
LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART 

Promo tohoto roku: Využijte
státní podpory lázeňství

státní příspěvek 4 000 Kč na dospělou osobu
minimální délka pobytu je 6 nocí a zahrnuje polopenzi 
(snídaně + večeře) a 5 procedur 

Sestavte si balíček podle Vašich požadavků a potřeb.
Pestrý týden si užijí jak milovníci aktivního odpočinku, 

tak i rodiny preferující klid a pohodu.

Iva Čeřovská, obchodní oddělení 
Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart
mob: +420 607 013 739
tel.:+420 354 672 149
mail: cerovska@lazne-kynzvart.cz

– procedury na základě lékařské prohlídky  
– vstup do posilovny zdarma po celou dobu pobytu 
– 2x vstup do bazénu



KATEGORIE 1 OSOBY 2 OSOBY 3 OSOBY 4 OSOBY

A
Praha, Orlík, 

Libuše, Trianon

dospělá osoba 1 240,- Kč 1 090,- Kč 1 040,- Kč 990,- Kč 

senior 70+ 1 140,- Kč 990,- Kč 940,- Kč 890,- Kč 

A+ 
Orlík, Šárka, Záboj

dospělá osoba 1 290,- Kč 1 140,- Kč 1 090,- Kč 1 040,- Kč 

senior 70+ 1 190,- Kč 1 040,- Kč 990,- Kč 940,- Kč 

* konečná cena včetně přistýlek 

APARTMÁN
Orlík, Šárka, Záboj  (3+2) na poptávku

* Uvedené ceny jsou včetně snídaně, večeře, jedné procedury / noc / osoba a lékařské prohlídky
** Na pokojích je možné kombinovat věkové kategorie 
*** Dítě do tří let bez nároku na lůžko – zdarma 
**** Mimosezonní sleva (od 1. 10. 2020) kategorie A: 150,- Kč, A+: 120,- Kč
*****Ceny pro děti dle platného hotelového ceníku nebo akční nabídky / pobytové 
balíčky jsou uvedeny na www.lazne-kynzvart.cz

DOPLNĚNÍ CENÍKU:
Lázeňský poplatek: 20,- Kč / noc (nehradí osoby do 18 let a držitelé ZTP) 
V případě zájmu o vyšší počet nocí zůstávají podmínky tohoto balíčku nezměněny.

DALŠÍ MOŽNOSTI: 
– prodej ostatních procedur s / bez lékařské prohlídky: např. plynová obálka, 
parafinová lázeň, inhalace, klasická částečná masáž, perličková koupel, 
skotské střiky, rašelinový zábal, uhličitá minerální koupel
– kulturní a sportovní program v areálu 
– zapůjčení nordic walking holí, jízdních kol
– pro milovníky golfu se nachází Golf Club Kynžvart nedaleko areálu lázní
– návštěva státního zámku Kynžvart
– možnost zapůjčení auta 

Oběd do 15 let:     90,- Kč / osoba 
Oběd nad 15 let:   100,- Kč / osoba  
* Obědy a večeře je nutné objednat 2 pracovní dny předem do 11:00 hod. 

STANDARTNÍ VYBAVENÍ POKOJŮ: 
– vlastní sociální zařízení – sprchový kout a WC 
– telefon, TV, lednice, připojení na internet zdarma 

REZERVACE KOLA A NORDIC WALKING: tel: + 420 354 672 141

PLATNOST NABÍDKY OD 1. 7. – 21. 12. 2020. 


