
Lázně
v          přírody

POBYTOVÉ BALÍČKY
Léčebné lázně Lázně Kynžvart



Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 10 090 Kč  9090 Kč 10 450 Kč  9450 Kč

SEZÓNA 11 170 Kč  10 170 Kč 11 530 Kč  10 530 Kč

• ubytování s plnou penzí (snídaně  
a večeře formou bufetu, oběd –  
2 výběry)

• 1x láhev pramene RICHARD na pokoji 
• klimatoterapie
• vstupní lékařská prohlídka s vyhod- 

nocením anamnézy a monitoringu 
zdravotního stavu 

• 1x vířivá nebo uhličitá koupel,  
2x oxygenoterapie, LTV (skupinový),  
1x inhalace, 1x skotské střiky, 
1x rašelinový zábal (v případě kontra-
indikace 1x parafinová lázeň - ruce)

• denně preparát na povzbuzení imunity 
• neomezený vstup do bazénu a posilovny
 (dle aktuální provozní doby) 
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POBYT NA POSÍLENÍ IMUNITY
6 nocí

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, plné penze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)

při v
yužití

 

sle
vového vo

ucheru 

-1000 Kč



Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 12 872 Kč  11 872 Kč 13 292 Kč  12 292 Kč

SEZÓNA 14 132 Kč  13 132 Kč 13 552 Kč  13 552 Kč

• ubytování s plnou penzí (snídaně  
a večeře formou bufetu, oběd – 2 výběry)

• 1x láhev pramene RICHARD na pokoji 
• klimatoterapie
• vstupní lékařská prohlídka  

s vyhodnocením anamnézy  
a monitoringu zdravotního stavu 

• 1x měření In-BODY  
(komplexní analýza těla)

• 3 procedury/denně/kromě neděle  
(2 vedlejší a 1 hlavní)

• 1x pedikúra nebo manikúra během pobytu 
• neomezený vstup do bazénu a posilovny
 (dle aktuální provozní doby) 
• 2x vstup do sauny (vstupy do sauny dle 

aktuální provozní doby)
• 1x návštěva Státní zámek Kynžvart 

(jen v době provozu zámku)

LÉČEBNÝ POBYT 
7 nocí a více 

Uvedené ceny jsou včetně ubytování (7 nocí), plné penze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
Nástupní dny : pondělí-čtvrtek,neděle 

(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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při v
yužití

 

sle
vového vo

ucheru 

-1000 Kč



Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 
(děti 2-15 let)

9220 Kč  8220 Kč
6628 Kč  5628 Kč

9580 Kč  8580 Kč
6880 Kč  5880 Kč

SEZÓNA 
(děti 2-15 let)

10 300 Kč  9300 Kč
7384 Kč  6384 Kč

10 660 Kč  9660 Kč
7636 Kč  6636 Kč

• ubytování s polopenzí (snídaně  
a večeře formou bufetu)

• 1x láhev pramene RICHARD na pokoji 
• klimatoterapie
• 1x léčebná procedura na den dle 

výběru z platného ceníku (na základě 
doporučení lékaře/mimo neděle) 
(max. 1 masáž za 6 nocí)

•  neomezený vstup do bazénu 
 a posilovny (dle aktuální provozní 

doby) 

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU 
od 6 nocí  

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu  ve dvoulůžkovém pokoji .
Nástupní dny: pondělí-čtvrtek, neděle

(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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při v
yužití

 

sle
vového vo

ucheru 

-1000 Kč



Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 11 176 Kč  10 776 Kč 12 196 Kč  11 196 Kč

SEZÓNA 13 036 Kč  12 036 Kč 13 456 Kč  12 456 Kč

• ubytování s polopenzí (snídaně  
a večeře formou bufetu)

• 1x láhev pramene RICHARD na pokoji 
• klimatoterapie
• 1x vstupní lékařská prohlídka s doporu-

čením vhodných rozšiřujících procedur 
• 10 lázeňských procedur zaměřených na 

rekonvalescenci po prodělání nemoci 
COVID-19 (2x oxygenoterapie, 2x inhalace, 
1x skupinová respirační fyzioterapie,  
2x nordic walking procházka v přírodě  
s dechovými, uvolňujícími a posilujícími 
cviky, 2x střídavé nožní koupele nebo 
skotské střiky, 1x suchá uhličitá koupel 
nebo masáž zad a šíje)

• volný vstup do bazénu, posilovny  
(dle aktuální provozní doby), 2x vstup  
do sauny (dle aktuální provozní doby)

POSTCOVID 
od 7 nocí  

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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při v
yužití

 

sle
vového vo

ucheru 

-1000 Kč



Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 9544 Kč  8544 Kč dospělá osoba
3168 Kč dítě od 3 let do 15ti let

9904 Kč  8904 Kč dospělá osoba
3528 Kč dítě od 3 let do 15ti let

SEZÓNA 10 624 Kč  9624 Kč dospělá osoba
3168 Kč dítě od 3 let do 15ti let

10 984 Kč  9984 Kč dospělá osoba
3528 Kč dítě od 3 let do 15ti let

• ubytování s polopenzí (snídaně a večeře  
formou bufetu)

• vstupní lékařská prohlídka 
• 1x vířivá koupel
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• 2x suchá uhličitá koupel
• 1x parafinová lázeň (ruce)
• 1x inhalační terapie 
• volný vstup do bazénu, posilovny  

(dle aktuální provozní doby) 
• 2x vstup do sauny dle aktuální provozní 

doby)

RODINNÝ RELAX 
6 nocí  (platné jen pro min. dospělá osoba a min. 1 dítě)

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu 
 ve dvou-/tří-/čtyřlůžkovém pokoji. 

Dítě bez procedur: lze na základě lékařské prohlídky dokoupit dle platného ceníku.
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a služby zdarma. 

(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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při v
yužití

 

sle
vového vo

ucheru 

-1000 Kč



Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 8824 Kč  7824 Kč 9184 Kč  8184 Kč

SEZÓNA 9904 Kč  8904 Kč 10264 Kč  9264 Kč

• ubytování s polopenzí (snídaně a večeře  
formou bufetu)

• vstupní lékařská prohlídka 
• 1x koupel (na základě lékařské  

konzultace)
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• 1x suchá uhličitá koupel
• 2x parafinová lázeň (ruce)
• 2x inhalační terapie 
•  1x káva v lázeňské kavárně Praha 
•  volný vstup do bazénu, posilovny  

(dle aktuální provozní doby)
• 2x vstup do sauny (dle aktuální  

provozní doby)

POBYT PRO SENIORY 70+ 
6 nocí  

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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-1000 Kč



Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 5712 Kč 5952 Kč

SEZÓNA 6462 Kč 6792 Kč

• ubytování s polopenzí (snídaně a večeře 
formou bufetu)

• 1x lékařská konzultace
• 1x vířivá koupel
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• 1x suchá uhličitá koupel
• 1x parafinová lázeň (ruce)
• volný vstup do bazénu a posilovny 
 (dle aktuální provozní doby)
• 1x vstup do sauny (dle aktuální  

provozní doby)

WELLNESS POBYT 
4 noci  

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 4356 Kč 4536 Kč

SEZÓNA 4896 Kč 5076 Kč

• ubytování s polopenzí (snídaně a večeře 
formou bufetu)

• 1x lékařská konzultace 
• 1x parafinová lázeň
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• 1x suchá uhličitá koupel
• volný vstup do bazénu a posilovny 
 (dle aktuální provozní doby)
• 1x vstup do sauny (dle aktuální  

provozní doby)

REGENERAČNÍ POBYT I.  
3 noci  

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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Kategorie V V V V V

01.4. – 30.4.2023 4176 Kč 4347 Kč

SEZÓNA 4692 Kč 4866 Kč

• ubytování s polopenzí (snídaně formou 
bufetu, večeře : výběr ze dvou jídel)

• 1x lékařská konzultace 
• 1x parafinová lázeň
• 1x inhalace 
• 1x střídavé nožní koupele
•  volný vstup do bazénu a posilovny 
 (dle aktuální provozní doby)
• 1x vstup do sauny (dle aktuální  

provozní doby)

REGENERAČNÍ POBYT II.  
3 noci  

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 2916 Kč 3036 Kč

SEZÓNA 3276 Kč 3396 Kč

• ubytování s polopenzí (snídaně a večeře   
formou bufetu)

• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• volný vstup do bazénu a posilovny 
 (dle aktuální provozní doby)

RELAXAČNÍ POBYT   
2 noci  

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 3237 Kč 3597 Kč

SEZÓNA 3777 Kč 4137 Kč

• ubytování se snídaní formou bufetu 
• pitná kúra RICHARD na lázeňském domě 

k dispozici 
• k dispozici business prostor  

(PC, možnost kopírování, tisku materiálů 
- limitovaný počet max. 30 ks) 

• 1x částečná masáž (záda a šíje)
• zapůjčení NORDIC WALKING hůlek 
• denně bezplatný vstup do posilovny 
• WIFI internetové připojení  a parkoviště 

ZDARMA 

PRACOVNÍ DOVOLENÁ 
  V LÁZNÍCH 3 noci / 4 dny / více    

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, snídaně a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
Nástupní dny: pondělí, úterý, středa. Nelze objednat na období Velikonoc a jiných svátků.

(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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Kategorie V V  LD Praha V V V  LD Orlík

14.11.-19.12.22
09.01.-31.03.23 3804 Kč 4134 Kč

• ubytování s polopenzí (snídaně a večeře  
formou bufetu)

• v případě zájmu možnost balíčku místo 
večeře  

• pitná kúra RICHARD na lázeňském domě 
k dispozici 

• 1x vstup do bazénu a sauny 
• úschovna běžek /mapy běžkařských tratí 

v oblasti k dispozici  
• denně bezplatný vstup do posilovny 
• WIFI internetové připojení  a parkoviště 

ZDARMA 
• Dítě 3-15 let (z ceny dosp. os.) 25% sleva, 

dítě do tří let bez nároku na lůžko  
a služby ZDARMA 

• Informace o stavu a údržbě stop:  
https://skinordicml.cz, SKIAREAL -  
v Mariánských Lázních 12 km od Lázní 
kynžvart

ZIMNÍ DOVOLENÁ V LÁZNÍCH     
3 noci / 4 dny / více  

Uvedené ceny obsahují ubytování, polopenzi a uvedené služby za osobu/noc.
(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 3450 Kč dospělá osoba
2415 Kč dítě od 3 let do 15ti let

3570 Kč dospělá osoba
2625 Kč dítě od 3 let do 15ti let

SEZÓNA 3951 Kč dospělá osoba
2778 Kč dítě od 3 let do 15ti let

4251 Kč dospělá osoba
2976 Kč dítě od 3 let do 15ti let

• ubytování s polopenzí (snídaně a večeře  
formou bufetu)

• pitná kúra RICHARD na lázeňském domě  
k dispozici 

• 1x neomezený vstup do bazénu 
(dle aktuální provozní doby) 

• 1x káva a zákusek pro dospělé os. 
• 1x zmrzlinový pohár pro děti 
• vstup Zámek Kynžvart pro každou os.  

(jen v období provozu zámku)
• denně bezplatný vstup do posilovny 
• WIFI internetové připojení a parkoviště 

ZDARMA 

S RODINOU NA SKOK 
V LÁZNÍCH  3 noci /4 dny  

(platné jen pro min. dospělá osoba a min. 1 dítě)

Uvedené ceny obsahují ubytování, polopenzi a uvedené služby za osobu/noc.
(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)
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• ubytování s polopenzí (snídaně a večeře  
formou bufetu)

• vstupní lékařská prohlídka 
• 1x vířivá koupel /diosp.osoba 
• 1x HIPOTERAPIE /dítě (max. 70 kg)
• 1x projížďka na koni/dítě 
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)- 

jen dospělá os.
• 1x suchá uhličitá koupel
• 2x inhalační terapie 
• volný vstup do bazénu, posilovny  

(dle aktuální provozní doby)
• 2x vstup do sauny (dle aktuální  

provozní doby)

DOVOLENÁ S HIPOTERAPIÍ   
7 nocí  a více 

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji. 
Nástupní dny: neděle, pondělí

(nevyužité služby se nenahrazují jinými službami ani procedurami, viz prosím řídit se dle „Pravidel podávání procedur „www.lazne-kynzvart.cz/lázeňská péče)

Léčebné lázně Lázně Kynžvart  |  Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart

Kategorie V V V V V

MIMOSEZÓNA 11 430 Kč  10 430 Kč dospělá osoba
8301 Kč  7301 Kč dítě 3 let - 15 let

11 850 Kč 10 850 Kč dospělá osoba
8595 Kč  7595 Kč dítě 3 let - 15 let

SEZÓNA 12 690 Kč  11 690 Kč dospělá osoba
9183 Kč  8183 Kč dítě 3 let - 15 let

13 110 Kč  12 110 Kč dospělá osoba
9477 Kč  8477 Kč dítě 3 let - 15 let



POZNÁMKY K CENĚ:
 • cena je uvedena za dospělou osobu v plně obsazeném pokoji
 • neděle – studená večeře 
 • možnost dokoupení obědu 150 Kč/os. (výběr ze dvou jídel)
 • možnost dokoupení večeře formou bufetu 200 Kč/os.
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 150 Kč/noc
 • lázeňský poplatek 20 Kč/noc/os.
 • možnost využití dalších lázeňských procedur dle platného ceníku
 • zapůjčení nordic walking holí a jízdních kol (elektrokol: 30% sleva) z lázeňské půjčovny 

  (dle aktuálních provozních časů). Možnost k zapůjčení chytrého náramku Mi5
 • miniaturpark BOHEMINIUM/lanovka Mariánské Lázně 10% sleva 
 • wifi, parkování zdarma  
 • zapůjčení osobního automobilu
 • business prostor mohou využít všichni ubytovaní klienti Léčebných lázní    
 • k dispozici jsou v restauraci dětské židličky a v areálu je nově vybavená herna pro děti

INFO PRO VŠECHNY BALÍČKY  

Iva Čeřovská
vedoucí obchodního oddělení
Tel: +420 354 672 149
Mobil: + 20 607 013 739
cerovska@lazne-kynzvart.cz 

Diana Kletečková/
Petra Bartůšková
přijímací kancelář 

Tel: +420 354 672 151
recepce@lazne-kynzvart.cz

Veronika Paterová 
obchodní oddělení …
Tel. +420 354 672 149

paterova@lazne-kynzvart.cz       

TRANSFER za poplatek 50 Kč /os./jedna jízda (objednat min. 2 pracovní dny předem)
 Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart  13,30 hod. 
Lázně Kynžvart - Mariánské Lázně  10,00 hod.

TRANSFER z nádraží Lázně Kynžvart na objednání (2 pracovní dny předem) 50 Kč/os./jízda 

VYBAVENÍ POKOJŮ LÁZEŇSKÝCH DOMŮ „LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART”:
 **ŠÁRKA,** LIBUŠE, *** ORLÍK, ***ZÁBOJ  ,***PRAHA 
SAMOSTATNÁ KOUPELNA, WC, TV, LEDNICE, TELEFON

MIMOSEZÓNA  12.01. -30.04.2023,16.10.-19.12.2023
SEZÓNA  01.5.-15.10.2023

V případě zavedení nových zákonných poplatků během doby platnosti, budou tyto poplatky připočítány 
ke smluvní ceně. Změny v cenách jsou vyhrazeny.

V případě vyššího počtu jednolůžkový pokojů v jeden termín: vyhrazeno právo zvýšení poplatku za 
jednolůžkový příplatek na 500 Kč / den. (při objednávce/potvrzení vždy písemně  předem oznámeno)

Složení procedur v „balíčcích procedur“ dle zakoupeného typu pobytu nelze měnit 
(pouze ze závažného důvodu na žádost lékaře). Změna složení procedur obsažených v „pobytech pro samoplát-

ce“ za jiné je za zpoplatněnou částku 150 Kč/ za každou výměnu procedury (s výjimkou procedur změněných 
lékařem ze zdravotních důvodů) . Výměna je možná pouze za stejný typ procedury (hlavní a vedlejší procedury) 
Změna času procedury za poplatek 80 Kč je možná min. 1 den předem. Při dřívějším ukončení pobytu (které 

nevznikne ze strany ubytovatele), nevzniká nárok na vrácení platby. 

PLATNOST CENÍKU: od 09.01.2023 (Ceny jsou uvedeny včetně DPH) 


