Jak správně udělat závaznou rezervaci
Rezervace je zpoplatněna částkou 500,- Kč je to poplatek jednorázový a
nevratný.
Rezervovat je možné:
nástupní měsíc - to znamená, že v tomto měsíci nastoupíte k lázeňskému
pobytu, který zpravidla končí v následujícím měsíci; lázeňský pobyt trvá 28 dní.
ubytovací dům – Orlík, Šárka, Libuše, Záboj, Výsluní, Trianon
ubytovací kategorii – je rozdělena do pěti kategorií a to B, A ½, A, A+, AP.
Základní rozlišení:
Ubytovací kategorie B je plně hrazená zdravotní pojišťovnou dítěte. Sociální
zařízení je na patře společné pro 7 – 13 pokojů (liší se od patra a lázeňského
domu) jedná se o lázeňské domy Orlík, Záboj, Výsluní.
Ubytovací kategorie A ½ je doplatková. Dva pokoje sdílí jedno sociální zařízení.
Jedná se o lázeňské domy Libuše, Trianon.
Ubytovací kategorie A je doplatková. Sociální zařízení je součástí pokoje. Jedná
se o lázeňské domy Orlík, Libuše, Trianon.
Ubytovací kategorie A+ je doplatková. Součástí pokoje je sociální zařízení,
vestavěný fén, lednička, větší televizor. Jedná se o lázeňský dům Šárka.
Ubytovací kategorie AP je doplatková. Jedná se o apartmán, který se skládá ze
dvou místností. Součástí pokoje je sociální zařízení, vestavěný fén, lednička,
sedací souprava, větší televizor. Jedná se o lázeňský dům Šárka.
Ve všech ubytovacích kategoriích je doprovod ubytován na pokoji sám
s dítětem, příp. dětmi a má dále možnost využít jedné přistýlky pro
případného hosta za úhradu.
Doplatky ubytovacích kategorií naleznete na této stránce:
http://www.lazne-kynzvart.cz/cs/ceniky/cenik-ubytovani/
Ceník pro hosta na přistýlce naleznete na této stránce:
http://www.lazne-kynzvart.cz/cs/ceniky/cenik-ubytovani-hoste-pacientu/

Pro sjednání rezervace je nutné zaslat mailem nebo písemně tyto informace:
Jméno dítěte / dětí do léčby, rodné číslo, telefonní kontakt, nástupní měsíc,
ubytovací kategorii případně lázeňský dům.
Pokud tyto informace neuvedete, nebude možné rezervaci sjednat.
Obratem od nás obdržíte potvrzení rezervace a proforma fakturu
s variabilním symbolem a bankovní účtem k uhrazení rezervačního poplatku.
Poplatek je splatný do 14 dnů od sjednání. Pokud rezervace neuhradíte
v termínu, bude automaticky zrušena.

Kontakty:
recepce@lazne-kynzvart.cz
Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Lázeňská 295
354 91 Lázně Kynžvart

