika
Dají se provozovat v každém věku. 

CYKLISTÉ VÍTÁNI 
Centrum lázní jsme nově otevřeli cyklistům. Parkem lze projíždět pouze po 
vyznačených cestách.
Na pískové ploše náměstí, frekventovaných kříženích musí cyklista sesed- 
nout z kola. POZOR, s kolem se nesmí vjíždět na krytou plochu kolonády! 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší hosty. V parku jsme pro ně 
vybudovali nové dětské hřiště. 

K procházkám a dalším odpočinkovým aktivitám láká lázeňský park. Je zpřístupněn všem, kdo 
chtějí zrelaxovat, pobavit se s přáteli nebo si zasportovat. 

Aktivní odpočinek tvoří nedílnou součást moderního 
životního stylu. Sport, pohyb na čerstvém vzduchu, kulturní 
vyžití a umění – to vše vám Luhačovice nabízí v každém 
ročním období. 

Ať už rádi chodíte, běháte, hrajete tenis, plavete nebo se jen 
tak touláte přírodou, to vše jsou činnosti, které prospívají 
vašemu zdraví. Aktivní odpočinek regeneruje vaše síly a po- 
máhá uspokojit vaše sportovní či kulturní zájmy. 



Taneční kurz pro dospělé
24. dubna – 1. května 2016

Nabídku pobytu s tanečním kurzem pro 
mírně pokročilé páry nebo latinou pro dámy 
najdete na www.LazneLuhacovice.cz.

VE VÍRU TANCE S JANEM ONDEREM 
A LUCIÍ HUNČÁROVOU
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LUHAČOVICE PRO VAŠE SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ VYŽITÍ  

KALENDÁŘ AKCÍ 2016
NOVOROČNÍ KONCERT
Brněnský smíšený sbor Kantiléna  
1. ledna 2016

20. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES
Petra Janů, Dalibor Janda, Bee Gees revival,
Septet Plus Dalibora Kaprase, Caroline Band, 
Marathon Band, cimbálová muzika Korečnica
30. ledna 2016

LUHAČOVICE V TANCI / 2. ročník
Programová nabídka k Mezinárodnímu dni tance
27. – 30. dubna 2016

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezóny
6. – 8. května 2016

KOLONÁDNÍ KONCERTY
květen – září 2016

KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ / 4. ročník 
Řezbářské sympozium
6. – 11. června 2016

LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST / 4. ročník  
Přehlídka ochotnických divadelních souborů 
15. – 18. června 2016

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY
23. června 2016

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE / 25. ročník
11. – 15. července 2016

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA / 19. ročník
1. – 12. srpna 2016

DIVADELNÍ LUHAČOVICE / 18. ročník
Přehlídka komorní divadelní tvorby
22. – 27. srpna 2016

DNY SLOVENSKÉ KULTURY 
V LUHAČOVICÍCH / 4. ročník
Přehlídka slovenského folkloru, divadla a hudby
7. – 10.  září 2016

KLOBOUKOVÝ DEN 
s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma
11. září 2016

PÍSNÍ A TANCEM / 24. ročník
Mezinárodní festival dětských folklorních souborů
16. – 18. září 2016

Program festivalů najdete 
na www.LazneLuhacovice.cz.

Vstupenky si můžete rezervovat
e-mailem: kultura@lazneluhacovice.cz 
nebo telefonicky: 577 682 220

Rádi vám zarezervujeme lístky na kulturní 
programy nebo zvýhodněné permanentní VIP 
vstupenky. Ty vám zároveň zaručí ta nejlepší 
místa na Festivalu Janáček a Luhačovice,  
Akademii Václava Hudečka, Divadelních 
Luhačovicích a Dnech slovenské kultury.

DOPŘEJTE SI KULTURNÍ ZÁŽITEK

Lázně vždy byly centrem společenského života a bohatého kulturního dění. K Luhačovicím každoroč-
ně neodmyslitelně patří kulturní léto s kolonádními koncerty, hudebními a divadelními festivaly. 
Přijměte naše pozvání do Luhačovic, projděte se po kolonádě, navštivte svá oblíbená místa nebo 
poseďte u kávy a užívejte si. 

Divadla ve velkých městech v červnu pomalu končí svou sezónu a připravují se na divadelní prázdni-
ny. Lázeňské divadlo ve stejné době svoji sezónu otvírá. Repertoár Lázeňského divadla sestává                 
z široké škály pořadů hudebního i dramatického žánru. Můžete vidět renomované divadelní soubory 
a herecké osobnosti, proslulé pěvecké divy, sólisty a orchestry. Město je plné útulných cukráren, 
restaurací a tanečních kaváren. Za pěkného počasí nabízí většina podniků posezení na venkovních 
zahrádkách. Nechte na sebe působit klid lázeňského města, šumění fontány nebo hudbu kolonádní-
ho koncertu při dobré kávě či sklence vína.

Lázeňská kolonáda plná dobových kostýmů a originálních módních doplňků – i to je součást bohaté
luhačovické kultury.

Poloha lázní umožňuje hostům podnikat výlety do okolí za historickými 
památkami nebo přírodními zajímavostmi. 

Pokud nechcete cestovat na vlastní pěst, podívejte se do nabídky naší cestovní agentury Luhanka. 
Určitě si vyberete!

Vydejte se do nedalekého zámku Buchlovice nebo poznejte historii hradu 
Buchlov. Užijte si odpoledne ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm nebo si 
naplánujte výpravu na poutní místo Velehrad. Neméně zajímavé jsou 
Vizovice, proslulé zdejším zámkem a likérkou Jelínek.
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AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÁZNĚ LUHAČOVICE
VÍCE HOTELŮ A PENZIONŮ
ŠIRŠÍ NABÍDKA POBYTŮ

Největší lázeňská společnost v Luhačovicích  |  1 300 lůžek  |  7 hotelů  |  3 vily  |
8 penzionů  |  2 dětské léčebny  |  každoročně ubytujeme na 30 000 hostů

Ubytování v Luhačovicích nabízí celá řada hotelů a penzionů. Jako lázeňské se prezentují i některé hotely v Pozlovicích. Ne všechna 
zařízení ale garantují užití minerálních pramenů k lázeňské léčbě (inhalace, přírodní uhličité koupele). 

Lázně Luhačovice, a.s. mají ve své správě nejznámější minerální prameny Vincentku, Aloisku, Ottovku a 7 dalších. 
Pečují také o lázeňský park a jsou jednou z nejvýznamnějších �rem v oblasti lázeňství a cestovního ruchu v České republice.

Vysoká kvalita námi poskytovaných služeb je prioritou, spokojení hosté odměnou. Chceme, abyste od nás odcházeli odpočatí, 
plní energie a rádi se k nám vraceli.

Lázně Luhačovice, a.s. se osmkrát umístily v žebříčku CZECH TOP 100 obdivovaných �rem       
v ČR a získaly prvenství v české verzi celoevropské ankety Dobrá značka.

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ KVALITY A MNOHA OCENĚNÍ

Jsme lázeňskou jedničkou v Luhačovicích! Přijeďte se k nám přesvědčit sami...

Lázeňský hotel Palace získal prestižní certi�kát EuropespaMed udělovaný Evropskou asocia-
cí lázní. Splnil tak náročné podmínky stanovené legislativou a požadavky na kvalitu 
léčebných služeb v lázeňsky nejvyspělějších zemích Evropy.

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel obdržel řadu významných ocenění - Hotel roku ve
Zlínském kraji (2x), Stavba roku (2010), Hit sezóny za pobyt Medical Wellness, Velkou cenu 
cestovního roku za nejlepší lázeňský a wellness balíček

Klasi�kace hotelů akciové společnosti Lázně Luhačovice vyjádřená hvězdičkami je o�ciálně 
certi�kována AHR ČR podle evropského systému Hotelstars Union. Hosté mají zaručeno, že 
vybraný hotel odpovídá deklarovanému standardu. 

Lázně Luhačovice, a.s. jsou členem Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR). 

Lázně Luhačovice, a.s. jsou členem Svazu léčebných lázní  (SLL) České republiky. Jako člen 
SLL splňujeme přísná kritéria pro léčbu, stravování i ubytování. Jsme registrovaným zdravot-
nickým zařízením. K léčbě využíváme místní přírodní léčivý zdroj schválený ministerstvem 
zdravotnictví. Prezidentem SLL je generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s. MUDr. Eduard 
Bláha.

CENTRÁLNÍ LÁZNĚ

Nový Jubilejní

UH. BROD

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA

Zatl
oukalo

va

ZÁLESÍ

Legenda

lázeňský hotel
lázeňská vila
lázeňský penzion
minerální pramen
lázeňská poliklinika
lékárna
LUHANKA – Luhačovická
informační a cestovní agentura
pěší zóna
Lázeňské divadlo

kostel

pošta

tenis

lázeňské garáže

parkoviště

LORETA

KRAS
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10 + 1 DŮVOD PROČ DO „AKCIOVKY“
Zvolte si pro svou léčbu akciovou společnost Lázně Luhačovice. Jsme lázeňskou jedničkou v Luhačovicích! I vy se můžete léčit ve špičkovém lázeňském zařízení.

1| GARANCE KVALITY

Garantujeme vám prvotřídní 
lázeňskou léčbu s využitím 
unikátních minerálních pra- 
menů. Ročně provedeme na 
70 000 přírodních uhličitých 
koupelí.

2| TRADICE LÁZEŇSKÉ   
     LÉČBY 

Poskytujeme moderní léčbu 
na základě staleté tradice 
a zkušeností.  
Jsme specialisty na lázeň- 
skou léčbu onemocnění 
dýchacích cest.

3| SPEKTRUM LÉČENÝCH    
    ONEMOCNĚNÍ

Léčíme všechny diagnózy 
přiznané Luhačovicím.           
K tradičním onemocněním 
dýchacích cest nově přibyly 
nemoci pohybového ústrojí 
a nervové.

4| LÉČBA DĚTÍ od 1,5 roku

Léčíme děti jako jediné 
léčebné zařízení v Luhačo-  
vicích. Pomáháme jim 
s dýchacími a kožními 
onemocněními nebo 
s obezitou.

9| PÉČE O PRAMENY 
     A PARK

Spravujeme minerální 
prameny a lázeňské parky. 
Pečlivě o ně pečujeme 
po celý rok, abyste se u nás 
cítili dobře.

10| KULTURNÍ VYŽITÍ

Zajišťujeme programy 
v lázeňském divadle, pořádá- 
me festivaly a kolonádní 
koncerty. Do okolí můžete 
vyrazit s naší cestovní agentu- 
rou Luhanka. Pečujeme 
o odkaz Dušana Jurkoviče.  

NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÁ SKUPINA
V ČESKÉ REPUBLICE

5| ZKUŠENÍ LÉKAŘI

Máme odborné lékaře 
na každou léčenou indikaci. 
Zajišťujeme 24hodinovou 
lékařskou službu.

6| PARTNER 
     ZDRAVOTNÍCH 
     POJIŠŤOVEN

Jsme smluvním partnerem 
všech zdravotních pojišťoven. 
Poskytujeme komplexní           
a příspěvkovou lázeňskou 
péči i léčbu ambulantní.

7/ POBYTY 
     PRO SAMOPLÁTCE

Jsme nejoblíbenějším 
luhačovickým zařízením. 
Samoplátcům nabízíme
širokou škálu léčebných,
relaxačních a wellness 
pobytů.

8/ KLIENTSKÁ KARTA

S naší klientskou kartou
využijete celou řadu různých
výhod i ušetříte při svém
pobytu (slevy na zájezdy 
do okolí, vstup do wellness
centra...).

11| SPA & WELLNESS   
       NATURE RESORT

Jsme členem největší 
a zároveň stabilní lázeňské 
skupiny v České republice.

Propagujeme Luhačovice 
jako místo pro léčbu, relaxaci 
a dovolenou v tuzemsku 
i zahraničí.

U nás si opravdu odpočinete.
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SPEKTRUM  LÉČENÝCH ONEMOCNĚNÍ 
ONEMOCNĚNÍ INDIKACE LÉČEBNÉ PROCEDURY EFEKT LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Kompenzace diabetu, zpomalení nástupu 
komplikací způsobených cukrovkou, snížení 
zvýšených hodnot cholesterolu a tuků, reduk-
ce váhy.

DIETOTERAPIE, PITNÁ TERAPIE pří- 
rodními minerálními vodami, pohy- 
bová terapie, přírodní uhličité 
koupele, střídavé nožní koupele, 
vířivé koupele na dolní končetiny, 
čtyřkomorové lázně, vakuokompres-
ní terapie a další lázeňské procedury 
dle předpisu lékaře.

Jste diabetik 1. nebo 2. typu?

Trápí vaše dítě obezita?

DIABETES MELLITUS
•  dospělí
IV/1 – diabetes mellitus

OBEZITA

•  děti od 2 let s doprovodem
•  děti od 6 let bez doprovodu
XXIV/2 – obezita

Regenerace poškození sliznic, usnadnění 
vykašlávání a uvolnění dýchacích cest, zlepše-
ní plicní ventilace, úprava dechového stereo-
typu, posílení odolnosti proti infekci, zvýšení 
tělesné zdatnosti, psychická relaxace.

INHALAČNÍ TERAPIE přírodními mi- 
nerálními vodami, dechová rehabili-
tace, pitná kúra, přírodní uhličité 
koupele a další lázeňské procedury 
dle předpisu lékaře.

Máte potíže s dýcháním 
nebo hlasivkami?

Trpíte astmatem, bronchitidou, 
plicní �brózou? Jste po operaci 
dolních cest dýchacích nebo máte 
poškozené hlasivky v důsledku 
hlasového přetížení…?

ONEMOCNĚNÍ 
DÝCHACÍCH CEST
•  dospělí
V/1,2,3,4,5,6,7

•  děti od 1,5 roku s doprovodem
•  děti od 6 let bez doprovodu
XXV/1,2,3,4,5,6,7

Zvýšení efektivity srdeční práce, pokles 
krevního tlaku, prokrvení periferních cév           
a zpomalení jejich postupného poškozování, 
zlepšení oxidačních pochodů v tkáních. 
Lázeňská léčba těchto nemocí má i preventiv-
ní a doléčovací charakter. 

PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE, per- 
ličkové koupele, vířivé koupele, 
střídavé končetinové koupele, va- 
kuokompresní terapie, čtyřkomoro-
vé lázně a další lázeňské procedury 
dle předpisu lékaře.

Trápí vás vysoký krevní tlak?

Trpíte onemocněním tepen konče-
tin, funkční poruchou periferních 
cév…?

ONEMOCNĚNÍ 
OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
•  dospělí 
II/1,3,4,5

Zlepšení či úplné vymizení subjektivních 
potíží, pocitů bolesti, plnosti, nadýmání, 
říhání, úprava tělesné hmotnosti a znovuzís-
kání fyzické a psychické kondice.

PITNÁ TERAPIE přírodními minerální-
mi vodami, dietoterapie, přírodní 
uhličité koupele, perličkové koupele, 
pohybová terapie a další lázeňské 
procedury dle předpisu lékaře. 

Jste po operaci žaludku, jícnu, střev 
nebo žlučníku?

Trpíte Crohnovou nemocí, akutní 
nebo chronickou pankreatitis…? 

ONEMOCNĚNÍ 
TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
•  dospělí
III/1,2,3,4,5,8

•  děti od 1,5 roku s doprovodem
•  děti od 6 let bez doprovodu
XXIII/1,2,3,4,5
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Způsobují vám potíže kořenové 
syndromy nebo máte Parkinsono-
vu nemoc? 

Má vaše dítě ekzém?

Po úrazech a operacích pohybového aparátu 
je nezbytná každodenní pohybová terapie. Při 
umělé náhradě kloubů lázeňská péče pomáhá 
obnovit kvalitní chůzi a optimálně zatěžovat 
endoprotézu. Při bolestech v zádech naše 
léčba obnovuje mobilitu jednotlivých seg- 
mentů páteře a upravuje rovnováhu v aktivitě 
trupových svalů.

U bolestivých onemocnění využívá naše léčba 
prostředky, které působí analgeticky, protizá-
nětlivě, relaxačně a zlepšují lokální prokrvení. 
U nemocí s převahou postižení pohybu se 
zaměřujeme na trénink a zlepšení pohybo-
vých funkcí. 

Luhačovické vody působí protizánětlivě, mají 
protisvědivý účinek, dochází ke „změknutí“       
a uvolnění jizev, výborně působí i u skleroder-
mie. Výsledkem působení všech procedur je 
zklidnění a stabilizace kožního onemocnění. 

Pobyt v lázních u onkologických pacientů 
následuje po náročné a obvykle dlouhotrvající 
nemocniční léčbě. Je to výborný a vhodný 
doplněk následné péče. U většiny klientů 
dojde ke zlepšení průvodních potíží a snáze se 
navracejí do běžného života. 

Prodělali jste onkologické 
onemocnění?

Jste po onkologické operaci prsu?

ONEMOCNĚNÍ INDIKACE EFEKT LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Léčíme různé indikace souběžně. Umožňují to naše jedinečné minerální vody. Léčit se můžete prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo jako samoplátce.

Jste po úrazu pohybového ústrojí 
nebo po ortopedické operaci s po- 
užitím kloubní náhrady?

Máte koxartrózu, gonartrózu, 
artrózu, Bechtěrevovu nemoc…?

NEMOCI 
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
•  dospělí
VII/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

NEMOCI NERVOVÉ
•  dospělí
VI/2,3,9,11

NEMOCI KOŽNÍ
(kromě lupénky)

•  děti od 1,5 roku s doprovodem
•  děti od 6 let bez doprovodu
XXX/2,3,4,5,6,7

NEMOCI
ONKOLOGICKÉ
•  dospělí
I/1

•  děti od 1,5 roku s doprovodem
•  děti od 6 let bez doprovodu
XXI/1

PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE, 
INDIVIDUÁLNÍ REHABILITACE, skupi- 
nová pohybová terapie, re�exní 
masáže, rašelinové obklady, klasické 
nebo podvodní masáže, elektroléč-
ba a další lázeňské procedury dle 
předpisu lékaře.

PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE, 
INDIVIDUÁLNÍ REHABILITACE, skupi- 
nová pohybová terapie, re�exní 
masáže, rašelinové obklady, klasické 
nebo podvodní masáže, elektroléč-
ba a další lázeňské procedury dle 
předpisu lékaře.

PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE,  přísa- 
dové koupele, léčebná rehabilitace, 
pitná kúra, fyzikální léčba, edukace    
s nutriční terapeutkou a další lázeň- 
ské procedury dle předpisu lékaře.

PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE,  ostat- 
ní procedury dle lokalizace nádoro-
vého onemocnění (např. inhalační 
terapie a pitná terapie přírodními 
minerálními vodami), dle aktuálního 
zdravotního stavu další nedráždivé   
a nezatěžující procedury dle předpi-
su lékaře.

LÉČEBNÉ PROCEDURY
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VINCENTKA ALOISKA OTTOVKA DR. ŠŤASTNÝ NOVÝ
JUBILEJNÍ

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Rozpuštěné látky (1)

Hydrogenuhličitany
Sodík
Chloridy
Jodidy
Vápník
Hořčík
Dusičnany
Sírany 
Amonné ionty
Reakce vody
CHSK (Mn) (2)

Železo
Měď
Dusitany
Volný kyslič. uhličitý

Dissolved/180
HCO3

-

Na
Cl -

I -

Ca2+

Mg2+

NO3
-

SO4
2-

NH4
+

pH

Fe
Cu
NO2

-

CO2

7 000
4 820
2 280
1 480
6,47
261
16,3
0,9
1,4

9,76
6,45
2,4

4,52
0,002
<0,01
2 940

7 630
4 970
2 760
1 950
7,38
192
36,9
<1,0
83,6
11,1
6,62
2,6
5,6

<0,003
0,02

2 280

6 720
4 320
2 200
1 710

6,7
335
53,1
<0,5
17,7
7,67
6,62
2,3
7,1

<0,003
<0,01
2 410

9 200
6 170
3 310
2 340

9,0
261
13,5
<1,0
0,8

14,0
6,8
2,8
3,9

0,079
<0,01
2 040

6 400
4 120
2 100
1 480
6,38
179
12,4
0,7
1,6

10,4
6,26
3,1

9,73
0,0009
<0,01
2 520

Ukazatel

(1) celkový odparek při 180 °C   (2) nepřímé stanovení organických látek       Rok zpracování 2015. Analýza: RLPLZ Karlovy Vary

LÁZEŇSKÁ LÉČBA PRO DOSPĚLÉ A DĚTI

Aby byl efekt lázeňské léčby maximální, doporučují lékaři strávit v lázních dva týdny dvakrát ročně 
nebo tři týdny a u některých diagnóz čtyři týdny jednou za rok.

Odborný personál je pečlivě školen, má dlouholetou praxi a citlivě přistupuje ke všem, i těm nejmen-
ším pacientům.

Děti podobně jako dospělé léčíme komplexním způsobem. To zahrnuje diagnostiku a lázeňský 
léčebný program, který obsahuje inhalační terapii, rehabilitaci, hydroterapii, fyzikální léčbu, klimatote-
rapii a edukaci.

LÁZEŇSKÁ LÉČBA JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ LÉČBY VAŠEHO ONEMOCNĚNÍ.

Při splnění přesně stanovených podmínek hradí lázeňskou léčbu plně 
nebo částečně vaše zdravotní pojišťovna. Jsme smluvním partnerem 
všech zdravotních pojišťoven v ČR.

Léčit se můžete i jako samoplátce. Nepotřebujete žádná lékařská doporučení.
U léčebných pobytů na 14 dní a více poskytujeme cenová zvýhodnění.

Lázně Luhačovice, a.s. mohou významně přispět ke zlepšení vašeho zdraví. Garantujeme vám 
lázeňskou léčbu s využitím unikátní přírodní léčivé vody. Léčbu doplňuje diagnostické a terapeutické 
vybavení a příznivé přírodní a klimatické podmínky. Procházky lázněmi i pěší túry po značených 
turistických trasách jsou další ničím nenahraditelnou léčebnou procedurou.

Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lékaře podle předepsaného individuálního léčebného 
programu. Na základě vstupního vyšetření vám lázeňský lékař předepíše nejvhodnější procedury           
s využitím léčivých vod a rehabilitace.

Při lázeňské léčbě vašeho onemocnění respektujeme 
charakter choroby, individuální rozdíly a stupeň postižení. 
Při léčbě uplatňujeme moderní léčebné postupy a další 
terapeutické možnosti. 

Přírodní minerální vody se využívají k uhličitým koupe-
lím, inhalačním procedurám a pitné kúře.

ANALÝZA PŘÍRODNÍCH
MINERÁLNÍCH VOD

LÁZEŇSKÁ LÉČBA



| 13

LÉČBA REGENERACE RELAXACE

WELLNESS KRÁTKÝ RELAX UBYTOVÁNÍ

JAK DO LÁZNÍ SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

JAK SE DOSTANU V LUHAČOVICÍCH
DO LÁZEŇSKÉ JEDNIČKY?

Zdravotní pojišťovny hradí lázeňskou péči ve dvou variantách:         

                     KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA HRADÍ VŠE: 
LÉČBU, UBYTOVÁNÍ I CELODENNÍ STRAVU.

                   PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA HRADÍ POUZE LÉČBU. 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ SI PLATÍTE SAMI.

1| Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, požádejte svého ošetřujícího lékaře o vypsání návrhu na 
lázeňskou péči. Pamatujte, že máte právo na výběr lázeňského zařízení!
  
2| Ošetřující lékař navrhne typ lázeňské péče (komplexní nebo příspěvkovou) a Lázně Luhačovice, a.s., 
pokud vaše onemocnění (indikace) patří mezi léčené v Luhačovicích. Lázeňská léčba není zařazena do  
       tzv. indukované či vyžádané péče. Vašemu lékaři nehrozí žádné sankce za to, že  
       vám lázně předepíše.

4| S dotazem se můžete obrátit na naše lázně. Poradíme vám v rámci platné legislativy nebo                       
s výběrem vhodného pobytu pro samoplátce v případě, že vám lékař nenavrhne lázeňskou péči 
hrazenou ze zdravotního pojištění nebo ji zdravotní pojišťovna neschválí.

5| Buďte aktivní! Nečekejte až vám lékař lázně navrhne. Využijte svého práva a zeptejte se sami.

CO SE DĚJE S VAŠÍM NÁVRHEM NA LÁZEŇSKOU PÉČI?
Schválený návrh na komplexní lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní. 
Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás.

Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči nám můžete zaslat sami. Nezapomeňte uvést 
požadavky na ubytování a stravu, které si hradíte.

3| Návrh na lázeňskou léčbu schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Bez 
jeho souhlasu pojišťovna lázeňskou léčbu neposkytne. Revizní lékař může          
v odůvodněných případech místo navrhované komplexní lázeňské péče 
schválit příspěvkovou lázeňskou péči.

Nabídku lázeňských pobytů pro samoplátce najdete na str. 24 – 36.

Chcete se dostat právě k nám? Vyberte si „akciovku“!
Lázeňskou péči poskytujeme klientům všech zdravotních pojišťoven.

Lázeňské místo navrhuje lékař. Vy máte právo na výběr zdravotnického zařízení 
v místě navrženém lékařem. 
Trvejte na zdravotnickém zařízení, které si sami vyberete. 
Doporučujeme proto uvést LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. na místo první volby v návrhu na lázeňskou 
péči. Písmena a.s. (akciová společnost) vám zaručí léčbu v našich zařízeních, která poskytují jedinečné  
luhačovické procedury, koupele v přírodní minerální vodě. V opačném případě se návrh na lázeňskou 
péči může dostat do jiného zařízení, které nemusí mít do svých objektů přivedenu přírodní minerální 
vodu. Po odeslání schváleného návrhu již není možné změnit léčebné zařízení!
Pokud vaše pojišťovna změní lázeňské zařízení na vašem poukazu, nebojte se požádat o vysvětlení. 

Dle platné legislativy máte právo nejen na výběr poskytovatele zdravotních služeb, ale také na 
poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.a.s.

Návrh na lázeňskou péči může váš lékař 
vyplnit jednoduše elektronicky. Formulář 
je snadno dostupný na našich interneto-
vých stránkách www.LazneLuhacovice.cz.

Pamatujte na detaily! 
Požádejte svého lékaře, aby vypsal 
LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. (akciová 
společnost) do návrhu 
na lázeňskou péči.

Do našich lázní můžete přijet i bez zdravotní pojišťovny:

JAKO SAMOPLÁTCE
NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÁ LÉKAŘSKÁ DOPORUČENÍ.

5 JEDNODUCHÝCH RAD, JAK POŽÁDAT LÉKAŘE
O LUHAČOVICKOU LÁZEŇSKOU LÉČBU HRAZENOU 
ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 



Děti od  1,5
  ro

ku
.
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KOMPLEXNÍ 
LÁZEŇSKÁ PÉČE

SLUŽBY V CENĚ LÁZEŇSKÉ PÉČE
.  ubytování ve 2lůžkovém pokoji (standard hrazený   
   zdravotní pojišťovnou)
.  plná penze (racionální a dietní strava)
.  lázeňská léčba

.  lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče 

.  při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj 

.  zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu,
   ubytování a stravování

V lázeňských penzionech Taťána a Plzeň v pokojích 
kategorie B získáte 21denní PLP se slevou týden 
ZDARMA od 7 000 Kč.

Délka komplexní lázeňské péče je stanovena platným indikačním seznamem.

PŘÍPLATKY A POPLATKY HRAZENÉ KLIENTEM  Připlácíte si na vyšší standard ubytování, 1lůžkový 
pokoj a výběrovou stravu. Ceník příplatků najdete na www.LazneLuhacovice.cz, rádi vám jej také 
na vyžádání zašleme poštou nebo e-mailem.

Za každý den pobytu v Luhačovicích platíte lázeňský poplatek dle aktuální platné vyhlášky města 
Luhačovice.

PRŮVODCE PRO POBYT U KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE  Pokud vám revizní lékař schválí průvodce 
pro pobyt, hradí jeho ubytování a stravu vaše zdravotní pojišťovna. V opačném případě můžete 
využít naší výhodné nabídky pro doprovod – samoplátce.

PLNĚ HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

PŘÍSPĚVKOVÁ 
LÁZEŇSKÁ PÉČE   

SLUŽBY V CENĚ LÁZEŇSKÉ PÉČE
.  21x ubytování ve vybraném hotelu nebo penzionu
.  21x plná penze (standard nebo výběrová strava) 
.  lázeňská léčba hrazená zdravotní pojišťovnou 
   (viz KLP)

.  lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče 

.  při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj 

.  zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu

.  ubytování a stravování si platíte sami  

.  SLEVA týden ZDARMA u lázeňské péče na 21dní

ČÁSTEČNĚ HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU 

Morava***superior

Jestřabí***

Lázeňské penziony

Vila pod lipami***superior

Palace****
Dům B. Smetany****

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v mezisezóně/hlavní sezóně 700/2 310 Kč za osobu a pobyt, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách 
pobytu není zahrnut lázeňský poplatek. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

11 200

-

13 790

16 240

16 240

18 970

Ceny v Kč za osobu a pobyt: Zimní sezóna

9 450

11 130

11 480

13 230

13 230

15 190

Mezisezóna Hlavní sezóna

1/2 1/1 1/2 B/A2 1/2 1/1 1/2 B/A2 1/2 1/1 1/2 B/A2

7 000

-

-

-

19 320

21 210

12 390

-

15 750

18 830

18 830

22 260

10 220

12 390

12 880

15 050

15 050

17 500

7 210

-

-

-

22 540

24 500 

16 310

-

20 650

25 480

25 480

29 190

12 950

15 680

16 380

19 810

19 810

22 470

8 050

-

-

-

31 150

31 640

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ

.  lékařské vyšetření (vstupní, kontrolní, výstupní)   

.  balneoterapie (procedury s využitím přírodní minerální vody – koupele, inhalace, pitná kúra)

.  fyzioterapeutická rehabilitace (léčebný tělocvik, vodoléčba, masáže, obklady, elektroléčba…)

.  další speciální terapie CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

Za 21 dnů ubytování s plnou penzí 
platíte pouze 14 dní.

týden
ZDARMA

21 = 14

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PRO DĚTI

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE

Zdravotní pojišťovna hradí komplexní léčbu také dětem. Návrh na 
komplexní lázeňskou péči pro děti podává pediatr nebo odborný lékař. 
Děti od 1,5 roku až do 6 let jsou léčeny v doprovodu rodičů. 
Pobyt doprovodné osoby schvaluje a hradí zdravotní 
pojišťovna. 

LÁZEŇSKÁ LÉČBA

je formou péče lůžkové a všechny její složky 
tj. lázeňskou léčbu, ubytování a stravu, musíte 
čerpat v registrovaném lázeňském zařízení. 

Délka příspěvkové lázeňské péče je stanovena platným indikačním seznamem na 21 dní, v indikova-
ných případech na 14 dní.

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016od  7 000  Kč

se SLEVOU  21 = 14

Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době své dovo- 
lené.

Komplexní lázeňskou péči čerpáte v době své 
pracovní neschopnosti. 
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Kategorie pokojů

Vybavení pokoje

I. (A, B)    STANDARD B (Miramonti)    STANDARD A (Rodina)

TV    Wi-Fi (Miramonti, Vítkov)    telefon (Vítkov)

DĚTSKÉ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNY

Ve specializovaných léčebnách MIRAMONTI a VÍTKOV mohou pobývat děti všech věkových 
kategorií. Ubytování poskytují v moderně zařízených pokojích. Pokoje s vlastním příslušenstvím 
jsou určeny pro děti s doprovodem. Děti od 6 let bez doprovodu se léčí v dětské léčebně 
Miramonti.

Vybavení dětských léčeben vyhovuje i dětem s těžkými alergiemi. Lázeňské procedury jsou 
dětem podávány v nových, moderně vybavených léčebných centrech. Vaříme racionální a dietní 
stravu. 

V každém patře dětských léčeben je herna pro děti a klubovna. Ke sportovním aktivitám využívají 
děti tělocvičnu, hřiště, zahradu a v létě venkovní bazén. Dětské léčebny se nachází v bezprostřed-
ní blízkosti lázeňského parku s minerálními prameny.

Depandance: penzion Rodina (ubytování dětí s doprovodem v pokojích s příslušenstvím)

.  ŠPIČKOVÉ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI

.  UBYTOVÁNÍ JAKO V HOTELU

.  PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE, INHALACE, DALŠÍ LÁZEŇSKÉ PROCEDURY

.  ŠKOLNÍ VÝUKA PO DOBU LÉČBY

.  NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA LÉKAŘE (PEDIATRA) A ZDRAVOTNÍ SESTRY
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Na následujících stránkách naleznete přehled pokojů a hotelů, ze kterého si vyberte ten pravý podle svých požadavků. Pokoje v hotelech a penzionech jsou rozděleny do různých kategorií. Čím lepší je vybavení 
pokoje, tím vyšší kategorii pokoj získává. U kategorie pokojů KOMFORT značí písmena A nebo B příslušné umístění v budově. Pokoje s označením PLUS mají navíc ještě balkón. 

VYBERTE SI UBYTOVÁNÍ DLE VAŠEHO PŘÁNÍ 

standardně vybavené pokoje, TV, bez příslušenství, 
na pokoji je umyvadlo s teplou a studenou vodou, koupel- 
na a toaleta je na podlaží, je společná pro více pokojů
STANDARD B – 2lůžkový pokoj pro pacienty KLP 
                              bez příplatku  
Lázeňské penziony: 
Taťána (viz foto), Plzeň, Společenský dům

STANDARD B

standardně vybavené pokoje, TV, vlastní příslušenství
STANDARD A – 2lůžkový pokoj pro pacienty KLP 
                              bez příplatku
Lázeňské penziony: 
Riviera (viz foto), Vepřek, Póla, Myslivna, Forst

STANDARD A

pokoje s vlastním příslušenstvím, TV, Wi-Fi, pokoje této 
kategorie jsou určeny především pacientům KLP 
(ve vybraných termínech za příplatek) 
I. – bez určení orientace (pavilony C, D) 
I. PLUS – orientace v čelní části, balkon (pavilon D)
Lázeňský hotel: Morava (pavilon D viz foto)

I.

pokoje s vlastním příslušenstvím, TV, Wi-Fi, minibar
KOMFORT/PLUS – bez určení orientace/balkon
KOMFORT A/B – orientace v čelní nebo boční části/
                                 do zadního traktu
KOMFORT A PLUS – orientace v čelní nebo boční části, balkon
Lázeňský hotel: Palace, Jurkovičův dům, Morava, Dům B. 
Smetany, Jestřabí (viz foto), Vila pod lipami

KOMFORT

pokoje s vlastním příslušenstvím, TV, Wi-Fi, minibar, župan
SUPERIOR – bez určení orientace
SUPERIOR PLUS – orientace v čelní části, balkon
Lázeňský hotel: Alexandria, Jurkovičův dům, Palace, 
Morava (viz foto)

SUPERIOR K – bez určení orientace, klimatizace 
Lázeňský hotel: Alexandria 

SUPERIOR

prostornější 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, TV, 
Wi-Fi, minibar, župan
LUX – orientace v čelní části 
Lázeňský hotel: Alexandria, Jurkovičův dům 

LUX K – bez určení orientace, klimatizace
LUX PLUS K – orientace v čelní části, 4. patro, terasa,   
                            klimatizace
Lázeňský hotel: Alexandria (viz foto)

LUX

2lůžkové  studio – pokoj s kuchyňkou (možnost přistýlky) 
s vlastním  příslušenstvím 
4lůžkové studio – 1 pokoj s kuchyňkou, 1ložnice, společné 
příslušenství 
kuchyňka – vařič, varná konvice, lednička
připojení k internetu – síťovým kabelem

KOMFORT PLUS – orientace v čelní části, balkon
Lázeňský hotel: vila Alpská růže  

STUDIO

2 vzájemně oddělené místnosti – obývací pokoj 
se samostatnou obývací částí a ložnice
Lázeňský hotel: viz str. 17, foto: apartmá v hotelu 
                               Dům B. Smetany

2lůžkové pokoje s bezbariérovým příslušenstvím
Lázeňský hotel: Palace, Jurkovičův dům, 
Dům B. Smetany, Jestřabí

APARTMÁ

BEZBARIÉROVÉ POKOJE

KATEGORIE POKOJŮ UVEDENÉ V CENÍCÍCH 

Ceny pobytů při ubytování v pokojích v cenících 
neuvedených jsou na našich internetových stránkách 
nebo vám je sdělíme na vyžádání.

Ubytování  LÁZEŇSKÉ 
PENZIONY

MORAVA VILA POD
LIPAMI

 JESTŘABÍ DŮM B.
SMETANY

VILA ALPSKÁ
RŮŽE

PALACE JURKOVIČŮV
DŮM

ALEXANDRIA 

Kategorie STANDARD A/B KOMFORT B KOMFORT KOMFORT B KOMFORT A KOMFORT 
PLUS 

KOMFORT B SUPERIOR SUPERIOR K

APARTMÁ APARTMÁ APARTMÁ APARTMÁ APARTMÁ

SPOLEČENSKÝ
DŮM

STANDARD B
s příplatkem
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děti
vítány

UBYTOVÁNÍ NEJVYŠŠÍHO STANDARDU
Chystáte se do lázní nebo na dovolenou do Luhačovic a chcete ubytování nejvyššího standardu? 
Vyberte si naše apartmá. Jsou vhodná také pro novomanžele či romantické pobyty v krásném prostředí 
Luhačovic. 

Ve dvoulůžkovém apartmá (A2) budete mít obývací pokoj nebo salonek, oddělenou ložnici a koupelnu. 
Všechna apartmá mají TV/SAT, telefon, minibar (ledničku) a bezplatně se v nich připojíte na internet. 
Některé naše hotely nabízejí ubytovaní ve čtyřlůžkovém apartmá.

Ubytujte se v některém z našich apartmá a přesvěčte se sami o kvalitě našich služeb.

PALACE****
A2, A4

Hotel Palace nabízí pohodlné apartmá se dvěma nebo 
čtyřmi lůžky. Čtyřlůžkové apartmá má 2 oddělené 
ložnice, každou s vlastním sociálním zařízením,                
a společný pokoj s konferenčním stolkem a židlemi. 
Hosté apartmá hotelu Palace mají volný vstup do 
hotelového bazénu.

JURKOVIČŮV DŮM**** 
A2

Apartmá v Jurkovičově domě nabízí terasu se zahrad-
ním nábytkem, která poskytuje výhled na lázeňskou 
kolonádu. Součástí apartmá je malá čajová kuchyňka    
s rychlovarnou konvicí. Hosté apartmá mají volný 
vstup do bazénu a vířivky.

DŮM B. SMETANY****
A2 nebo A4

Apartmá Domu B. Smetany je výjimečné svým 
krásným salonkem s velkým jídelním stolem a bal- 
konem. Lázeňské procedury poskytuje Jurkovičův 
dům nebo Inhalatorium. Hosté mají denně zdarma 
dvouhodinový vstup do bazénu a vířivky v Jurkovičo-
vě domě. 

VILA ALPSKÁ RŮŽE****
A2

Hledáte apartmá, ve kterém si můžete sami vařit? 
Apartmá v Alpské růži mají vlastní vybavenou kuchyň-
ku. Lázeňské procedury poskytuje Jurkovičův dům 
nebo Inhalatorium. Součástí ubytování v apartmá je 
denní dvouhodinový vstup do bazénu a vířivky                
v Jurkovičově domě.

ALEXANDRIA**** 
A2

Apartmá se nachází v hlavní budově hotelu a je plně 
klimatizované. Jeho součástí je prostorná terasa, na 
kterou se dostanete z obou pokojů. Při ubytování           
v apartmá navíc získáte volný vstup do hotelového 
wellness a �tness centra.

VILA CHALOUPKA****
A2, A4

Vila Chaloupka nabízí ubytování v apartmá se dvěma 
nebo čtyřmi lůžky a malou čajovou kuchyňkou. 
Čtyřlůžkové apartmá má dvě oddělené ložnice               
a balkon. Stravování a lázeňské služby poskytuje 
nedaleký Jurkovičův dům. Součástí ubytování                 
v apartmá je denní dvouhodinový vstup do bazénu     
a vířivky v Jurkovičově domě.  

Alexandria
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snídaně formou bufetu 
LCD televizor 
Internet
jídelní/pracovní stůl
zapůjčení županu, panto�e zdarma
hotelová kosmetika 
vysoušeč vlasů
ovoce a láhev vína na uvítanou 
u pobytů na 7 nocí a více
etážový servis za doplatek
minibar s nápoji za doplatek
trezor
možnost buzení
parkování za doplatek 
zvýhodněné vstupné do wellness centra 
v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu

Palace Jurkovičův 
dům

Dům B. 
Smetany

Vila Alpská
růže

ChaloupkaHOTELOVÉ SLUŽBY V APARTMÁ 

K – připojení síťovým kabelem



ALEXANDRIA**** 
SPA & WELLNESS HOTEL

Luxusní ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel vznikl spojením tradice a moderní architektury. 
Obě tváře lázeňského komplexu se vzájemně doplňují.

Nádhernému prostoru wellness centra vévodí bazén se dvěma zlatými světélkujícími slunci na 
dně. V rámci pobytu můžete volně využívat bazén, whirlpool, saunový svět (laconium, parní, 
bylinková, solná a �nská sauna), Kneippův chodník, ochlazovací sprchy, ledovou studnu, relaxač-
ní vyhřívané lavice, odpočinkové zóny a �tness. V létě můžete využít ke slunění venkovní relaxač-
ní terasu.

Pokoje v hlavní budově hotelu a v posledním patře nové ubytovací části mají klimatizaci. Bezplat-
ný přístup na hotelový počítač s internetem je pro naše hosty samozřejmý. V restauraci pro 
hotelové hosty podáváme snídaně a večeře formou bufetu.

Parkování: kryté parkoviště cca 100 m (za poplatek)

.  LUXUSNÍ WELLNESS HOTEL S PRVOTŘÍDNÍMI SLUŽBAMI

.  NEJVĚTŠÍ A NEJMODERNĚJŠÍ WELLNESS CENTRUM V LUHAČOVICÍCH

.  VOLNÝ VSTUP DO WELLNESS S BAZÉNEM A SAUNOVÝM SVĚTEM

.  PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE A JINÉ TRADIČNÍ LÁZEŇSKÉ PROCEDURY

.  VYHLÁŠENÁ FRANCOUZSKÁ RESTAURACE A NOČNÍ KLUB

.  DĚTI OD 12 LET
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Kategorie pokojů

Vybavení pokoje

SUPERIOR (K)      LUX (K, PLUS K)     APARTMÁ

TV/SAT    Wi-Fi ZDARMA    telefon    minibar    sejf    fén    župan
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Kategorie pokojů

Vybavení pokoje

KOMFORT     SUPERIOR     LUX     APARTMÁ

TV/SAT    Wi-Fi ZDARMA    telefon    minibar    fén    župan

JURKOVIČŮV DŮM****

Lázeňský hotel Jurkovičův dům**** nabízí komfortní ubytování v pokojích s dobovým nábytkem. 
Snídaně a večeře jsou bufetové, oběd si hosté vybírají z denního menu. Připravujeme také dietní 
nebo vegetariánská jídla. 

Pro pohodlí a komfort našich hostů jsou k dispozici různé doplňkové služby: lobby bar, letní 
terasa, směnárna, kadeřnictví nebo bezplatný přístup na hotelový počítač s internetem.

Jedinečným zážitkem je přírodní uhličitá koupel v původní "zlaté vaně" ve stylově zařízené 
lázeňské kabině. Hosté mají volný vstup do whirlpoolu a vyhřívaného bazénu s masážním 
programem a protiproudem. Děti mladší 12 let  mohou zdarma do bazénu nebo whirlpoolu           
v době od 7 – 9 hod. a 15 – 19 hod. v doprovodu dospělé osoby.

Parkování: u Lázeňského divadla cca 100 m (za poplatek), možnost pronájmu garáže cca 600 m

.  LUXUSNÍ LÁZEŇSKÝ HOTEL VE STYLU LIDOVÉ SECESE 

.  ATRAKTIVNÍ POLOHA V SAMOTNÉM SRDCI LÁZNÍ 

.  VŠECHNY SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU 

.  LÁZEŇSKÉ I WELLNESS PROCEDURY 

.  VOLNÝ VSTUP DO BAZÉNU A WHIRLPOOLU 



PALACE****

Léčebný hotel Palace**** získal prestižní certi�kát EuropespaMed udělovaný Evropskou asociací
lázní. Splnil tak náročné podmínky stanovené legislativou a požadavky na kvalitu poskytovaných 
léčebných služeb.

Snídaně podáváme formou bufetu, obědy a večeře výběrem z menu. Součástí hotelu je denní 
bar a kavárna. Pacienti komplexní lázeňské péče čerpají racionální a dietní stravu.

Vstup do hotelu a balneoprovozu je bezbariérový, hostům slouží hotelový výtah. V budově 
hotelu najdete i další služby jako je kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, sauna či bazén. Samoplátci 
mohou zdarma využít vstup do bazénu (denně 30 minut dle volné kapacity po rezervaci 
předem). Bezplatný přístup na hotelový počítač s internetem je pro naše hosty samozřejmý.

Parkování: hotelové garáže (za poplatek), kryté parkoviště cca 100 m (za poplatek)

.  NEJVĚTŠÍ LÉČEBNÝ HOTEL V LUHAČOVICÍCH

.  VŠECHNY SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

.  PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE, INHALACE

.  VÍCE JAK 60 DRUHŮ LÁZEŇSKÝCH PROCEDUR PŘÍMO V HOTELU

.  24HODINOVÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA

.  DRŽITEL PRESTIŽNÍHO CERTIFIKÁTU EUROPESPAMED
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Kategorie pokojů

Vybavení pokoje

KOMFORT (B, PLUS, A, A PLUS)     SUPERIOR (PLUS)     Apartmá

TV/SAT   Wi-Fi ZDARMA   telefon   minibar   malý trezor   fén   župan - Superior
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Kategorie pokojů

Vybavení pokoje

I. (PLUS)     KOMFORT (B, A)     SUPERIOR

TV/SAT    Wi-Fi ZDARMA    telefon    fén    minibar - Komfort, Superior    župan  - Superior 

MORAVA***

Léčebný hotel Morava***superior nabízí komfortní ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích. 
Prostorný hotelový komplex sestává ze čtyř vzájemně propojených pavilonů (A, B, C, D) a nachází 
se v centru města. Součástí hotelu je denní bar s Wi-Fi připojením k internetu. Hostům slouží také 
hotelové kadeřnictví a dvě restaurace, kam se chodí stravovat. 

K hotelu Morava patří penziony Forst a Plzeň, pro které zajišťuje recepční, stravovací a léčebné služby.

Samoplátci a pacienti příspěvkové lázeňské péče dostávají výběrovou stravu, pacienti komplexní 
lázeňské péče čerpají racionální a dietní stravu. Hosté ubytovaní v penzionech Forst a Plzeň mají 
stravu standard.

Většina léčebných procedur se poskytuje přímo v budově hotelu. Na některé procedury hosté 
docházejí do 200 m vzdáleného hotelu Palace****.

Parkování: v areálu hotelu (za poplatek), kryté parkoviště cca 100 m (za poplatek)

.  LÉČEBNÝ HOTEL V CENTRU LUHAČOVIC

.  NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ POKOJE 

.  SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

.  VĚTŠINA PROCEDUR SE PROVÁDÍ PŘÍMO V HOTELU

.  PŘÍRODNÍ UHLIČITÉ KOUPELE

.  INHALACE A DALŠÍ PROCEDURY

superior

superior
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.  APARTMÁNOVÉ UBYTOVÁNÍ V CENTRU LÁZNÍ

.  LUXUSNÍ STYLOVÝ INTERIÉR A SOUKROMÍ 

.  MOŽNOST VLASTNÍHO VAŘENÍ

Vila Alpská růže s krásným výhledem do parku a na Jurkovičův dům 
se nachází přímo v klidném centru lázní, nedaleko kolonády a mi- 
nerálních pramenů. Poskytuje luxusní ubytování na úrovni čtyř- 
hvězdičkového hotelu. Studia a apartmány ve vile Alpská růže mají 
vlastní kuchyňský kout. Díky tomuto řešení můžeme nabídnout 
lázeňské ubytování s možností vlastního vaření.

Služby recepce: hotel Jurkovičův dům****
Stravování: výběrová strava ve Společenském domě (cca 150 m)
Procedury: v Centrálních lázních a Inhalatoriu (cca 100 - 400 m)
Parkování: omezený počet míst u vily (za poplatek), lázeňské garáže 
cca 450 m (za poplatek)

VILA ALPSKÁ RŮŽE ****DŮM BEDŘICHA SMETANY **** 
.  LUXUSNÍ SECESNÍ HOTEL PRO LÉČBU I DOVOLENOU
.  STOJÍ V KLIDNÉM LÁZEŇSKÉM CENTRU 
.  CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ V HOTELU

Hotel Dům B. Smetany je impozantní budova postavená v se- 
cesním stylu. Před hotelem se nachází krásná Bruselská fontána. 

Hosté mohou využít snack bar s letní terasou a služeb recepce se 
směnárnou. Přístup na hotelový počítač s internetem mají naši 
hosté zdarma.

Stravování: výběrová strava v hotelu (pro pacienty KLP za příplatek)  
Procedury: v Centrálních lázních a Inhalatoriu (cca 300 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky cca 150 m (za poplatek), 
lázeňské garáže cca 300 m (za poplatek)

.  GARNI HOTEL PRO LÉČBU I AKTIVNÍ DOVOLENOU

.  TYPICKÁ ARCHITEKTURA DUŠANA JURKOVIČE

.  POHODLNÉ UBYTOVÁNÍ ZA DOBROU CENU

.  STOJÍ V LÁZEŇSKÉM PARKU 

Garni hotel Jestřabí je typickou ukázkou architektury D. Jurkoviče.
Historický ráz budovy podtrhuje i stylový interiér. Hostům nabízí-
me standardní služby hotelového lobby baru a recepce. Přístup na 
hotelový počítač s internetem mají naši hosté zdarma.

Stravování: snídaně formou bufetu v hotelu (pro pacienty KLP za 
příplatek), obědy a večeře (viz str. 40) ve Společenském domě (300 m)
Procedury: v Centrálních lázních a Inhalatoriu (cca 50 – 400 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky cca 150 m (za poplatek), 
lázeňské garáže cca 100 m (za poplatek)

JESTŘABÍ ***

Kategorie pokojů

Vybavení pokoje

KOMFORT B    KOMFORT A    APARTMÁ

TV/SAT   Wi-Fi ZDARMA   telefon   minibar   fén

Kategorie pokojů

Vybavení pokoje

KOMFORT B     KOMFORT A    

TV/SAT   Wi-Fi ZDARMA   telefon   minibar   fén

Kategorie pokojů

Vybavení pokoje

KOMFORT (PLUS)     APARTMÁ

TV/SAT   připojení k internetu   telefon   lednička   fén



NOVINKA

Poskytuje ubytování v klidné městské
části Luhačovic. V penzionu není výtah. 
Docházení za službami není po rovině.
Pokoje: 
Standard B – bez vlastního příslušen-
ství, TV, Wi-Fi
Stravování: hotel Morava (cca 700 m)
Procedury: hotely Morava
a Palace (oba cca 700 m)
Parkování: omezený počet míst
u penzionu (zdarma)

PENZION PLZEŇ

Připravujeme pro vás novinku 
v nabídce ubytování. Zálesí disponuje 
pokoji s vlastním příslušenstvím a leží 
v bezprostřední blízkosti hotelu 
Morava.

O zahájení provozu 
vás budeme informovat na našich 
internetových stránkách.

ZÁLESÍPENZION FORST

Je umístěn v klidné části centra města.
V penzionu nejsou 1lůžkové pokoje 
a výtah.
Pokoje: 
Standard A – vlastní příslušenství, TV, 
telefon, Wi-Fi
Stravování: hotel Morava (cca 100 m)
Procedury: hotel Morava
a Palace (cca 400 m)
Parkování: omezený počet míst
u penzionu (za poplatek)

PENZION TAŤÁNA

Penzion stojí na pěší zóně u vstupu do
lázeňského centra. Poskytuje ubytování
ve 2. a 3. podlaží bez výtahu.
Pokoje: 
Standard B – bez vlastního příslušenství, 
TV
Stravování: 
Společenský dům (cca 200 m)
Procedury: Centrální lázně (cca 800 m),
Inhalatorium (cca 200 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky
cca 600 m (za poplatek)

PENZION MYSLIVNA

Nachází se u lázeňské kolonády. Možné 
ubytování 3 osob ve dvoulůžkovém 
a jednolůžkovém pokoji se společným 
příslušenstvím. V penzionu není výtah.
Pokoje: 
Standard A – vlastní příslušenství, TV
Stravování: Společenský dům (cca 200 m)
Procedury: Centrální lázně (cca 400 m),
Inhalatorium (cca 50 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky
cca 500 m (za poplatek)

PENZION RIVIERA

Penzion najdete v klidné části, v blízkos- 
ti centra města při vstupu do  
lázeňského parku. V penzionu není 
výtah.
Pokoje: 
Standard A – vlastní příslušenství, TV
Stravování: 
Společenský dům (cca 500 m)
Procedury: Centrální lázně (cca 800 m),
Inhalatorium (cca 300 m)
Parkování: u penzionu (za poplatek)

SPOLEČENSKÝ DŮM

Společenský dům je dominantou
lázeňského areálu a nachází se naproti 
kolonádě. Plní funkci kulturního 
a společenského centra Luhačovic 
a nabízí konferenční služby. 
Pokoje: 
Standard B – bez vlastního příslušen-
ství, TV
Stravování: v hotelu
Procedury: Centrální lázně (cca 400 m),
Inhalatorium (cca 150 m)
Parkování: u Lázeňské polikliniky
cca 300 m (za poplatek)
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PENZION VEPŘEK – PÓLA

Dva penziony stojící vedle sebe Vepřek 
a Póla najdete v klidné části v blízkosti 
centra města. V penzionech není výtah.
Pokoje: 
Standard A – vlastní příslušenství, TV
Stravování: 
Společenský dům (cca 800 m)
Procedury: Centrální lázně (cca 1000),
Inhalatorium (cca 500)
Parkování: u penzionu Riviera
(150 m) nebo u Lázeňské polikliniky
cca 1000 m (obě za poplatek)

VILA CHALOUPKA

Reprezentativní vila je dependancí 
hotelu Jurkovičův dům****. Nabízí 
ubytování ve dvou stylových luxusních 
apartmá.
Apartmá: A2, A4
Stravování: Jurkovičův dům
(cca 100 m)
Procedury: 
Jurkovičův dům (cca 100 m)
Parkování: 
u Lázeňského divadla cca 50 m 
(za poplatek)

DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ VILA POD LIPAMI*** superior

Vila pod lipami stojí přímo v klidném 
centru lázní, mezi vilou Alpská růže
a tenisovými kurty. 
Pokoje: 
Komfort (PLUS) – 2lůžkové pokoje 
s manželským lůžkem, TV, telefon, 
kabelové připojení na internet, lednička
Stravování: 
Společenský dům (cca 150 m)
Procedury: Centrální lázně (cca 450 m),
Inhalatorium (cca 150 m)
Parkování: u Společenského domu
cca 100 m (za poplatek)

Pokud se ubytujete v lázeňské vile nebo penzionu, budete na
stravu a procedury docházet. Do nedalekých lázeňských 
zařízení se pohodlně dostanete procházkou lázeňským par- 
kem.

Stravovací služby u pobytů pro samoplátce a pro příspěvko-
vou lázeňskou péči jsou uvedeny na str. 40. Pacienti komplex-
ní lázeňské péče čerpají racionální a dietní stravu.

.  LÁZEŇSKÉ VILY A PENZIONY POSKYTUJÍ VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

.  UŠETŘÍTE PŘI UBYTOVÁNÍ V LÁZEŇSKÝCH PENZIONECH

.  DOCHÁZENÍ NA STRAVU

.  DOCHÁZENÍ NA PROCEDURY DO CENTRÁLNÍCH BALNEO-
   PROVOZŮ PATŘÍ K OSVĚDČENÉ TRADICI LUHAČOVICKÉ 
   LÁZEŇSKÉ LÉČBY
.  PRAVIDELNOU CHŮZÍ PROSPĚJETE SVÉMU ZDRAVÍ!



Naše léčebné pobyty pro samoplátce jsou vhodné zejména pro 
klienty s onemocněním dýchacích cest, pohybového aparátu, 
trávicího ústrojí, oběhového ústrojí, cukrovkou či onkologickými 
onemocněními. Léčebný program sestavuje lázeňský lékař 
individuálně pro každého hosta na základě vstupní prohlídky. 

Týdenní léčebný pobyt je vhodný k regeneraci a prevenci 
možných onemocnění. 

Na léčebný pobyt v délce 14 nebo 21 dní získáte cenové zvýhod-
nění 2 nebo 3 dny ZDARMA.

Součástí léčebných pobytů je možnost individuální konzultace 
s lázeňským lékařem v průběhu pobytu v případě, že se váš 
zdravotní stav náhle zhorší nebo nebudete dobře snášet přede-
psanou proceduru. 

Léčebný program vhodně doplňuje dietoterapie. Navrhuje a pře- 
depisuje ji lázeňský lékař a na jeho podkladě ji upřesňuje nutriční 
terapeutka. 

Regenerační pobyty se zaměřují na zdravý životní styl, prevenci 
možných onemocnění, doplní a obnoví vaši životní energii. Jsou 
určené jedincům se sedavým zaměstnáním, lidem, kteří pracují      
u počítače nebo jsou obecně vystaveni vysoké psychické zátěži. 
Velmi dobré účinky mají i pro seniory, kterým pomáhají udržet 
dobrou zdravotní kondici. 

Lázeňské procedury u regeneračních pobytů jsou předem 
doporučené a sestavené nebo si je klient může nechat obměnit 
či rovnou předepsat na míru lázeňským lékařem podle svého 
aktuálního zdravotního stavu. 

LÉČEBNÉ POBYTY

NABÍDKA POBYTŮ PRO SAMOPLÁTCE
S našimi pobytovými balíčky si dopřejete odpočinek, péči a pohodu ve špičkových lázních. Ručíme za prvotřídní kvalitu a garantujeme využití přírodní léčivé minerální vody při lázeňských procedurách. 

REGENERAČNÍ POBYTY  
REGENERACE

Lázně jsou nejen místem, kam se lidé jezdí léčit, ale postupem 
času se staly vyhledávaným místem odpočinku moderního 
člověka. Relaxační pobyty jsou určené všem, kteří touží po relaxaci 
v krásném prostředí Luhačovic. Pobyty probíhají bez lékařského 
dohledu a zahrnují předem stanovené procedury, které navrhli 
lázeňští odborníci. Hosté si mohou procedury i vybrat sami               
z nabídky volně prodejných. 

Nabízíme různé relaxační pobyty s různými procedurami. 
Vyberte si takový, který vám vyhovuje. Záměna procedur              
v rámci pobytového balíčku není možná. 

RELAXAČNÍ POBYTY  
RELAXACE

Wellness je moderním způsobem péče o vlastní tělo i duši. Dopře-
jte si luxusní odpočinek s neomezeným využitím saunového 
světa, bazénu a �tness. Vyzkoušejte rozličné terapie plné barev        
a vůní, očistné peelingy a zkrášlující zábaly. Pečujte o své zdraví      
a krásu. Lázeňské wellness pobyty nabízíme v ALEXANDRIA****   
Spa & Wellness hotelu. 

WELLNESS POBYTY 
WELLNESS

* *

*

str. 26 – 27 str. 28 – 29 str. 30 – 31

str. 32
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LÉČBA



KRÁTKÝ
RELAX

*

VYBERTE SI POBYT VČAS
Naše nabídky 1. momentu mají nejlepší ceny. Vyberte si ten pravý pobyt přesně podle svých představ a užijte si dovolenou v lázních. Více informací najdete na str. 39.

N
A
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E
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Jste pracovně či časově vytíženi? Ne každý může strávit v lázních 
týden či více. I pro vás máme řešení. Dopřejte si uvolnění, relaxaci 
a klid podle svých časových možností. Přijeďte do lázní na víkend, 
od čtvrtka do neděle za zvýhodněnou cenu nebo jen na pár dní 
na zkoušku. 

Najděte ve svém programu několik dní pro sebe, zasloužíte si je.    
U nás můžete rychle a efektivně načerpat novou energii už za pár 
dní. 

Chcete letos strávit svátky netradičně a příjemně? Přijeďte si do 
lázní Luhačovice užít Vánoce, Silvestra nebo Velikonoce bez 
zbytečného shonu, příprav a stresu. Tradičně připravujeme sváteč-
ní program a nechybí ani lázeňské procedury.

V rámci léčebných balíčků je možná záměna procedury ze 
zdravotních důvodů, pokud ji předepíše lékař. Tato změna vám 
bude provedena zdarma. Za každou jinou změnu již načasované 
procedury zaplatíte poplatek 50 Kč.

Chcete zvýšit účinnost lázeňské léčby na maximum? Využijte naše 
specializované diagnostické programy pro individuální rehabilita-
ci. Nabízíme diagnostické programy Computer Kinesiology               
a systém Hotman, zvýhodněné balíčky 5 inhalací  pro regeneraci      
i k preventivnímu pročištění dýchacích cest, rozličné lázeňské          
a rehabilitační procedury.

* * * * * * 
Lázeňský program pobytů označených hvězdičkou nezahrnuje 
možnost individuální konzultace s lázeňským lékařem v případě, 
že se váš zdravotní stav během pobytu zhorší. Klient si akutní 
ošetření lázeňským lékařem musí uhradit na místě z vlastních 
prostředků (viz str. 37).

VÍKENDY A KRÁTKODOBÉ POBYTY
SVÁTKY

*

Ať už si v Luhačovicích chcete užít dovolenou nebo k nám jedete 
na služební cestu, využijte nabídky ubytování v některém z našich 
ubytovacích zařízení. Nabízíme útulné pokoje v lázeňských 
penzionech stejně jako čtyřhvězdičkové hotely pro náročnější 
klientelu. Lázeňské procedury si v případě zájmu můžete vždy na 
místě dokoupit. 

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
HOTEL

FIRSTMINUTEaž20% SLEVA

*

VÁNOCE | SILVESTR | VELIKONOCE INDIVIDUÁLNÍ REHABILITACE

Rádi poznáváte nová místa? Okolí Luhačovic je rozmanité a bo- 
haté na kulturní i přírodní památky.
Vyberte si z nabídky zájezdů, které pro vás připravuje naše cestov-
ní agentura Luhanka. Vybírejte na www.LazneLuhacovice.cz

Najdete zde také pobyty v katalogu neuvedené:
Intervenční léčba křečových žil, Rehabilitace s poukazem K/FT, 
Lázeňské minimum

Bližší informace k pobytům najdete na str. 40. Chcete si objednat 
pobyt? Vyplňte objednávku na straně 41 nebo využijte elektro-
nického formuláře na www.LazneLuhacovice.cz.

KOMPLETNÍ NABÍDKA

Kompletní nabídka pobytů je uvedena na našich internetových 
stránkách www.LazneLuhacovice.cz. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

str. 36

str. 32 – 35 www.LazneLuhacovice.cz



LÁZEŇSKÁ LÉČBA 
PRO SAMOPLÁTCE
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LÉČEBNÝ POBYT 7 DNÍ

.  program garantovaný lékařem

.  procedury na míru

.  3 léčebné procedury denně

.  možnost konzultace s lékařem 
   v průběhu pobytu 

.  7x ubytování s plnou penzí

.  1x vstupní lékařské vyšetření

.  sestavení individuálního léčebného programu

.  18x lázeňská procedura (6x velká 
   a 12x malá procedura)
.  3x inhalace minerální vody pro regeneraci 
   dýchacích cest
.  denně pitná kúra
Každý další den:
.  1x ubytování s plnou penzí
.  3x lázeňská procedura mimo neděli 
   (1x velká a 2x malá procedura)

LÉČBA LÉČBA

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Morava***superior

Jestřabí***

Lázeňské penziony

Palace****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v hlavní sezóně 630 Kč za osobu a pobyt, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není 
zahrnut lázeňský poplatek, navíc zdarma – v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) podle volné kapacity 
po rezervaci předem. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

8 050
1 150
9 485
1 355
9 660
1 380

10 535
1 505

10 535
1 505

11 515
1 645

8 925
1 275

-
-

10 815
1 545

12 040
1 720

12 040
1 720

13 405
1 915

6 860
980

-
-
-
-
-
-

13 580
1 940

14 525
2 075

8 575
1 225

10 115
1 445

10 360
1 480

11 445
1 635

11 445
1 635

12 670
1 810

9 660
1 380

-
-

11 795
1 685

13 335
1 905

13 335
1 905

15 050
2 150

7 105
1 015

-
-
-
-
-
-

15 190
2 170

16 170
2 310

10 080
1 440

11 760
1 680

12 110
1 730

13 825
1 975

13 825
1 975

15 155
2 165

11 760
1 680

-
-

14 245
2 035

16 660
2 380

16 660
2 380

18 515
2 645

7 210
1 030

-
-
-
-
-
-

19 495
2 785

19 740
2 820

13 800
20 700
16 260
24 390
16 560
24 840
18 060
27 090
18 060
27 090
19 740
29 610

13 800
20 700

-
-

16 560
24 840
18 060
27 090
18 060
27 090
19 740
29 610

11 760
17 640

-
-
-
-
-
-

23 280
34 920
24 900
37 350

REGENERACE 
A PREVENCE

LÉČEBNÝ POBYT
14/21 DNÍ

.  program garantovaný lékařem

.  2/3 DNY ZDARMA u pobytu na 14/21 dní

.  1lůžkový pokoj bez příplatku

.  možnost konzultace s lékařem 
   v průběhu pobytu 

.  14/21x ubytování s plnou penzí

.  1x vstupní lékařské vyšetření

.  1/2x kontrolní lékařské vyšetření

.  laboratorní vyšetření dle předpisu lékaře (5 hodnot)

.  sestavení individuálního léčebného programu

.  36/54x lázeňská procedura 
   (12/18x velká a 24/36x malá procedura)
.  6/9x inhalace minerální vody pro regeneraci 
   dýchacích cest
.  denně pitná kúra

DOPORUČUJEME CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

U léčebných pobytů v délce 14/21 dní uplatně-
te v období od 10. 1. – 28. 2., 28. 2. – 19. 3.,                      
16. 10. – 13. 11. (mimo pobytů v hotelech 
Palace a Morava), 13. 11. – 18. 12. 2016 slevu       
FIRST MINUTE. Je pro vás výhodnější než sleva 
2 nebo 3 DNY ZDARMA.

2 nebo 3 dny zdarma získáte 
u léčebných pobytů 
na 14 nebo 21 dní. 

Ceny v Kč za osobu a pobyt:

14 = 12  |  21 = 18

Lázeňské penziony

Palace****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v hlavní sezóně 1 080/1 620 Kč za osobu a pobyt, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu 
není zahrnut lázeňský poplatek, navíc zdarma – v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) podle volné 
kapacity po rezervaci předem. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

2 nebo 3 dny 
ZDARMA

14 = 12
21 = 18

14 =12
21 =18

7 dní
1 den
7 dní
1 den
7 dní
1 den
7 dní
1 den
7 dní
1 den
7 dní
1 den

14 =12
21 =18
14 =12
21 =18
14 =12
21 =18
14 =12
21 =18
14 =12
21 =18

Vila pod lipami***superior

Morava***superior

Jestřabí***

Vila pod lipami***superior

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

1/2 1/1 1/2 B/A2 1/2 1/1 1/2 B/A2
14 700
22 050
17 340
26 010
17 760
26 640
19 620
29 430
19 620
29 430
21 720
32 580

14 700
22 050

-
-

17 760
26 640
19 620
29 430
19 620
29 430
21 720
32 580

12 180
18 270

-
-
-
-
-
-

26 040
39 060
27 720
41 580

1/2 1/1 1/2 B/A2
17 280
25 920
20 160
30 240
20 760
31 140
23 700
35 550
23 700
35 550
25 980
38 970

17 280
25 920

-
-

20 760
31 140
23 700
35 550
23 700
35 550
25 980
38 970

12 360
18 540

-
-
-
-
-
-

33 420
50 130
33 840
50 760

1/2 1/1 1/2 B/A21/2 1/1 1/2 B/A2 1/2 1/1 1/2 B/A2

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016od  6 860  Kč od  11 760 Kč

se SLEVOU  14 = 12



LÉČBA

| 27

LÉČBA

REHABILITACE 
PÁTEŘE 

.  7x ubytování s plnou penzí

.  1x vstupní lékařské vyšetření  
Pasivní terapie:
.  2x re�exní masáž 
.  2x masáž klasická (částečná)
.  1x masáž podvodní automatická
.  1x přírodní uhličitá koupel
.  2x přírodní uhličitá koupel s přísadou rašeliny 
   nebo solfatanu
.  1x perličková koupel
.  1x rašelinový obklad zad
.  5x lázeňská procedura dle předpisu lékaře  
   (galvanická čtyřkomorová lázeň, ultrazvuk, parafí- 
   nový obklad, vířivá koupel horních/dolních konče-   
   tin, střídavá končetinová koupel, skotský střik)
.  denně pitná kúra

Aktivní terapie:
.  2x individuální léčebný tělocvik 
.  4x skupinový léčebný tělocvik  
.  1x individuální trénink nordic walking  
   (základní instruktáž a technika)
.  zapůjčení holí pro nordic walking zdarma
.  vstup do bazénu ve vyhrazeném čase 
   (denně 30 min. dle volné kapacity 
   po rezervaci předem)

.  specializovaný pohybový program

.  2/3 DNY ZDARMA u pobytu na 14/21 dní

.  optimální poměr mezi pasivní a aktivní terapií

.  možnost konzultace s lékařem 
   v průběhu pobytu 

INTENZIVNÍ
REHABILITACE

ZMĚNA PROCEDURY

Na základě vstupního vyšetření vám lékař potvrdí vhodnost předepsané procedury nebo podle 
zdravotního stavu provede její záměnu.

LÉČBA & WELLNESS
7/14/21 DNÍ

.  luxusní ubytování v hotelu ALEXANDRIA 

.  lázeňská léčba v hotelu PALACE

.  2/3 DNY ZDARMA u pobytu na 14/21 dní

.  možnost konzultace s lékařem 
   v průběhu pobytu 

.  7/14/21x ubytování s polopenzí formou bufetu

.  volný vstup do wellness centra

.  volný vstup do �tness centra

.  zapůjčení županu

.  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA

Lázeňská léčba v hotelu PALACE
.  1x vstupní lékařské vyšetření
.  1/2x  kontrolní lékařské vyšetření u pobytu
   na 14/21 dní
.  laboratorní vyšetření dle předpisu lékaře 
   (5 hodnot) u pobytu na 14/21 dní
.  sestavení individuálního léčebného programu
.  18/36/54x lázeňská procedura (6/12/18x velká 
   a 12/24/36x malá procedura)
.  3/6/9x inhalace minerální vody pro regeneraci  
   dýchacích cest
.  denně pitná kúra

JEDINEČNÁ KOMBINACE
NEJLEPŠÍHO

Lázeňská léčba probíhá v lázeňském hotelu Palace, největším léčebném zařízení 
v Luhačovicích. Docházení na procedury patří k osvědčené tradici lázeňské léčby.

TRADICE
LÁZEŇSKÉ

LÉČBY

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek, v hlavní sezóně sleva 700/1200/1800 Kč za osobu a pobyt při ubytování v pokoji bez klimatizace. Kategorie pokojů uvedené 
v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alexandria****

Zimní sezóna

1/2 1/1 A2 1/2 1/1 A2 1/2 1/1 A2

Mezisezóna Hlavní sezóna

14 = 12
7 dní

21 = 18

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016od  13 615  Kč

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Palace****

Zimní sezóna

1/2 1/1 A2 1/2 1/1 A2 A21/2 1/1

Mezisezóna Hlavní sezóna

12 355 14 245 15 365 13 510 15 890 17 010 15 995 19 355 20 580 13 615 16 415 16 695 14 595 17 780 18 130 15 925 19 635 20 020
23 340 28 140 28 620 25 020 30 480 31 080 27 300 33 660 34 320
35 010 42 210 42 930 37 530 45 720 46 620 40 950 50 490 51 480

21 180 24 420 26 340 23 160 27 240 29 160 27 420 33 180 35 280
31 770 36 630 39 510 34 740 40 860 43 740 41 130 49 770 52 920

14 = 12
7 dní

21 = 18

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016od  12 355  Kč
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TÝDEN PRO ZDRAVÍ

.  7x ubytování s polopenzí

.  1x konzultace s lékařem a předpis procedur

.  12x lázeňská procedura (6x velká 
   a 6x malá procedura)
.  denně pitná kúra

TRADIČNÍ POBYT

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alpská růže****

Morava***superior

Jestřabí***

Lázeňské penziony

Vila pod lipami***superior

Jurkovičův dům****
Palace****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v hlavní sezóně 630 Kč za osobu a pobyt, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není 
zahrnut lázeňský poplatek, navíc zdarma – v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže 
vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě, v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) 
podle volné kapacity po rezervaci předem. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

1/2

6 265

7 385

7 560

8 435

8 435

8 435

9 415

10 955

1/1

7 140

-

8 715

9 940

9 940

-

11 305

13 265

1/1

7 875

-

9 695

11 235

11 235

-

12 950

14 805

1/2 B/A2

5 075

-

-

-

11 480

9 940

12 425

14 175

1/2

6 790

8 015

8 260

9 345

9 345

9 345

10 570

12 075

1/2 B/A2

5 320

-

-

-

13 090

11 235

14 070

15 925

1/1

9 975

-

12 145

14 560

14 560

-

16 415

16 835

1/2

8 295

9 660

10 010

11 725

11 725

11 725

13 055

13 510

1/2 B/A2

5 425

-

-

-

17 395

14 560

17 640

18 200

.  konzultace s lékařem

.  2 léčebné procedury denně mimo neděli

.  kvalita prověřená 20 sezónami

MEDICAL WELLNESS

ZDRAVÍ A WELLNESS

.  7x ubytování s polopenzí formou bufetu

.  1x konzultace s lékařem

.  základní diagnostika na bioimpendanční váze

.  1x přírodní uhličitá koupel

.  10x lázeňská procedura dle doporučení lékaře   
   (přírodní uhličité, perličkové a hydromasážní 
   koupele, klasické a re�exní masáže, lymfatické 
   drenáže, rašelinové obklady... ) nebo wellness 
   procedura (max. 25 min.) dle vlastního výběru
.  zapůjčení županu
.  volný vstup do wellness centra
.  volný vstup do �tness centra
.  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek, v hlavní sezóně sleva 700 Kč za osobu a pobyt při ubytování v pokoji bez klimatizace. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou 
uvedeny na str. 16.

.  vhodné i pro manažery

.  procedury předepsané lékařem na míru 

.  koupele v přírodní uhličité vodě

.  volný vstup do wellness centra s bazénem 
   a saunovým světem

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alexandria****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

17 675
1/2 A2

13 510
1/1

16 310 16 590
1/2 A2

14 490
1/1

18 025
1/2 A2

15 820
1/1

19 530 19 915

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016od  13 510  Kč

od  5 075  Kč
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Lázeňský lékař vám potvrdí vhodnost procedur v doporučeném programu nebo provede záměnu 
předepsané procedury.

BONUS

.  5x inhalace minerální vody (individuální) pro regeneraci dýchacích cestBALÍČEK
INHALACÍ

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alpská růže****

Morava***superior

Jestřabí***

Lázeňské penziony

Vila pod lipami***superior

Jurkovičův dům****
Palace****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v hlavní sezóně 630 Kč za osobu a pobyt, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není 
zahrnut lázeňský poplatek, navíc zdarma – v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže 
vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě, v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) 
podle volné kapacity po rezervaci předem. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

1/2

4 865

5 985

6 160

7 035

7 035

7 035

8 015

9 555

1/1

5 740

-

7 315

8 540

8 540

-

9 905

11 865

1/2 B/A2

3 675

-

-

-

10 080

8 540

11 025

12 775

1/2

5 390

6 615

6 860

7 945

7 945

7 945

9 170

10 675

1/1

6 475

-

8 295

9 835

9 835

-

11 550

13 405

1/2 B/A2

3 920

-

-

-

11 690

9 835

12 670

14 525

1/2

6 895

8 260

8 610

10 325

10 325

10 325

11 655

12 110

1/1

8 575

-

10 745

13 160

13 160

-

15 015

15 435

1/2 B/A2

4 025

-

-

-

15 995

13 160

16 240

16 800

DÁREK
Pobyt pro seniory může být 
hezkým dárkem pro rodiče 
nebo prarodiče.

POBYT PRO SENIORY

.  7x ubytování s polopenzí

.  1x předpis procedur lékařem

.  5x lázeňská procedura (1x velká a 4x malá procedura)

.  denně pitná kúra
Lázeňský program doporučený lékařem:
.  1x přírodní uhličitá koupel
.  1x perličková koupel
.  1x masáž éterickým olejem (částečná)
.  1x masáž klasická (částečná)
.  1x parafínový obklad zad

NEJLEVNĚJŠÍ POBYT

.  lázeňský program doporučený lékařem

.  BONUS balíček 5 inhalací

.  pobyt není omezen věkem

ZDRAVÁ ZÁDA

.  program sestavený lázeňskými odborníky 
   pro záda a klouby
.  2 procedury denně mimo neděli

.  7x ubytování s polopenzí

.  2x přírodní uhličitá koupel

.  1x calmonalová koupel

.  1x Breussova masáž páteře

.  1x masáž klasická (částečná)

.  1x masáž éterickým olejem (částečná)

.  2x rašelinový obklad (2 místa)

.  2x parafínový obklad (2 místa)

.  2x skupinové cvičení na nápravu svalových    
   dysbalancí
.  denně pitná kúra

ABY ZÁDA NEBOLELA

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

od  3 675  Kč od  5 565  Kč

Alpská růže****

Lázeňské penziony

Jurkovičův dům****
Palace****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v hlavní sezóně 630 Kč za osobu a pobyt, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není 
zahrnut lázeňský poplatek, navíc zdarma – v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže 
vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě, v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) 
podle volné kapacity po rezervaci předem. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

1/1

8 365

-

10 185

11 725

11 725

-

13 440

15 295

1/1

10 465

-

12 635

15 050

15 050

-

16 905

17 325

1/2

6 755

7 875

8 050

8 925

8 925

8 925

9 905

11 445

1/1

7 630

-

9 205

10 430

10 430

-

11 795

13 755

1/2 B/A2

5 565

-

-

-

11 970

10 430

12 915

14 665

1/2

7 280

8 505

8 750

9 835

9 835

9 835

11 060

12 565

1/2 B/A2

5 810

-

-

-

13 580

11 725

14 560

16 415

1/2

8 785

10 150

10 500

12 215

12 215

12 215

13 545

14 000

1/2 B/A2

5 915

-

-

-

17 885

15 050

18 130

18 690

REGENERACE

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

Morava***superior

Jestřabí***

Vila pod lipami***superior
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RELAXAČNÍ POBYT

.  program sestavený odborníky

.  1 procedura denně mimo neděli

.  bez konzultace s lékařem

.  volný čas pro další aktivity

.  7x ubytování s polopenzí

.  1x přírodní uhličitá koupel

.  1x perličková koupel s přísadou 
   dle vlastního výběru
.  1x masáž podvodní automatická
.  1x masáž éterickým olejem 
   dle vlastního výběru (částečná)
.  1x masáž klasická (částečná)
.  1x teplý obklad zad (parafínový nebo obklad 
   z přírodního včelího vosku pro klienty 
   Jurkovičova domu)
.  denně pitná kúra

NEJOBLÍBENĚJŠÍ POBYT

TERAPIE
ODPOČINEK
POHYB

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alpská růže****

Morava***superior

Jestřabí***

Lázeňské penziony

Vila pod lipami***superior

Jurkovičův dům****
Palace****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v hlavní sezóně 630 Kč za osobu a pobyt, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není 
zahrnut lázeňský poplatek, navíc zdarma – v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže 
vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě, v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) 
podle volné kapacity po rezervaci předem. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

1/2

5 705

6 825

7 000

7 875

7 875

7 875

8 855

10 395

1/1

6 580

-

8 155

9 380

9 380

-

10 745

12 705

1/1

7 315

-

9 135

10 675

10 675

-

12 390

14 245

1/1

9 415

-

11 585

14 000

14 000

-

15 855

16 275

1/2 B/A2

4 515

-

-

-

10 920

9 380

11 865

13 615

1/2

6 230

7 455

7 700

8 785

8 785

8 785

10 010

11 515

1/2 B/A2

4 760

-

-

-

12 530

10 675

13 510

15 365

1/2

7 735

9 100

9 450

11 165

11 165

11 165

12 495

12 950

1/2 B/A2

4 865

-

-

-

16 835

14 000

17 080

17 640

BONUS
.  5x inhalace minerální vody   
   (individuální) pro regeneraci  
   dýchacích cest

BALÍČEK
INHALACÍ

RELAXACE

.  do lázní raději dřív než později 

.  zaměřeno na zdravý životní styl

.  pravá relaxace ve wellness centru

.  odpočinek v krásném lázeňském prostředí

.  7x ubytování s polopenzí

.  1x přírodní uhličitá koupel

.  1x perličková koupel s přísadou

.  1x masáž klasická (částečná)

.  1x masáž éterickým olejem dle vlastního výběru

.  1x hřejivý obklad zad

.  volný vstup do wellness a �tness centra pro hosty   
   ubytované v Alexandria**** Spa & Wellness hotelu
.  denně pitná kúra

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytů není zahrnut lázeňský 
poplatek, v hotelu Alexandria v hlavní sezóně sleva 700 Kč za osobu a pobyt při ubytování v pokoji bez klimatizace, navíc zdarma –  
v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) 
v Jurkovičově domě. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alpská růže****
Dům B. Smetany****

Vila pod lipami***superior

Jestřabí***

Jurkovičův dům****
Alexandria****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

1/2

6 545

6 720

7 595

7 595

10 115

11 725

1/1

-

7 875

9 100

-

12 425

14 525

1/1

-

8 855

10 395

-

13 965

15 890

1/1

-

11 305

13 720

-

15 995

17 745

A2

-

-

10 640

9 100

13 335

14 805

1/2

7 175

7 420

8 505

8 505

11 235

12 705

A2

-

-

12 250

10 395

15 085

16 240

1/2

8 820

9 170

10 885

10 885

12 670

14 035

A2

-

-

16 555

13 720

17 360

18 130

RELAXACE

NOVINKA

BONUS

.  procedury a spa rituály dokoupené v hotelu Alexandria nad rámec balíčkuSLEVA 30 %

.  vstup do �tness centra (1 hod.) v hotelu Alexandria pro neubytované hostySLEVA 50 %

TOP PRO KAŽDÝ VĚK

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

od  4 515  Kč

od  6 545  Kč
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LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ

.  7x ubytování s polopenzí

.  5x lázeňská volně prodejná procedura 
   dle vlastního výběru (3x velká a 2x malá procedura)   
   nebo wellness procedura (15 – 25 min.) dle vlastního  
   výběru v Alexandria**** Spa & Wellness hotelu
.  denně pitná kúra

.  7x ubytování s polopenzí formou bufetu

.  láhev vína a ovoce na pokoji v den příjezdu

.  6x lehké polední občerstvení (ovocné, zeleninové   
   saláty nebo lehké jídlo)
.  překvapení Jurkovičova domu (malý dárek)
.  1x přírodní uhličitá koupel ve „zlaté vaně“
.  1x perličková koupel s přísadou 
   dle vlastního výběru 
.  1x obklad z přírodního včelího vosku
.  1x masáž lávovými kameny 
.  1x Shiatsu masáž 
.  volný vstup do bazénu a whirlpoolu
.  zapůjčení županu  
.  denně pitná kúra

Lázeňské procedury pro dámy:
.  1x sen Jižních moří (wellness koupel, masáž
   přírodním kokosovým olejem, vonný 
   parafínový obklad zad)
.  1x sladké pokušení (koupel ve sladké syrovátce 
   a masáž horkou čokoládou)
.  1x přírodní uhličitá koupel 

Lázeňské procedury pro pány:
.  1x léčivá síla Vincentky (inhalace, přírodní   
   uhličitá koupel, masáž krémem Vincentka)
.  1x balzám na záda (rašelinový obklad zad 
   a klasická masáž)
.  1x masáž podvodní automatická

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Jurkovičův dům****

Zimní sezóna

1/2 1/1 A2 A21/2 1/1 1/2 1/1

Mezisezóna Hlavní sezóna

12 615 14 925 15 835 13 735 16 465
A2

17 585 15 170 18 495 19 860

Nabídku volně prodejných velkých a malých procedur (bez označení  „L“) najdete v  ceníku na str. 37.
Kompletní nabídku wellness procedur najdete na www.HotelAlexandria.cz

PROCEDURY K VAŠEMU VÝBĚRU

Doporučujeme výběr procedur při podání objednávky pobytu. 

.  procedury dle vlastního výběru

.  volný čas pro další aktivity

.  NOVĚ 
   V ALEXANDRIA**** SPA & WELLNESS HOTELU

NEJPRODÁVANĚJŠÍ POBYT

.  exkluzivní procedury 

.  procedury speciálně pro ženy a muže 

.  volný vstup do bazénu a whirlpoolu

TO NEJLEPŠÍ 
V JURKOVIČOVĚ DOMĚ

OPRAVDOVÝ 
ODPOČINEK

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alpská růže****

Morava***superior

Jestřabí***

Lázeňské penziony

Vila pod lipami***superior

Jurkovičův dům****
Alexandria****

Palace****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v hlavní sezóně 630 Kč za osobu a pobyt, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není 
zahrnut lázeňský poplatek, v hotelu Alexandria v hlavní sezóně sleva 700 Kč za osobu a pobyt při ubytování v pokoji bez klimatizace, navíc 
zdarma – v hotelu Alexandria volný vstup do wellness centra s bazénem, saunovým světem a zapůjčení županu, v Jurkovičově domě volný 
vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě, 
v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) podle volné kapacity po rezervaci předem. Kategorie pokojů 
uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

1/2

5 075

6 195

6 370

7 245

7 245

7 245

8 225

9 765

12 005

1/1

5 950

-

7 525

8 750

8 750

-

10 115

12 075

14 805

1/2 B/A2

3 885

-

-

-

10 290

8 750

11 235

12 985

15 085

1/2

5 600

6 825

7 070

8 155

8 155

8 155

9 380

10 885

12 985

1/1

6 685

-

8 505

10 045

10 045

-

11 760

13 615

16 170

1/2 B/A2

4 130

-

-

-

11 900

10 045

12 880

14 735

16 520

1/2

7 105

8 470

8 820

10 535

10 535

10 535

11 865

12 320

14 315

1/1

8 785

-

10 955

13 370

13 370

-

15 225

15 645

18 025

1/2 B/A2

4 235

-

-

-

16 205

13 370

16 450

17 010

18 410

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016od  3 885  Kč

NOVINKA
od  12 615  Kč

RELAXACE RELAXACE
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VIP WELLNESS
TÝDEN                

.  volný vstup do wellness centra s bazénem 
   a saunovým světem
.  exkluzivní procedury
.  gastronomický zážitek

PRO NÁROČNÉ WELLNESS KRÁTKÝ RELAX

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj,  1/1 – jednolůžkový pokoj,  A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek, v hlavní sezóně sleva 700 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alexandria****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

.  7x ubytování se snídaní formou bufetu 

.  láhev vína a ovoce na pokoji v den příjezdu

.  6x večeře formou bufetu a nápoj (1x nealko 
   z nabídky nebo 0,3 l piva nebo 0,2 l vína)
.  1x slavnostní večeře ve Francouzské restauraci 
.  základní diagnostika na bioimpendanční váze
.  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)
.  1x hydromasážní koupel s barevnou terapií (20 min.)
.  1x relaxační masáž éterickým olejem (25 min.)
.  1x masáž lávovými kameny (25 min.)
.  1x indická antistresová masáž hlavy (25 min.)
.  1x masáž plosky nohy (25 min.)
.  1x rašelinový obklad zad (20 min.)
.  1x obklad z přírodního včelího vosku (20 min.)
.  1x spa rituál pro tělo Terraké (110 min.)
.  zapůjčení županu
.  volný vstup do wellness centra
.  volný vstup do �tness centra s konzultací 
   správného cvičení (20 min.)
.  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA

VIP WELLNESS
VÍKEND

.  volný vstup do wellness centra s bazénem 
   a saunovým světem
.  procedury speciálně pro ženy a muže
.  gastronomický zážitek

.  3x ubytování (čt – ne) se snídaní formou bufetu

.  láhev vína a ovoce na pokoji v den příjezdu

.  2x večeře formou bufetu a nápoj (1x nealko 
   z nabídky nebo 0,3 l piva nebo 0,2 l vína)
.  1x slavnostní uvítací večeře ve Francouzské restauraci 
.  zapůjčení županu
.  volný vstup do wellness centra
.  volný vstup do �tness centra
.  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA
Wellness procedury pro dámy:
.  1x čokoládový sen (čokoládový peeling – 
   částečný, masáž horkou čokoládou, 
   zábal po masáži, 50 min.)
.  1x hydromasážní koupel s barevnou terapií (20 min.)
.  2x přístrojová anticelulitidní masáž (25 min.)
Wellness procedury pro pány:
.  1x balzám na záda (rašelinový obklad zad, 
   masáž klasická částečná, 45 min.)
.  1x wellness masáž podle vlastního výběru (celková)  
.  1x hydromasážní koupel s barevnou terapií (20 min.)

PRO NÁROČNÉ

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj,  1/1 – jednolůžkový pokoj,  A2 –  dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek, v hlavní sezóně sleva 300 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alexandria****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna
10. 1. – 28. 2. 2016

13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016
28. 2. – 1. 5. 2016

2. 10. – 13. 11. 2016
10. 1. – 28. 2. 2016

13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016
28. 2. – 1. 5. 2016

2. 10. – 13. 11. 2016

19 845
1/2 A2

15 680
1/1

18 480 18 760
1/2 A2

16 660
1/1

20 195
1/2 A2

17 990
1/1

21 700 22 085

od  15 680  Kč

10 575
1/2 A2

7 935
1/1

9 780 9 975
1/2 A2

8 505
1/1

10 785
1/2 A2

9 045
1/1

11 340 11 580

od  7 935  Kč
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VÍKEND V ALEXANDRII

.  wellness víkend bez dětí

.  volný vstup do wellness centra s bazénem 
   a saunovým světem
.  orientální zážitek Rasul

.  3x ubytování (čt – ne) s polopenzí formou bufetu

.  1x relaxační bublinková koupel (15 – 20 min.)

.  1x wellness masáž dle vlastního výběru (25 min.)

.  1x Rasul – orientální očistná kúra v parní lázni   
   (25 min.) pro pár 
   nebo pro jednotlivce rašelinový obklad (20 min.)
.  zapůjčení županu
.  volný vstup do wellness centra
.  volný vstup do �tness centra
.  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA

NEJLEPŠÍ WELLNESS VÍKEND

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj,  1/1 – jednolůžkový pokoj,  A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek, v hlavní sezóně sleva 300 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alexandria****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

PRODLOUŽENÝ 
VÍKEND

.  odpočinek od všedních dnů

.  pravá víkendová relaxace

.  3x ubytování (čt – ne) s polopenzí

.  láhev vína na pokoji v den příjezdu

.  1x přírodní uhličitá koupel

.  1x perličková koupel

.  1x masáž klasická (částečná)

.  1x masáž éterickým olejem (částečná)

.  2x oxygenoterapie (30 min.)

.  denně pitná kúra

RELAXAČNÍ VÍKEND

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alpská růže****

Jestřabí***
Vila pod lipami***superior

Jurkovičův dům****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek, navíc zdarma – v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu 
a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě, v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) podle volné 
kapacity po rezervaci předem. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

1/2

4 240

4 405

5 050

5 050

6 745

1/1

-

5 080

5 980

-

8 275

1/1

-

5 545

6 550

-

8 920

A2

-

-

6 910

5 980

8 890

1/2

4 495

4 735

5 455

5 455

7 210

A2

-

-

7 645

6 550

9 610

1/1

-

6 865

8 305

-

9 850

1/2

5 410

5 680

6 715

6 715

7 870

A2

-

-

9 910

8 305

10 645

ZPESTŘETE SI PRODLOUŽENÝ VÍKEND

Navštivte luxusní wellness centrum                   
v ALEXANDRIA Spa & Wellness hotelu, do- 
přejte si gurmánský zážitek ve Francouzské 
restauraci, zavítejte do lobby baru na 
dobrou kávu a moučník domácí výroby 
nebo si přijďte zatancovat do vyhlášeného 
nočního klubu.

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

9 510
1/2 A2

6 870
1/1

8 715 8 910
1/2 A2

7 440
1/1

9 720
1/2 A2

7 980
1/1

10 275 10 515

od  6 870  Kč

od  4 240  Kč
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OCHUTNÁVKA 
WELLNESS  

.  rychlé načerpání energie

.  volný vstup do wellness centra s bazénem 
   a saunovým světem
.  procedura každý den

VÝHODNÁ CENA

.  4x ubytování s polopenzí formou bufetu

.  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)

.  1x hydromasážní koupel (20 min.)

.  1x relaxační masáž éterickým olejem (25 min.)

.  1x wellness masáž dle vlastního výběru (25 min.)

.  zapůjčení županu

.  volný vstup do wellness centra

.  volný vstup do �tness centra

.  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA

Pobyt je poskytován pouze neděle – čtvrtek.

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, A2 –  dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek, v hlavní sezóně sleva 300 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alexandria****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

9 510
1/2 A2

6 870
1/1

8 715 8 910
1/2 A2

7 440
1/1

9 720
1/2 A2

7 980
1/1

10 275 10 515

KRÁTKÁ 
RELAXACE

.  intenzivní relaxace

.  hodně služeb za výhodnou cenu 

.  2 procedury denně

.  4x ubytování s polopenzí

.  1x přírodní uhličitá koupel

.  1x koupel s přísadou vonné esence

.  1x perličková koupel

.  1x masáž éterickým olejem (částečná)

.  1x masáž vonným krémem (částečná)

.  3x oxygenoterapie (30 min.)

.  denně pitná kúra

Pobyt je poskytován pouze neděle – čtvrtek.

VÝHODNÁ CENA

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alpská růže****

Jestřabí***
Vila pod lipami***superior

Jurkovičův dům****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek, navíc zdarma – v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do bazénu 
a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě, v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) podle volné 
kapacity po rezervaci předem. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

1/2

4 620

4 720

5 220

5 220

6 660

1/1

-

5 380

6 080

-

7 980

4 980

5 120

5 740

5 740

7 300

1/2

-

-

7 880

6 820

9 500

A21/1

-

5 940

6 820

-

8 860

5 920

6 120

7 100

7 100

8 120

1/2

-

-

10 340

8 720

10 800

A21/1

-

7 340

8 720

-

10 020

A2

-

-

6 960

6 080

8 500

KRÁTKÝ RELAXKRÁTKÝ RELAX

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

od  6 870  Kč

od  4 620  Kč



PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT DO UNIKÁTNÍHO WELLNESS CENTRA …
Služeb wellness centra mohou využívat také nebydlící hosté a děti od 12 let v doprovodu rodičů.
S naší klientskou kartou získáte exklusivní slevy!

KRÁTKÝ RELAX KRÁTKÝ RELAX
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LÁZNĚ 
NA ZKOUŠKU 

.  délka pobytu a služby podle přání

.  procedury dle vlastního výběru

.  kredit navíc

POPRVÉ V LÁZNÍCH

WELLNESS 
NA ZKOUŠKU

. volný vstup do wellness centra s bazénem
  a saunovým světem
. profesionální péče

.  2x ubytování s polopenzí formou bufetu

.  1x wellness masáž dle vlastního výběru (25 min.)

.  volný vstup do wellness centra

.  volný vstup do �tness centra

.  zapůjčení županu

.  Wi-Fi připojení na pokoji ZDARMA

POPRVÉ VE WELLNESS

Délka pobytu je minimálně 2 dny. Pobyt není poskytován sobota – pondělí. Přes víkend (tj. pátek – neděle nebo 
čtvrtek – neděle) je možný pouze pobyt Lázeňské minimum nebo Prodloužený víkend. Finanční záloha na procedu-
ry musí být vyčerpána. Cenu procedur nad rámec �nanční zálohy včetně kreditu doplácí klient v hotovosti podle 
platného ceníku. Doporučujeme výběr procedur při podání objednávky pobytu.

   KREDIT NAVÍC VE VÝŠI 50 KČ  
.  platíte zálohu 250 Kč a čerpáte procedury do výše 300 Kč dle ceníku procedur   
   (lázeňské procedury bez označení „L“ nebo wellness procedury)

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alpská růže****

Morava***superior

Jestřabí***

Lázeňské penziony

Vila pod lipami***

Jurkovičův dům****

Palace****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v hlavní sezóně 90 Kč za osobu a den, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut 
lázeňský poplatek, navíc zdarma – v Jurkovičově domě volný vstup do bazénu, whirlpoolu a zapůjčení županu, ve vile Alpská růže vstup do 
bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v Jurkovičově domě, v hotelu Palace vstup do bazénu ve vyhrazeném čase (denně 30 min.) podle volné 
kapacity po rezervaci předem. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

KREDIT
NAVÍC

1/2
1 890
945

2 140
1 070
2 250
1 125
2 680
1 340
2 680
1 340
2 680
1 340
3 370
1 685
3 810
1 905

1/2
2 080
1 040
2 310
1 155
2 470
1 235
2 950
1 475
2 950
1 475
2 950
 1 475
3 850
1 925
4 120
2 060

1/2
2 550
1 275
2 920
1 460
3 100
1 550
3 790
1 895
3 790
1 895
3 790
1 895
4 250
2 125
4 560
2 280

1/1
3 190
1 595

-
-

3 890
1 945
4 850
2 425
4 850
2 425

-
-

5 500
2 750
5 880
2 940

1/2 B/A2
1 700
850

-
-
-
-
-
-

5 920
2 960
4 850
2 425
5 880
2 940
6 410
3 205

1/1
2 530
1 265

-
-

3 010
1 505
3 680
1 840
3 680
1 840

-
-

4 940
2 470
5 260
2 630

1/2 B/A2
1 670
835

-
-
-
-
-
-

4 410
2 205
3 680
1 840
5 300
2 650
5 720
2 860

1/1
2 270
1 135

-
-

2 700
1 350
3 300
1 650
3 300
1 650

-
-

4 270
2 135
4 830
2 415

1/2 B/A2
1 470
735

-
-
-
-
-
-

3 920
1 960
3 300
1 650
4 620
2 310
5 240
2 620

.  2x ubytování s polopenzí

.  záloha 500 Kč na volně prodejné lázeňské 
   procedury dle vlastního výběru (viz str. 37)
Každý další den:
.  1x ubytování s polopenzí
.  záloha 250 Kč na volně prodejné lázeňské 
   procedury dle vlastního výběru

2 dny
1 den
2 dny
1 den
2 dny
1 den
2 dny
1 den
2 dny
1 den
2 dny
1 den
2 dny
1 den
2 dny
1 den

superior
Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek, v hlavní sezóně sleva 200 Kč při ubytování v pokoji bez klimatizace. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

Alexandria****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Pobyt není poskytován sobota – pondělí.

WELLNESS MASÁŽE K VAŠEMU VÝBĚRU

.  masáž – klasická, éterickým olejem, medem,   
   horkou čokoládou, teplými lávovými kameny,  
   antistresová masáž hlavy, masáž obličeje  
   a dekoltu, masáž plosky nohy

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016od  1 470  Kč od  4 430  Kč

1/2 A2

4 430
1/1

5 660 5 790
1/2 A2

4 810 6 190
1/1

6 330
1/2 A2

5 170
1/1

6 700 6 860



HOTEL HOTEL
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HOTELOVÉ 
UBYTOVÁNÍ 

APARTMÁNOVÉ 
UBYTOVÁNÍ 

.  volný čas pro vlastní aktivity

.  služby dle vlastního výběru

.  1x ubytování se snídaní

Hosté ubytovaní ve vybraných hotelech 
mají navíc zdarma:
.     v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu   
      volný vstup do wellness a �tness centra,   
      zapůjčení županu
.     v hotelu Jurkovičův dům**** volný vstup 
      do bazénu a whirlpoolu, zapůjčení županu
.     ve vile Alpská růže**** vstup do bazénu 
      a whirlpoolu v Jurkovičově domě (denně 1 hod.   
      nebo 2 hod. při ubytování v apartmá) 
.     v hotelu Palace**** vstup do bazénu ve vyhraze-  
      ném čase podle volné kapacity po rezervaci  
      předem (denně 30 min.) 

BEZ LÁZEŇSKÝCH PROCEDUR  

.  klidná poloha v parku 

.  luxusní vybavení

.  stylový interiér

.  kuchyňský kout s nádobím

.  doporučujeme pro pobyt s dětmi

.  1x ubytování ve 2lůžkovém studiu (pokoj 
   s kuchyňským koutem), 4lůžkovém studiu   
   (2lůžkový pokoj s kuchyňským koutem 
   + 2lůžková ložnice) nebo 2lůžkovém apartmá  
   (obývací pokoj s kuchyňským koutem + ložnice)
.  malý nápojový servis (v množství dle délky  
   pobytu – instantní káva, porcovaný čaj, cukr, 
   smetana do kávy, voda, džus)
.  zdarma vstup do bazénu a whirlpoolu v Jurkovi-  
   čově domě (denně 1 hod. nebo 2 hod. při ubyto-  
   vání v apartmá)

MOŽNOST VLASTNÍHO VAŘENÍ

Vysvětlivky: 1/2 S – dvoulůžkové studio s kuchyňským koutem, 1/4 S – čtyřlůžkové studio s kuchyňským koutem, A2 – dvoulůžkové 
apartmá s kuchyňským koutem, v cenách ubytování není zahrnut lázeňský poplatek. Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny 
na str. 16.

Ceny v Kč za osobu a noc: 

Alpská růže****

Zimní sezóna

1/2 S           1/4 S             A2 1/2 S           1/4 S             A2 1/2 S           1/4 S             A2

Mezisezóna Hlavní sezóna

770            725          1 080 905           860          1 270 1 325         1 280        1 855

Lázeňské penziony

Vila pod lipami***superior

Ceny v Kč za osobu a noc: 

Alpská růže****

Morava***superior

Jestřabí***

Jurkovičův dům****
Alexandria****

Palace****

Dům B. Smetany****

Zimní sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, B – pokoj bez vlastního příslušenství v lázeňských penzionech, příplatek 
za ubytování ve Společenském domě činí v hlavní sezóně 90 Kč za osobu a noc, v hotelu Alexandria v hlavní sezóně sleva 100 Kč za osobu 
a noc při ubytování v pokoji bez klimatizace, A2 – dvoulůžkové apartmá, v cenách pobytu není zahrnut lázeňský poplatek. 
Kategorie pokojů uvedené v ceníku jsou uvedeny na str. 16.

1/2

565

650

705

920

920

920

1 265

1 435

1 735

1/1

755

-

930

1 230

1 230

-

1 715

1 945

2 350

660

735

815

1 055

1 055

1 055

1 505

1 590

1 925

1/2 1/1

885

-

1 085

1 420

1 420

-

2 050

2 160

2 615

1/2 B/A2

455

-

-

-

1 785

1 420

2 230

2 390

2 685

895

1 040

1 130

1 475

1 475

1 475

1 705

1 810

2 105

1/2

470

-

-

-

2 540

2 005

2 520

2 735

2 950

1/2 B/A21/1

1 215

-

1 525

2 005

2 005

-

2 330

2 470

2 870

1/2 B/A2

355

-

-

-

1 540

1 230

1 890

2 150

2 415

NÁŠ TIP
Čtyřlůžková studia se dvěma oddělenými 
ložnicemi jsou vhodná také pro přátele, pří- 
buzné či známé, se kterými u nás chcete 
strávit svou dovolenou nebo pobyt v lázních.

Všechny pobyty ve vile Alpská růže z naší 
nabídky v katalogu nabízíme i ve variantě 
bez stravování. Ceny stravování najdete 
na str. 40.

POBYTY BEZ STRAVOVÁNÍ

SLEVY PRO DĚTI

zdarma bez nároku na služby
—
50% sleva z ceny ubytování
—
dětská strava (ceny viz str. 40)

děti do 3 let
—
děti od 3 – 12 let 
—
děti od 3 – 12 let 

SLEVY PRO DĚTI
viz HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

POBYTY S DĚTMI
Ve vile Alpská růže jsou apartmány a studia vybaveny rozkládacími pohovkami, na kterých se vaše 
děti pohodlně vyspí. S dětmi se můžete ubytovat i v našich dalších hotelech. Hotel Alexandria 
umožňuje ubytování dětem od 12 let.

děti
vítány

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

10. 1. – 28. 2. 2016
13. 11. – 18. 12. 2016 1. 5. – 2. 10. 2016

28. 2. – 1. 5. 2016
2. 10. – 13. 11. 2016

od  355  Kč

od  725  Kč



CENÍK LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS PROCEDUR V KČ  
Wellness procedury obohacené o prožitky smyslů vás vnesou do světa harmonie, naprosté relaxace          
a uvolnění.

V oblasti wellness nabízíme široký výběr originálních prožitkových procedur či rituálů.  Vyzkoušejte 
rozličné terapie plné barev, vůní, očistné peelingy a zkrášlující zábaly, které pečují o vaše zdraví a krásu 
těla i obličeje. 

L – proceduru lze absolvovat pouze s předpisem lékaře T/2 – bez předpisu lékaře lze proceduru absolvovat max. 2x týdně
V – velká lázeňská procedura M – malá lázeňská procedura B – cenově zvýhodněný balíček 5 malých procedur W – wellness procedura
*      cena platná pro ambulantní klienty, pro naše hosty platí zvýhodněná cena 400 Kč
**    nepatří do velkých procedur (pouze za přímou úhradu)
*** akutní ošetření hrazené ze zdravotního pojištění v lázních poskytuje praktický lékař a pohotovostní služba

Centrální lázně
Inhalatorium

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY

Vířivá koupel horních/dolních končetin                

Inhalace – skupinová                                                    
Balíček inhalací (5x inhalace – individuální) 

Inhalace minerální vody
Inhalace – individuální                                                 

Uhličité koupele
Přírodní uhličitá koupel                                             
Hydroterapie
Perličková koupel                                                  
Přísadová koupel
Rašelinová koupel                                               
Humátová koupel                                                   
Solfatanová koupel                                             
Jodo-bromová koupel

Střídavá končetinová koupel                           
Střídavé nožní (šlapací) koupele                                         
Skotský střik                                                         
Masáže
Klasická masáž – částečná                                    
Masáž éterickým olejem – částečná                    
Masáž podvodní ruční 
Masáž podvodní automatická
Hydromasážní koupel s barevnou terapií 
Lymfodrenáž ruční (1 končetina)       
Lymfodrenáž přístrojová (30 min.)          
Masáž re�exní (1 sestava)                                
Obklady 
Rašelinový obklad (2 místa)                                 
Parafínový obklad (2 místa)                                      
Kineziterapie
Individuální léčebný tělocvik                   

Ostatní terapie
Ultrazvuk (do 10 min.)  
Plynové injekce (1 aplikace)                                                 
Oxygenoterapie (30 min.)                                        
Aromaterapie

Skupinový léčebný tělocvik – SM systém                                      
Skupinový léčebný tělocvik v bazénu                                 
Plavání v bazénu pod dohledem (30 min.)                                                               

Lékařská vyšetření
Předpis procedury lékařem 
Akutní ošetření lékařem

190
500*
140

420

320
340
465
465
465
545
210
335
210
210

240
270
370
335

-
540
280
435

305
200

395
60

125
45

120
120
220
115

180
180

160
-
-

465

350
370

-
475
475
555

-
-
-
-

260
290
400
370

-
590
310
465

335
-

425
-

140
-

130
-

250
125

180
180

175
500*
130

380

300
320

-
420

-
500
190
310
190

-

190
230
335
310

-
490
260
400

275
165

360
60
-
-

110
115
200

-

180
180

175
500*
130

380

300
320
420
420
420
500
190
310
190
190

190
230
335
310
310
490
260
400

275
165

360
60

115
45

110
115
200
105

180
-

M
B

L, M

T/2, V

M
V

T/2, V
V

T/2, V
**
M
V
M
M

M
M
V
V
W

L, V
L, M
L, V

T/2, V
M

L, V
M
M
M

L, M
L, M

M
M

-

***

Palace MoravaJurkovičův dům

Alexandria PalaceJurkovičův dům Centrální lázně
Inhalatorium

Masáž horkou čokoládou
Masáž lávovými kameny 
Obklad z přírodního včelího vosku
SPA zkrášlující rituál obličeje
SPA zkrášlující rituál těla

Poplatek za změnu načasované procedury

Wellness koupele dle nabídky
Masáž tělovým máslem
Antistresová masáž hlavy
Anticelulitidní masáž
Masáž medem

445
400
400

-
400
400

-
465

-
-

50

465
440
465
680
465
465
465
430

od 820
od 1 260

50

515
465
465
550
435
465
465
495
620

1 200

50

475
435
435
520
435
435
435
485

-
-

50

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

WELLNESS PROCEDURY
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AMBULANTNÍ 
REHABILITACE  

.  pojišťovna hradí fyzikálně léčebné procedury 
   do určitého limitu
.  při léčbě se nevyužívá přírodní léčivý zdroj 
.  alternativa lázeňské péče bez ubytování  

HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

REKONDIČNÍ 
POBYTY

.  snížení nemocnosti zaměstnanců

.  pobyty pro všechny profese včetně 
   manažerských
.  možnost čerpat příspěvek od zdravotní    
   pojišťovny

INVESTUJTE DO ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZAMĚSTNANECKÉ 
BENEFITY

.  možnost využít příspěvek od zaměstnavatele   
   na pobyt v lázních
.  přijeďte se zregenerovat do lázní 
.  prevence je lepší než léčba

VYUŽIJTE BENEFITŮ

Ambulantní rehabilitace je fyzioterapeutickou rehabilitací, nikoliv lázeňskou léčbou. Na ambulantní 
rehabilitaci přijímáme klienty s poukazy na vyšetření / ošetření typu K nebo FT.

Využijte příspěvků od svého zaměstnavatele. 
Spolupracujeme s mnoha společnostmi, které 
svým zaměstnancům poskytují příspěvky na 
rekreaci či dovolenou. Informujte se u svého 
zaměstnavatele na možnost využití příspěvku na 
pobyty v Lázních Luhačovice, a.s. nebo úhradu 
pobytu ze sociálně zdravotních fondů.

Využijte pro svůj pobyt poukázky:

Dostupnost ambulantní rehabilitace hrazené ze zdravotního pojištění je složitě regulována. Lázně jsou 
vázány úhradovými limity pojišťoven a pacienty limituje frekvence opakování takové rehabilitace. 
Před vystavením poukazu K/FT se informujte o aktuální možné kapacitě našich lázní. 

Informace k možnostem ambulantní rehabilitace:
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňská poliklinika, Lázeňské náměstí 554, 763 26 Luhačovice
telefon: 577 682 340, e-mail: ambulantnilecba@lazneluhacovice.cz

NÁŠ TIP
Věnujte pobyt v lázních svým zaměstnancům k životnímu jubileu nebo za dobře vykonanou práci! 

Chcete přispět ke snížení nemocnosti svých zaměst- 
nanců? Přispějte jim na rekondiční, preventivní či re- 
habilitační lázeňský pobyt. Máme dlouhodobé zku- 
šenosti s rekondičními pobyty dle potřeb mnoha 

jišťovny. 

Kontakt pro zaslání nabídky pro profesní skupiny podle vaší konkrétní poptávky: 
oddělení prodeje: tel. 577 682 238, e-mail: rekondice@lazneluhacovice.cz 

FIREMNÍ
AKCE

.  atraktivní lázeňské prostředí

.  profesionální event tým

.  široké možnosti ubytování

.  vyhlášený catering

ZAJIŠŤUJEME NA KLÍČ

Využijte náš Společenský dům přímo v centru lázní. 
Kongresový sál a několik salonků mohou být varia- 
bilně uspořádané přesně podle vašich požadavků.

Pro komornější akce či jako samostatný meeting 
room slouží také prostory nočního klubu v Alexan- 
dria**** Spa & Wellness hotelu.

Rádi vám zašleme cenovou nabídku. Napište nám nebo zavolejte: 
Společenský dům: tel. 731 605 992, e-mail: akce@lazneluhacovice.cz
Alexandria**** Spa & Wellness hotel: tel. 730 804 408,  e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz 
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DALŠÍ SLEVY A VÝHODY PRO NAŠE HOSTY

ZVÝHODNĚNÍ LÉČEBNÝCH POBYTŮ PRO SAMOPLÁTCE Objednejte si u nás léčebný pobyt v délce 14
či 21 dnů a získáte 2 nebo 3 dny ZDARMA. Nabídku najdete na straně 26 a 27. Sleva platí celoročně
a nelze ji kombinovat s jinými slevami.

1LŮŽKOVÉ POKOJE BEZ PŘÍPLATKU
•   u léčebných pobytů (viz str. 26 - 27) v délce 14 nebo 21 dní ve všech hotelech, vilách a penzionech 

ZDARMA TÝDEN PŘÍSPĚVKOVÉ LÁZEŇSKÉ LÉČBY Objednejte si u nás příspěvkovou lázeňskou léčbu           
s plnou penzí na tři týdny a zaplatíte pouze za 14 dní. Týden ubytování a stravování máte ZDARMA. 
Léčbu hradí vaše zdravotní pojišťovna. Více informací najdete na straně 14.

VÝHODNÉ CENY PRO DOPROVOD Doprovázíte svého partnera do lázní? Využijte naší zvýhodněné 
nabídky pobytu pro doprovod klienta komplexní nebo příspěvkové lázeňské péče. Více informací 
najdete na našich internetových stránkách.

SLEVOVÁ KNÍŽKA Po příjezdu obdržíte slevovou knížku s přehledným výčtem aktuálních slev a výhod 
pro hosty Lázní Luhačovice, a. s.. Naši hosté mají výrazně nižší vstupné do wellness a fitness centra               
v ALEXANDRIA****  Spa & Wellness hotelu a do bazénu v Centrálních lázních. CA Luhanka připravila pro 
naše hosty výrazné slevy na zájezdy.

PORADÍME VÁM 
Nevíte, jaký pobyt je pro vás nejlepší? Zajímají vás detaily lázeňské léčby? 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Telefonicky na čísle 577 682 100 v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin 
nebo e-mailem pobyty@LazneLuhacovice.cz. 

Své dotazy nám můžete odeslat i pomocí formulářů uvedených pod nabídkou 
jednotlivých pobytů na www.LazneLuhacovice.cz.

SLEVY A VÝHODY PRO HOSTY LÁZNÍ LUHAČOVICE, a.s.

Slevy FIRST MINUTE dosahují až 20 %. Objednejte si pobyt na rok 2016 ještě letos               
a získejte skvělou slevu FIRST MINUTE. Při zahájení prodeje pobytů máte navíc nejširší výběr.

Slevy FIRST MINUTE nelze kombinovat s jinými slevami. Nevztahuje se na léčebné pobyty (viz str. 26 - 27) v délce 
14 nebo 21 dní. Tato sleva se dále nevztahuje na pobyty s částečnou úhradou zdravotní pojišťovny (pobyt Rehabili-
tace s poukazem K/FT a příspěvkovou lázeňskou péči). 

Objednejte si pobyt v hotelu Alexandria nebo Jurkovičův dům s jedinečnou slevou
FIRST MINUTE s garancí nejnižší ceny. Jiné akční či LAST MINUTE nabídky 

v roce 2016 se budou vztahovat na úzký výběr pobytů a nebudou tak výhodné. Za to Vám ručíme.

Objednejte si svůj pobyt včas.

FIRST MINUTE nabídka platí pouze do 20. 12. 2015

Hotely/penziony

Pobyty 2016

SLEVA

Dům B. Smetany****
Jestřabí***

vily a penziony

Palace****
Morava***superior

Alexandria****
Jurkovičův dům****

Pobyty pro samoplátce
na 7 nocí a více

Ochutnávka wellness (4 noci)

Krátká relaxace (4 noci)

Pobyty pro samoplátce
na 7 nocí a více

Pobyty pro samoplátce
na 7 nocí a více

FIRST MINUTE
S GARANCÍ NEJNIŽŠÍ 

CENY

FIRST MINUTE FIRST MINUTE

10. 01. – 19. 03. 2016

20. 03. – 16. 04. 2016

17. 04. – 15. 10. 2016

16. 10. – 12. 11. 2016

13. 11. – 18. 12. 2016

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

20 %
10 %

-
15 %
20 %

15 %
  5 %

-
10 %
15 %

FIRSTMINUTEaž20% SLEVA

PRODEJ POBYTŮ 2016 ZAČÍNÁ 1. 10. 2015

NAŠE KLIENTSKÁ KARTA vám umožní čerpat 
nejvýhodnější slevy v našich partnerských prodejnách 
v Luhačovicích. Staňte se našimi hosty a využijte celou 
řadu dalších výhod a slev nejen na naše služby.

DOPRAVA DO LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ A PENZIONŮ      
Z autobusového či vlakového nádraží vás dopravíme 
vlastním vozidlem (za poplatek) až k hotelu či penzio-
nu, kde budete ubytovaní.
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GARANCENEJNIŽŠÍCENY...

Podmínky pro přiznání slevy FIRST MINUTE s garancí nejnižší ceny
•    objednání pobytu v hotelech Alexandria a Jurkovičův dům do 20. 12. 2015
•    zaplacení zálohy ve výši 30 % nejpozději do 31. 1. 2016
•    zaplacení doplatku ve výši 70 % nejpozději 30 dní před nástupem na pobyt 

Podmínky pro přiznání slevy FIRST MINUTE
•    objednání pobytu do 20. 12. 2015
•    zaplacení plné ceny pobytu nejpozději do 31. 1. 2016

NACHLASSHEFT | DISCOUNT BOOK | КНИЖКА ЛЬГОТ

SLEVOVÁ KNÍŽKA

pro hosty Lázní Luhačovice, a.s.

NACHLASSHEFT | DISCOUNT BOOK |

КНИЖКА ЛЬГОТ



Informace o zahájení/ukončení provozu lázeňských hotelů nebo penzionů v zimní sezóně si prosím 
vyžádejte před podáním objednávky.

O tom, jaký pokoj ve vybrané kategorii bude klientům přidělen, rozhoduje výhradně oddělení 
prodeje. S ohledem na léčené indikace není v lázeňských hotelech možný pobyt se psy a jinými 
zvířaty. V lázeňských hotelech a penzionech není povoleno kouření.
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STRAVOVÁNÍ
Stravovací služby pro samoplátce jsou poskytovány v rozsahu plné penze (snídaně, oběd, večeře) nebo 
polopenze (snídaně, večeře) formou stravy standard, výběrové nebo výběrové PLUS.
Strava standard - snídaně, obědy a večeře jsou servírované. Výběr z 5 menu vč. vegetariánského jídla         
2 dny předem, v den nástupu je jednotné menu.
Výběrová strava - nabídka obsahuje větší výběr jídel, obědy a večeře doplňuje salátový a kompotový 
bufet. Snídaně zpravidla mívají formu bufetu, obědy a večeře jsou servírované. Výběr ze 7 menu vč. 
vegetariánského 2 dny předem, v den nástupu je jednotné menu.
Výběrová strava PLUS - snídaně a večeře formou bufetu, obědy v hotelu Jurkovičův dům viz výběrová 
strava, obědy v hotelu Alexandria - polední menu dle aktuální denní nabídky nebo výběrem z jídelního 
lístku ve Francouzské restauraci formou talonů. 

MÁTE POBYT POUZE S POLOPENZÍ? 
PŘIJĎTE POOBĚDVAT DO FRANCOUZSKÉ RESTAURACE.

Francouzská restaurace hotelu Alexandria nabízí polední 
menu (polévka, hlavní jídlo a moučník domácí výroby). 
Nabídka poledního menu platí každý den od 11.30 do 
14.30 hodin.

DÁRKOVÉ POUKAZY 

Chcete koupit originální dárek pro své blízké? 
Věnujte jim dárkový nebo peněžní poukaz do lázní.

Vybírejte z dárkových poukazů na lázeňský pobyt, 
zážitkové balíčky nebo romantickou večeři 
v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu.

Naše dárkové poukazy na romantický víkend nebo 
líbánkový balíček nezklamou ani ty nejnáročnější 
novomanželské páry.

CENA A ÚHRADA POBYTU
pobyt probíhat v období dvou sezón, rozpočítá se cena pobytu dle jednotlivých sezón. V cenách 
pobytů není zahrnuto žádné pojištění. 

Úhrada pobytu se provádí v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Lázní Luhačovice, a.s., 
které klient obdrží s potvrzením objednávky pobytu. Jejich plné znění je k dispozici na www.LazneLuha-
covice.cz. 

Úhradu pobytu je možno provést: 1. bankovním převodem, 2. poštovní poukázkou, 3. platební 
kartou, 4. platbou v hotovosti, 5. kartou on-line přes internet

Přijímáme platební karty: MasterCard, VISA, JCB, DINERS CLUB INTERNATIONAL, EUROCARD, American 
Express 

LÁZEŇSKÝ POPLATEK není zahrnut v cenách pobytů. Od lázeňského poplatku jsou osvobozeni držitelé 
průkazu ZTP-P a jejich průvodci, osoby starší 70 let a děti do 18 let.

POBYT V LÁZNÍCH LUHAČOVICE

DÁRKOVÝ POUKAZ

INFORMACE K POBYTŮM

STRAVA ZAHRNUTÁ V CENÁCH POBYTŮ PRO SAMOPLÁTCE A PŘÍSPĚVKOVÉ LÁZEŇSKÉ PÉČE
Standard  penziony, Společenský dům
Výběrová  Palace, Morava, Dům B. Smetany, Jestřabí, Alpská růže, Vila pod lipami
Výběrová PLUS Alexandria, Jurkovičův dům, Chaloupka

Ceny stravování 
v Kč:

Strava standard

1 – 3 noci (1) 4 noci a více 4 noci a více 4 noci a více 7 nocí a více1 – 3 noci (1) 1 – 3 noci (1) 1 – 6 nocí (1)

Výběrová strava Výběrová strava PLUS 
(Jurkovičův dům)

Výběrová strava PLUS 
(Alexandria)

Oběd
Večeře

130  (75)

130  (75)

105  (75)

105  (75)

170  (105)

170  (110)

150  (105)

150  (110)

170  (105)

220  (145)(2)

150  (105)

190  (145)(2)

200 (3)

250 (2)

200 (3)

250 (2)

200 (3)

220 (2)

200 (3)

220 (2)

(1) ceny platí pro hotelové ubytování, a pobyty na 3/6 nocí a méně, (2) večeře formou bufetu, (3) talon v hodnotě 200 Kč na oběd výběrem z jídelního lístku 
ve Francouzské restauraci, v závorkách jsou uvedeny ceny dětské stravy (poskytuje se dětem od 3 do 12 let)

PO  ÚT  ST  ČT  PÁ  SO  NE PO  ÚT  ST  ČT  PÁ  SO  NE PO  ÚT  ST  ČT  PÁ  SO  NE PO  ÚT  ST  ČT  PÁ  SO  NE

ZIMNÍ SEZÓNA MEZISEZÓNA HLAVNÍ SEZÓNA VÁNOCE V ALEXANDRII SILVESTROVSKÉ POBYTY

1     2    3
4     5    6     7    8    9   10

11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30  31

                                          1
 2     3    4    5     6     7    8
 9   10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22
23  24  25  26  27  28  29
30  31

 1     2    3     4     5      6     7
 8     9   10   11  12   13  14
15  16  17   18  19   20   21
22  23  24   25  26   27   28
29

 1     2     3     4     5    6    7
 8     9   10   11  12  13  14
15  16  17   18  19  20  21
22  23  24   25  26  27  28
29  30  31

        1     2    3    4     5    6
 7     8    9   10  11  12  13
14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31

               1     2    3    4     5
 6     7    8     9   10  11  12
13  14  15  16  17  18  19
20  21  22  23  24  25  26
27  28  29  30

        1     2    3    4     5    6
 7     8    9   10  11  12  13
14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27
28  29  30

                            1     2     3
4      5    6     7    8    9   10
11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30

                            1     2     3
 4      5    6     7    8    9   10
11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30  31

                      1     2     3    4
  5    6     7    8    9   10  11
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30

                      1    2     3    4
 5    6     7     8    9   10  11
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31

                                    1    2
 3    4     5    6     7     8    9
10  11  12  13  14  15  16
17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30
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Změna služeb a cen v katalogu uvedených je vyhrazena.

Pacienti komplexní lázeňské péče čerpají racionální a dietní stravu v rozsahu plné penze. V rámci dietní-
ho stravování jsou připravovány diety: šetřící dieta, šetřící dieta s omezením tuků, protisklerotická dieta, 
redukční dieta a diabetická dieta. 

Peněžní poukazy vydáváme v min. hodnotě 500 Kč. Pro více informací o dárkových poukazech   
navštivte naše internetové stránky www.LazneLuhacovice.cz



Vyplněnou objednávku zašlete na adresu Lázní Luhačovice, a.s., nebo můžete využít objednávkového formuláře na www.LazneLuhacovice.cz

1. osoba

Jméno, příjmení, titul: Datum narození:

Ulice, č.p.:

PSČ:Město, obec:

Telefon: E-mail:

2. osoba

Jméno, příjmení, titul: Datum narození:

Ulice, č.p.:

PSČ:Město, obec:

Telefon: E-mail:

Adresu u 2. osoby vyplňte je-li jiná než u 1. osoby.

Doporučujeme klientům ověřit si volný termín pobytu před zasláním objednávky.

Termín pobytu (od - do): Počet nocí: Hotel / vila / penzion:

Kategorie pokoje (uveďte u hotelů) Apartmá

Stravování za příplatek 
u pobytů s polopenzí: oběd (standard - cena viz str. 40)

A (orientace pokoje v čelní/boční části) 
     50 Kč/osoba/noc

A PLUS (orientace pokoje v čelní/boční části + balkon) 
             100 Kč/osoba/noc

PLUS (balkon) 
          50 Kč/osoba/noc

oběd (výběrový - cena viz str. 40)

Pokoj:

Ubytování v hotelu za příplatek v dané kategorii (nevztahuje se na hotely Alexandria a Jurkovičův dům):

1/2 B
(bez příslušenství) 1/2 1/1 A2 A4

Datum: Podpis:

Souhlasím s použitím uvedených osobních dat k zajištění pobytu v Lázních Luhačovice, a.s.

Důležitá sdělení a další požadavky k pobytu:

Vybraný pobyt (1) označte   X   před názvem pobytu:

Objednáváte-li pobyt pro uvedené osoby jako dárek a přejete-li si 
zaslat DÁRKOVÝ POUKAZ na Vaši adresu, vyplňte prosím 
následující údaje:

DÁRKOVÝ POUKAZ

Město, obec: PSČ:

Telefon: E-mail:

Jméno, příjmení, titul: Ulice, č.p.:

Léčebný pobyt s intervenční 
léčbou křečových žil (3)

Za příplatek k pobytu:

(1)  objednáváte-li pro každou osobu jiný pobyt, uveďte prosím u názvu pobytu číslo osoby

(2)   u Léčebného pobytu zaměřeného na lázeňskou léčbu cukrovky uveďte prosím způsob kompenzace diabetu: dieta tablety inzulín

Léčebný pobyt INTENSIV (3)

Rehabilitace páteře

Léčba & Wellness (Alexandria****)

Týden pro zdraví

Zdravá záda

Medical wellness (Alexandria****)

Rehabilitace s poukazem K/FT (3)

Relaxační pobyt

Léčebný pobyt (2) dní

Lázeňská dovolená

Silvestrovský pobyt(3) (uveďte název pobytu)

Pobyt z akční nabídky(3) (uveďte název pobytu)

(3)  nabídka pobytu je uvedena v nabídkovém listě nebo na www.LazneLuhacovice.cz 

(4)  doporučujeme rezervaci parkování při podání objednávky pobytu

Computer Kinesiology  Hotman Balíček inhalací parkování (4)

TOP pro každý věk

Pobyt pro seniory

Příspěvková lázeňská péče podle schváleného návrhu
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Vánoce v Alexandrii (3)

Krátká relaxace

Hotelové ubytování (bez lázeňských procedur)

Ochutnávka wellness (Alexandria****)

Prodloužený víkend

Wellness na zkoušku (Alexandria****)

Lázeňské minimum(3)

Advent v Alexandrii (3)      

Víkend v Alexandrii

Lázně na zkoušku

VIP wellness víkend (Alexandria****)

Opravdový  odpočinek (Jurkovičův dům****)

VIP wellness týden (Alexandria****)

OBJEDNÁVKA



LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
unikátní léčba radonovou vodou

JÁCHYMOV

Lázně Jáchymov, první radonové lázně světa uprostřed panenské 
krušnohorské přírody, poskytují unikátní léčbu pohybového aparátu 
radonovou vodou.  

Město Jáchymov, založené roku 1516, bylo na konci středověku jedním 
z nejvýznamnějších měst Evropy díky dolování a zpracování stříbra. Ražba prvních jáchymovských 
tolarů dala název americkému dolaru. Jáchymovsko jako součást "Hornické kulturní krajiny Krušno-
hoří" je předmětem společného německo-českého návrhu na zápis této krajiny do Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Jáchymov leží v malebném údolí pod nejvyšší horou Krušných hor. V okolí se nachází významná 
střediska zimních i letních volnočasových aktivit. Přijeďte k nám za pěší turistikou, cykloturistikou, 
adrenalinovými sporty či v zimě na lyže. Penziony s rodinou atmosférou či hotely vám poskytnou 
příjemné ubytování. V aquacentru Agricola si báječně odpočinete a načerpáte nové síly na příští 
výlety.

Tajemné lesy, rozervaná údolí, bystré horské říčky i náhorní planiny korunované vrcholky Krušných 
hor zvyšují snivou krásu Jáchymovska. Největší poklad je však ukryt v hlubokém podzemí. Nachází 
se zde jedno z nejbohatších nalezišť minerálů na světě. A odtud vyvěrají léčivé prameny, které 
navracejí zdraví mnoha hostům světoznámých lázní Jáchymov. Díky koncentraci radonu ve vodě 
jsou dodnes nejúčinnějšími radonovými lázněmi na světě.

Přijeďte do Jáchymova za zdravím a odpočinkem.

NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÁ SKUPINA
V ČESKÉ REPUBLICE

Kompletní nabídku léčebných, regeneračních, rela- 
xačních, wellness a víkendových pobytů naleznete 
na www.laznejachymov.cz. 

Na vyžádání vám rádi zašleme propagační materiály.

RADONOVÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV

akciová společnost

LÉČBA | RELAXACE | AKTIVNÍ DOVOLENÁ

ceník platný od 15. 4. 2016 do 14. 4. 2017 

Váše lázně pro léčbu pohybového ústrojí
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Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
tel.:  353 833 333, e-mail: info@laznejachymov.cz

Jistota vašeho pohybu

Radonová terapie využívá koupele v minerální vodě obohacené radonem. Radon je zdrojem 
měkkého ionizujícího záření alfa, které stimuluje regeneraci tkání a zvyšuje tvorbu hormonů. Aktivu-
jí se všechny složky imunitního systému. Po staletí ověřené dávkování se pohybuje mezi 10 – 24 
koupelemi v radonové vodě o intenzitě 4,5 – 5,5 kBq po dobu 20 minut, které zaručí maximální efekt 
léčby.

SPEKTRUM LÉČENÝCH ONEMOCNĚNÍ
NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ | NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ | NEMOCI METABOLICKÉ | 
NEMOCI NERVOVÉ | NEMOCI KOŽNÍ

Jsme nejúčinnější léčebné lázně v České republice na léčbu pohybového aparátu. Léčíme různé 
indikace souběžně. Umožňuje to naše jedinečná radonová voda. Léčebný pobyt Vám v souladu        
s platnou legislativou může uhradit Vaše zdravotní pojišťovna - aktuální informace najdete vždy na 
našem webu.

Základem léčení jsou tradiční léčebné metody - koupele v radonové vodě vhodně kombinované s 
nejmodernějšími metodami fyzikální terapie a odborné rehabilitace. Procedury jsou podávané 
podle individuálního léčebného plánu zpracovaného lékařem pro každého jednotlivého klienta na 
základě vstupního vyšetření. 

Pro nastartování léčebných účinků radonové terapie je zapotřebí absolvovat minimálně 10 radono-
vých koupelí. 

LÉČIVÁ ENERGIE 
Z NITRA ZEMĚ

Využijte léčivou sílu přírodní radonové vody 
pro svoje zdraví!

Radonová léčba je velmi šetrná, nezatěžuje 
organismus. 

Působí také preventivně, dodá novou energii 
Vašemu organismu.



NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÁ SKUPINA V ČESKÉ REPUBLICE

PRAVÝ WELLNESS A DOVOLENÁ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ LUHAČOVIC

ZÁRUKASTABILITYnejvětší
lázeňské skupinyv ČR. . .

www.LazneLuhacovice.cz

Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice

tel.: 577 682 100, 734 645 380, e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz
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Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

tel.: 353 833 333, e-mail: info@laznejachymov.cz

ALEXANDRIA**** 
SPA & WELLNESS HOTEL 

.  komfortní ubytovaní

.  vynikající gastronomie

.  wellness služby na vysoké úrovni

Dopřejte si luxusní odpočinek s neomezeným využitím saunového světa a bazénu...




