REKONDIČNÍ POBYT

PRO ZDRAVOTNÍKY V PRVNÍ LINII
Se státní podporou 8 000,- Kč
Dopřejte si zaslouženou dovolenou s profesionální lázeňskou péčí.
• relaxace v bazénu a sauně
• kvalitní lázeňské procedury
včetně masáží
• posilovna a solárium
• klimatoterapie
• vyvážená strava – plná penze

JEDINEČNÉ LÉČIVÉ KLIMA & VZÁCNÉ MINERÁLNÍ PRAMENY

REKONDIČNÍ POBYT OBSAHUJE:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ubytování na 7 nocí ve dvou/tří- lůžkových nebo vícelůžkových pokojích na lázeňských domech Orlík***,
Záboj***, Šárka**, Praha** nebo Libuše**
vyvážené stravování pro správné nastartování metabolismu – plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd s výběrem ze dvou hlavních jídel (+ polévka, salát/kompot), večeře výběrem ze dvou jídel
klimatoterapii
vstupní lékařskou prohlídku, rozpis pitné kúry
6 lázeňských procedur – klasická masáž zad a šíje, oxygenoterapie, inhalace minerální vody, parafínová
lázeň na ruce, suchá uhličitá koupel, nordic walking procházka v přírodě s uvolňujícími a posilujícími dechovými cviky
3 volné vstupy do bazénu a sauny, vstup do solária na celkem 20 minut
vstup do posilovny po celou dobu pobytu
denně preparát na povzbuzení imunity (pro fyzickou, psychickou stimulaci a nabytí aktivního stavu po
dlouhodobé zátěži)
Karlovy VARY REGION CARD na 7 dní, vstup na státní zámek Kynžvart
zapůjčení nordic walking holí a jízdních kol z lázeňské půjčovny
dětský koutek – bezplatné dopolední a odpolední hlídání dětí se zajištěným programem
WiFi, parkování
možnost čerpání státní podpory 8.000,– Kč
Cena pro dospělou osobu

POZNÁMKY K CENĚ:
•
•
•
•

cena je uvedena za dospělou osobu v plně obsazeném
pokoji
příplatek za jednolůžkový pokoj 900,– Kč/pobyt
lázeňský poplatek 20,– Kč/noc/os.
možnost využití dalších lázeňských procedur podle platného ceníku

sezóna

mimosezóna

**

8 960,- Kč

---

***

9 310,- Kč

8 470,- Kč

(16.10.2021–30.4.2022)

Cena pro dítě 3–15 let
sezóna

mimosezóna

**

3 710,- Kč

2 660,- Kč

***

4 060,- Kč

3 220,- Kč

(16.10.2021–30.4.2022)

POBYT MOHOU VYUŽÍT I DĚTI:
•
•

dítě do 3 let zdarma, v dětské postýlce a bez podávání 5 lázeňských procedur. Možnost dětské plné penze 80,– Kč /den
děti 3–15 let mají zajištěny veškeré výhody pobytu – tři volné vstupy do bazénu a sauny, vstup do posilovny po
celou dobu pobytu, zapůjčení nordic walking holí a jízdních kol z lázeňské půjčovny (kromě vstupu do solária)

LÁZNĚ KYNŽVART

Léčebné lázně Lázně Kynžvart jsou jedním ze čtyř lázeňských míst v ČR, u kterých jsou klimatické podmínky certifikovány
jako přírodní léčivý zdroj. To z Lázní Kynžvart činí specialistu na léčbu dýchacích cest, ale i alergií a kožních onemocnění.
Ze čtyř kynžvartských minerálních pramenů je nejznámější a nejoblíbenější pramen Richard s výtečnou chutí a vysokým
obsahem oxidu uhličitého. Vynikající léčebné účinky prokazují silně mineralizované prameny Viktor a Helena, které se
využívají jak ke koupelím, tak k inhalacím a samozřejmě i k pitným kůrám.
Lázně Kynžvart tvoří ucelený areál rodinného typu a jsou bezpečnou destinací pro klienty, kteří upřednostňují profesionální lázeňskou péči s individuálním přístupem a s jedinečnými léčivými účinky čisté přírody.

kontakt a rezervace
Přijímací kancelář
+ 420 354 672 151
recepce@lazne-kynzvart.cz

www.lazne-kynzvart.cz

