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Lázeňská péče hrazená 
pojišťovnou

OBECNÉ INFORMACE
Léčebné lázně Bohdaneč leží necelých 8 km od Pardubic a  jsou dlouhá léta vyhledávaným místem 
k léčbě pohybového ústrojí a k následné péči po ortopedických operacích a výměnách kloubů, přičemž 
využívají přírodního léčivého zdroje – slatiny a přírodní minerální vody. Jako jediné lázně v České 
republice využíváme k aplikaci slatiny speciální zábalové vany. Jedná se o vyhřívaná vodní lůžka 
obepínající celé tělo, která zajistí pocit beztíže a naprostého uvolnění, aniž byste se namočili. Slatina 
působí šetrně a aplikuje se pouze na postiženou část těla, takže se lépe odstraňuje po proceduře a více 
se koncentruje její působení na aplikovaném místě. Přírodní minerální voda se využívá hlavně při 
vodoléčbě a v krytém bazénu při cvičení a plavání.

Léčebné lázně Bohdaneč poskytují následující péči:

9 Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační
péče

9 Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační
péče

9 Časná pooperační rehabilitace - péče
o pacienty po operaci totální endoprotézy,
tzv. TEP

Medical Spa pobyty pro  
samoplátce

9 Wellness pobyty
9 Léčebné pobyty

Léčebné lázně Bohdaneč kromě klasické lázeňské péče nabízejí širokou škálu krátkodobých rela-
xačních pobytů, kde si užijete nejrůznější druhy masáží, zábalů, koupelí, rehabilitace a dalších pro-
cedur z naší nabídky Medical Wellness Clinic. Areál lázní je obklopený nádherným parkem. Krytá 
kolonáda, zvuk fontán, vlídné prostředí a čistý vzduch přispívají k nezapomenutelnému zážitku 
každého návštěvníka lázní. 



PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
Léčebné lázně Bohdaneč jsou známy svými přírodními léčivými zdroji - slatinou a přírodní 
minerální vodou. Přírodní léčivé zdroje jsou spolu se speciálními rehabilitačními postupy cíleny 
zejména na léčbu pohybového aparátu a nervových onemocnění.

          

Slatina
Rozsáhlá ložiska slatiny leží v těsné blízkosti 
lázní a jejich stáří se odhaduje na 12 000 let. 
Slatinné zábaly dodávají Léčebným lázním 
Bohdaneč na významu. Jako jediné lázně v 
České republice využíváme k aplikaci slatiny 
speciální zábalové vany. Jedná se o vyhřívaná 
vodní lůžka obepínající celé tělo, která zajistí 
pocit beztíže a naprostého uvolnění, aniž byste 
se namočili. Slatina působí šetrně a aplikuje se 
pouze na postiženou část těla, takže se lépe 
odstraňuje po proceduře a více se koncentruje 
její působení na aplikovaném místě.

Minerální voda
V Léčebných lázních Bohdaneč využíváme také 
léčebného efektu přírodní minerální vody, 
kterou čerpáme z hlubinného vrtu Nová Panen-
ka, jenž vyniká kromě zvýšeného obsahu mine-
ralizace také vyšším obsahem vzácně se vysky-
tujících fluoridových prvků. Vrt byl přímo v are-
álu lázní vyhlouben v letech 1967–1968. Léčivé 
síly této přírodní minerální vody je využíváno 
hlavně při vodoléčbě a v krytém bazénu při 
cvičení a plavání. Koupele jsou vhodné při sr-
dečních a cévních onemocněních, při onemoc-
něních pohybového aparátu, bolestech kloubů i 
dalších obtížích.



 Pobyty s osobní péčí na míru každého klienta

 Tým specialistů na léčbu pohybového aparátu

 Individuální přístup pro řešení specifických potíží

 Screeningová vyšetření a konzultace s lékařem

 Služby výživového poradce

 Medical Wellness Clinic - propojení léčebných a relaxačních procedur

 Vysoká kvalita ubytování a stravování formou bufetu

 Koncept bezpečných lázní - zvýšená protiepidemiologická opatření

MEDICAL SPA
Filosofií celého konceptu Medical Spa jsou nadstandardní služby,  které jsou založené na individuálním 
přístupu lékařského personálu ke každému klientovi. Základem je osobní přístup a soukromí. Jakmile klient 
projde nezbytným vstupním lékařským vyšetřením a laboratorní biochemickou diagnostikou, sestaví mu tým 
lékařů pobyt na míru a doporučí léčebný plán a postup, včetně následné návštěvy odborných léčebných 
pracovišť. Výstupem celého pobytu jsou výsledky laboratorního vyšetření a doporučení pro ošetřujícího 
lékaře. Klienti lázní si mohou vybrat z pobytových programů, které obsahují širokou škálu laboratorních 
vyšetření, která slouží k zjištění celkového zdravotního stavu a vyloučení významných změn vedoucích 
k možnému onemocnění. Koncept Medical Spa je situován do nově uzpůsobeného sektoru lázní, kam nemá 
přístup veřejnost. Jedním z důležitých bodů konceptu je totiž bezpečnost a soukromí.

Přijeďte a vyzkoušejte si:



KONCEPT "BEZPEČNÉ LÁZNĚ"
Léčebné lázně Bohdaneč a.s. jsou lázeňské rehabilitační a rekondiční zařízení s vysokou ochranou 
zdraví klientů proti aktuálním epidemiologickým a jiným hrozbám. S ohledem na zajištění 
maximální bezpečnosti klientů jsme připravili soubor opatření, která by měla přispět k tomu, 
abyste se u nás cítili především bezpečně. 

Cíle Konceptu bezpečných lázní jsou:
 Prevence a ochrana zdraví
 Zvýšení bezpečí při pobytu v lázních
 Ochrana před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí
 Získání ještě lepší kondice než před pobytem v lázních
 Posunutí hranic vlastní zodpovědnosti

  Základní body opatření

PREVENCE
Přístup do budov je možný pouze ubytovaným klientům a zaměstnancům. Vstup osob do lázní je 
kontrolován a monitorován. 

OCHRANA
Při vstupu do budov vyhrazenými vstupy je všem příchozím měřena teplota pomocí speciálního 
termodispleje či bezdotykovým teploměrem. Průběžné monitorování teploty klientů během pobytu je 
zajištěno zdravotnickým personálem.

HYGIENA
Ve všech prostorách lázní probíhá každý den následně po pravidelném úklidu plošná desinfekce 
povrchů a podlah, v celém areálu lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekčními gely.

BEZPEČÍ
Všem ubytovaným klientům je v lázních zajištěna nepřetržitá zdravotnická péče.

ZDRAVÍ
Areál lázní je přísně nekuřácký.

Maximálně dbáme na bezpečnost našich klientů a zaměstnanců. Věříme, že tuto naši snahu 
oceníte. Dodržováním následujících pravidel ochráníte nejen sami sebe, ale i zaměstnance lázní, 
a po návratu domů z lázní i své blízké.



MEDICAL SPA PAVILON VESELÝ
Pavilon Veselý se nachází v Sektoru Medical Spa, který je určený pouze pro klienty ubytované v tomto 
pavilonu. Nachází se zde recepce s nepřetržitou službou a rezervační kancelář. Dále je zde klientům k 
dispozici útulná Lázeňská kavárna se širokým sortimentem nápojů a vynikajících domácích zákusků. V létě 
můžete navštívit letní terasu s výhledem na bohdanečské náměstí s kostelem a vodotryskem, výbornou 
kávu si můžete také vychutnat ve stínu stromů lázeňského atria. Součástí pavilonu Veselý je klinika Medical 
Wellness Clinic, tělocvična, konferenční prostory, balneoprovoz, KORÉ – solná jeskyně a plavecký bazén s 
přírodní minerální vodou, celoročně zahřívanou na 29–30 °C.

Vybavení pokojů: 
Kategorie KLASIK

Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje – sprcha, WC, fén, telefon, lednice, TV, WiFi, župan, voda 0,5 l na 
uvítanou.

Kategorie KOMFORT

Nově zrekonstruované dvoulůžkové pokoje – sprcha, WC, fén, telefon, lednice, TV, WiFi, bezpečnostní 
schránka, župan, kávový a čajový set (rychlovarná konvice, hrnečky, čaj, instantní káva), voda 0,5 l na 
uvítanou.

Kategorie EXCLUSIVE

Komfortní prostorné pokoje – sprcha, WC, fén, župan, telefon, lednice, TV, WiFi, klimatizace, 
bezpečnostní schránka, kávový a čajový set (rychlovarná konvice, hrnečky, čaj, instantní káva), voda 0,5 l 
na uvítanou.



VOLNÝ ČAS
Ve volných chvílích můžete navštívit zajímavý kulturní a vzdělávací program, který lázně pro 
své hosty připravují, zasportovat si, zaplavat si ve vyhřívaném bazénu, projet se po okolí na kole 
nebo si zahrát ping pong, pétanque, ruské kuželky, zahradní šachy, badminton, soft tenis a 
společenské hry či případně jen tak posedět v Lázeňské kavárně. 

Lázeňský park
V areálu lázní se rozkládá rozlehlý rekreační 
park s udržovanými cestami a odpočinkovými 
zónami. Parkem protéká Rajský potok a 
najdete zde rozmanité formy a druhy flory, z 
nichž jsou některé cizokrajné a výjimkou 
nejsou ani velikáni starší osmdesáti let. Zadní 
část parku přechází v les a ústí do volné 
přírody. K rekreaci vybízející park zahrnuje i 
chráněnou architektonickou památku, pavilon 
postavený v kubistickém slohu dle návrhu 
světově uznávaného architekta Josefa Gočára. 
Od svého otevření roku 1913 nese jméno 
svého autora a je využíván dodnes.

Jste-li vyznavači pěší turistiky, rádi vám 
zapůjčíme hole na Nordic Walking, případně se 
můžete připojit k naší pravidelné vycházce se 
zkušeným fyzioterapeutem.

Tipy na výlety po okolí
Nedaleko lázní leží krajské město Pardubice, 
kam se pohodlně dostanete přímo od lázní tro-
lejbusem. Ve městě si můžete prohlédnout his-
torické centrum a zámek, ve kterém se nachází 
muzeum, nebo se projet výletní lodí Arnošt z 
Pardubic po Labi. Pro svoji polohu v Polabské 
nížině jsou lázně ideální pro cyklisty. V blízkosti 
lázní se nachází několik golfových hřišť, písníky 
vhodné ke koupání i rybníky k rybaření. 
Pravidelně organizujeme historickou prohlídku 
lázní nebo vycházky po Gočárově okruhu. Ve 
volných chvílích můžete jet na výlet po blízkém 
okolí (hrad Kunětická hora, zámky Kačina, 
Opočno, Častolovice, Doudleby, Choltice, 
Slatiňany, hřebčín Kladruby, dostihové 
závodiště v Pardubicích atd.).



LÉČEBNÁ MINIREKONDICE – 3 DNY
Ve chvílích, kdy potřebujete rychlý restart vám nabízíme 3denní léčebný pobyt zaměřený na celkovou 
regeneraci organismu, zlepšení tělesné kondice v podobě plavání v bazénu a individuální rehabilitace 
s fyzioterapeutem. Tělo Vám prohřeje bylinná koupel a svalové napětí uvolní klasická masáž 
částečná. Dýchací systém povzbudí oxygenoterapie či pobyt v solné jeskyni. Léčebný pobyt zahájíte 
vstupním lékařským vyšetřením s doporučením a úpravou léčebného programu na základě zjištění 
aktuálního zdravotního stavu. 

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci Nástupní den: pondělí - čtvrtek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

 2x ubytování
 2x plná penze formou bufetu
 1x malé vstupní lékařské vyšetření
 1x přísadová koupel s bylinnou solí
 1x klasická masáž částečná
 1x individuální rehabilitace
 1x oxygenoterapie
 1x solná jeskyně
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 5 630 Kč 6 630 Kč 6 030 Kč 7 030 Kč 6 430 Kč 7 230 Kč 

Veselý / KOMFORT 5 830 Kč 6 830 Kč 6 430 Kč 7 430 Kč 6 630 Kč 7 630 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 6 030 Kč 7 030 Kč 6 630 Kč 7 630 Kč 6 830 Kč 7 830 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu 
na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

mailto:obchod@llb.cz


MALÝ LÉČEBNÝ POBYT – 5 DNÍ
5denní léčebný lázeňský pobyt speciálně připravený pro zmírnění pocitů únavy a načerpání nové 
energie. Těšit se můžete na bylinné koupele, masáže, plavání v bazénu, kyslíkovou terapii v podobě 
oxygenoterapie nebo na pobyt v solné jeskyni. Pár dní vyhrazených jenom pro sebe Vám pomůže 
k navození harmonie a pohody do dalších dnů. 

Délka pobytu: 5 dní / 4 noci Nástupní den: pondělí - pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

 4x ubytování
 4x plná penze formou bufetu
 1x posouzení zdravotního stavu*
 1x přísadová koupel s bylinnou solí + suchý zábal
 1x přísadová koupel s bylinným olejem + suchý zábal
 1x klasická masáž částečná
 1x suchá masážní vana hydrojet
 1x solná jeskyně
 2x oxygenoterapie
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

*posouzení zdravotního stavu (způsobilost absolvovat vybrané procedury bude posouzena na základě dotazníku
vyplněného klientem)
V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin.

Cena za pobyt 5 dní / 4 noci 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 8 700 Kč 10 700 Kč 9 500 Kč 11 500 Kč 10 300 Kč 11 900 Kč 

Veselý / KOMFORT 9 100 Kč 11 100 Kč 10 300 Kč 12 300 Kč 10 700 Kč 12 700 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 9 500 Kč 11 500 Kč 10 700 Kč 12 700 Kč 11 100 Kč 13 100 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu 
na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz
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BOHDANEČSKÁ REKONDIČNÍ KÚRA – 8 DNÍ 
Program je určen klientům s momentálními i přetrvávajícími problémy pohybového aparátu a v dobré fyzické 
kondici. Lázeňský lékař může procedury upravit při vstupním vyšetření na základě momentálního zdravotního 
stavu s cílem dosažení optimálních výsledků léčby. 

 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí Nástupní den: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
 7x ubytování 
 7x plná penze výběrového typu (bufetovou 

formou) 
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa* 
 2x koupel „Barevná harmonie“ + suchý zábal 
 1x klasická masáž částečná 
 2x fit posilovna pod dohledem fyzioterapeuta 
 3x slatinný zábal v zábalové vaně 
 2x skupinová rehabilitace v bazénu 
 1x Nordic Walking 
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu 

*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních, 
doporučení procedur 
V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 
 

Sektor 
Medical Spa  

 
Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022, 
01. 12. - 23. 12. 2022 

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022, 
01. 10. - 30. 11. 2022 

      Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK  16 330 Kč 19 830 Kč 17 730 Kč 21 230 Kč 19 130 Kč 21 930 Kč 

Veselý / KOMFORT 17 030 Kč 20 530 Kč 19 130 Kč 22 630 Kč 19 830 Kč 23 330 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 17 730 Kč 21 230 Kč 19 830 Kč 23 330 Kč 20 530 Kč 24 030 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při 
příjezdu na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku 
vyhrazena. Aktuální informace na www.llb.cz 

 

 
 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz 
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LÁZNĚ NA MÍRU – 8 DNÍ 
Tento lázeňský pobyt klade maximální důraz na individuální přístup ke klientovi. Na základě lékařského vyšetření 
je sestaven léčebný plán na míru s ohledem na váš zdravotní stav. Pobyt je určen všem, kteří si chtějí odpočinout 
v krásném lázeňském prostředí a vyzkoušet jednotlivé procedury dle doporučení lékaře. 

 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí Nástupní den: pondělí - pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
 7x ubytování 
 7x plná penze výběrového typu (bufetovou formou) 
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa* 
 1x EKG 
 1x lékařská konzultace k laboratornímu vyšetření 
 1x screening „Medical Spa“** 
 léčebné procedury dle ordinace lékaře v hodnotě 7 000 Kč / pobyt 
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu 
*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních, doporučení procedur 

**odběr krve, krevní obraz + diferenciál, glukóza, CRP, jaterní enzym ALT , AST a GGT, sodík, chloridy, cholesterol, HDL a LDL cholesterol, 
triacylglyceroly, celková bílkovina, kreatinin, S-urea, glomerulární filtrace eGF, moč chemicky + sediment, separace séra 

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

 
Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

Sektor 
Medical Spa  

 
Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022, 
01. 12. - 23. 12. 2022 

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022, 
01. 10. - 30. 11. 2022 

      Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK  20 840 Kč 24 340 Kč 22 240 Kč 25 740 Kč 23 640 Kč 26 440 Kč 

Veselý / KOMFORT 21 540 Kč 25 040 Kč 23 640 Kč 27 140 Kč 24 340 Kč 27 840 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 22 240 Kč 25 740 Kč 24 340 Kč 27 840 Kč 25 040 Kč 28 540 Kč 

 
Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu 
na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
Aktuální informace na www.llb.cz 

 
 

 
 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz 
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LÉČEBNÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE – 8 DNÍ 
Tento tradiční lázeňský program zaměřený na léčbu pohybového aparátu klade maximální důraz na individuální 
přístup ke klientovi. Na základě lékařského vyšetření je sestaven léčebný plán na míru s ohledem na jeho 
zdravotní stav. Nejvyššího efektu je dosaženo při pobytu v minimální délce tří týdnů. Unikátní skladbu tohoto 
programu ocení především klienti s revmatoidní artritidou, bolestmi zad a kloubů. 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí Nástupní den: pondělí – pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
 7x ubytování
 7x plná penze výběrového typu (bufetovou formou)
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa*
 2x přísadová koupel s aromatickou bylinnou solí + suchý zábal
 1x vířivá koupel + suchý zábal
 1x klasická masáž částečná
 1x suchá masážní vana Hydrojet
 1x nácvik mobility rukou ve slatině
 1x individuální rehabilitace
 2x skupinová rehabilitace
 2x skupinová rehabilitace v bazénu
 4x elektroléčba
 2x rašelinový obklad
 1x parafínový zábal rukou
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu
*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních,
doporučení procedur
V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 17 340 Kč 20 840 Kč 18 740 Kč 22 240 Kč 20 140 Kč 22 940 Kč 

Veselý / KOMFORT 18 040 Kč 21 540 Kč 20 140 Kč 23 640 Kč 20 840 Kč 24 340 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 18 740 Kč 22 240 Kč 20 840 Kč 24 340 Kč 21 540 Kč 25 040 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu 
na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz 

mailto:obchod@llb.cz


MEDICAL SPA PRO MUŽE – 8 DNÍ 
V tomto ojedinělém lázeňském pobytu jsou kombinovány tradiční léčebné postupy s metodami moderní 
medicíny. Pobyt obsahuje soubor vyšetření např. riziko možného vývoje cukrovky, hypertenze, aterosklerózy a 
metabolického syndromu a rizika nádorového onemocnění prostaty. Lékař Vám na základě preventivního 
screeningu poskytne informace o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy a další. Máte jedinečnou možnost užít 
si lázeňskou pohodu a zároveň se dozvědět více o svém zdravotním stavu. Investovat do svého zdraví se vyplatí! 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí Nástupní den: pondělí - pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
 7x ubytování
 7x plná penze výběrového typu formou bufetu
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa*
 1x lékařská konzultace k laboratornímu vyšetření
 1x screening „zdravý muž“**
 1x EKG
 1x kineziologický rozbor s fyzioterapeutem
 1x individuální rehabilitace
 2x skupinová rehabilitace
 1x fit posilovna pod vedením fyzioterapeuta

 1x vyšetření na přístroji Tanita s konzultací
nutriční terapeutky

 1x přísadová koupel s bylinnou solí + suchý zábal
 1x přísadová koupel s bylinným olejem + suchý

zábal
 1x wellness masáž částečná
 1x suchá masážní vana Hydrojet
 2x suchá uhličitá koupel
 1x oxygenoterapie
 1x solná jeskyně
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních, doporučení
procedur
**krevní obraz + diferenciál, S-glukóza, hladina CRP, jaterní enzymy ALT, AST, ALP, GGT, LD, mineralogram - sodík, draslík, 
vápník, hořčík, chloridy, lipidogram – cholesterol celkový, LDL, HDL, triacyglyceroly, NON HDL cholesterol, celková bílkovina, 
kreatinin, S-urea, glomerulární filtrace eGF, moč + sediment, kyselina močová, feritin a železo, funkce štítné žlázy - TSH, fT4, 
nádorové markery – PSA, FPSA 
V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 20 760 Kč 24 260 Kč 22 160 Kč 25 660 Kč 23 560 Kč 26 360 Kč 

Veselý / KOMFORT 21 460 Kč 24 960 Kč 23 560 Kč 27 060 Kč 24 260 Kč 27 760 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 22 160 Kč 25 660 Kč 24 260 Kč 27 760 Kč 24 960 Kč 28 460 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při 
příjezdu na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku 
vyhrazena. Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

mailto:obchod@llb.cz


MEDICAL SPA PRO ŽENY – 8 DNÍ 
V tomto ojedinělém lázeňském pobytu jsou kombinovány tradiční léčebné postupy s metodami moderní 
medicíny. Pobyt obsahuje soubor vyšetření např. riziko možného vývoje cukrovky, hypertenze, aterosklerózy a 
metabolického syndromu a rizika nádorového onemocnění vaječníků. Lékař Vám na základě preventivního 
screeningu poskytne informace o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy a další. Máte jedinečnou možnost užít 
si lázeňskou pohodu a zároveň se dozvědět více o svém zdravotním stavu. Investovat do svého zdraví se vyplatí! 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí Nástupní den: pondělí - pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
 7x ubytování
 7x plná penze výběrového typu formou bufetu
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa*
 1x lékařská konzultace k laboratornímu vyšetření
 1x screening „Zdravá žena“**
 1x EKG
 1x kineziologický rozbor s fyzioterapeutem
 1x individuální rehabilitace
 2x skupinová rehabilitace
 1x fit posilovna pod dohledem fyzioterapeuta

 1x vyšetření na přístroji TANITA s konzultací
nutriční terapeutky

 1x přísadová koupel s bylinnou solí + suchý zábal
 1x přísadová koupel s bylinným olejem + suchý

zábal
 1x wellness masáž částečná
 1x skořicový zábal proti celulitidě
 2x lymfoven
 1x oxygenoterapie
 1x solná jeskyně
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních, doporučení procedur 
**krevní obraz + diferenciál, S-glukóza, hladina CRP, jaterní enzymy ALT, AST, ALP, GGT, LD, mineralogram - sodík, draslík, vápník, hořčík,
chloridy, lipidogram – cholesterol celkový, LDL, HDL, triacyglyceroly, NON HDL cholesterol, celková bílkovina, kreatinin, S-urea, glomerulární 
filtrace eGF, moč + sediment, kyselina močová, feritin a železo, funkce štítné žlázy - TSH, fT4, nádorové markery - CA 125

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 20 810 Kč 24 310 Kč 22 210 Kč 25 710 Kč 23 610 Kč 26 410 Kč 

Veselý / KOMFORT 21 510 Kč 25 010 Kč 23 610 Kč 27 110 Kč 24 310 Kč 27 810 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 22 210 Kč 25 710 Kč 24 310 Kč 27 810 Kč 25 010 Kč 28 510 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu 
na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

mailto:obchod@llb.cz


ý

MEDICAL SPA VITALITA – 8 DNÍ 
Vitamín D má preventivní účinek proti onemocnění Covid-19 a je také velmi důležitý pro vaši imunitu. Tělo jej 
získává ze slunečního záření, ale zejména v zimním období je těžké dosáhnout jeho potřebného množství. Náš 
speciální pobyt nabízí soubor vyšetření, kde se na základě preventivního screeningu dozvíte úroveň hladiny 
vitamínu D, riziko možného vývoje cukrovky, hypertenze, aterosklerózy, metabolického syndromu, informace 
o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy a další.

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí Nástupní den: pondělí - pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
 7x ubytování
 7x plná penze výběrového typu formou bufetu
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa*
 1x lékařská konzultace k laboratornímu vyšetření
 1x screening „Vitalita“**
 1x EKG
 1x kineziologický rozbor s fyzioterapeutem
 1x individuální rehabilitace
 2x skupinová rehabilitace
 1x Nordic Walking
 1x vyšetření na přístroji TANITA s konzultací

nutriční terapeutky a doporučením stravy bohaté
na vitamín D

 1x přísadová koupel s  rašelinovým
 Extraktem + suchý zábal
 1x slatinný zábal v zábalové vaně
 1x přísadová koupel s konopným olejem + suchý 

zábal
 1x wellness masáž částečná s konopným olejem
 2x oxygenoterapie
 1x solná jeskyně
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních, doporučení procedur 
**krevní obraz + diferenciál, S-glukóza, hladina CRP, jaterní enzymy ALT, AST, ALP, GGT, LD, mineralogram - sodík, draslík, vápník, hořčík, chloridy,
lipidogram – cholesterol celkový, LDL, HDL, triacyglyceroly, NON HDL cholesterol, kreatinin, S-urea, glomerulární filtrace eGF, moč + sediment, kyselina 
močová, feritin a železo, funkce štítné žlázy - TSH, fT4, fosfor anorganický, celkový hydroxyvitamin D 

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 21 750 Kč 25 250 Kč 23 150 Kč 26 650 Kč 24 550 Kč 27 350 Kč 

Veselý / KOMFORT 22 450 Kč 25 950 Kč 24 550 Kč 28 050 Kč 25 250 Kč 28 750 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 23 150 Kč 26 650 Kč 25 250 Kč 28 750 Kč 25 950 Kč 29 450 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu 
na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

mailto:obchod@llb.cz


MEDICAL WELLNESS – 8 DNÍ
Tento luxusní lázeňský program v sobě propojuje tradiční lázeňskou péči s využitím přírodních zdrojů, 
rehabilitaci pod vedením zkušeného fyzioterapeuta a moderní životní styl wellness. Užijete si relaxační 
procedury, koupele, masáže. Unikátní skladbu tohoto programu ocení především klienti, kteří si chtějí 
odpočinout a zároveň se dozvědět něco o svém zdravotním stavu. Investovat do svého zdraví se vyplatí! 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí Nástupní den: pondělí - pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt z ahrnuje: 
 7x ubytování
 7x plná penze výběrového typu (bufetovou

formou) 
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa*
 1x lékařská konzultace k laboratornímu vyšetření
 1x screening „Medical Spa“**
 1x EKG
 1x přísadová koupel s vinným extraktem + suchý

zábal
 1x celotělový vinný peeling
 1x vinná aromamasáž celková
 1x koupel „Barevná harmonie“ + suchý zábal

 1x suchá masážní vana Hydrojet
 1x klasická masáž celková
 1x masáž bylinnými měšci
 1x tropická masáž rukou a zábal rukou
 1x reflexologie plosky nohou
 3x individuální rehabilitace
 2x slatinný zábal v zábalové vaně
 3x oxygenoterapie
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních, doporučení procedur 
**odběr krve, krevní obraz + diferenciál, glukóza, CRP, jaterní enzym ALT, AST, GGT, sodík, draslík, vápník, hořčík, chloridy, cholesterol, 
HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly, celková bílkovina, kreatinin, S-urea, glomerulární filtrace eGF, moč chemicky + sediment, separace séra 

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 24 340 Kč 27 840 Kč 25 740 Kč 29 240 Kč 27 140 Kč 29 940 Kč 

Veselý / KOMFORT 25 040 Kč 28 540 Kč 27 140 Kč 30 640 Kč 27 840 Kč 31 340 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 25 740 Kč 29 240 Kč 27 840 Kč 31 340 Kč 28 540 Kč 32 040 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu 
na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

mailto:obchod@llb.cz


REKONDIČNÍ KÚRA PO COVIDU-19 
– 8 DNÍ

Nabízíme pobyt speciálně vytvořený našimi lázeňskými lékaři na doléčení a rehabilitaci po prodělaném onemocnění 
Covid-19, který se zaměřuje na přetrvávající únavu, bolesti kloubů, svalů, dušnost, ztrátu čichu a zlepšení tělesné a 
psychické kondice. Celkový zdravotní stav organismu prověří vstupní lékařské vyšetření a laboratorní screening, 
srdeční činnost zkontrolujeme při EKG. Samozřejmostí je následná lékařská konzultace k výsledkům vyšetření. Během 
Vašeho pobytu v lázních budete trénovat své čichové buňky při aromaterapeutické koupeli či aromamasáži, dýchací 
systém nastartuje ke správné činnosti oxygenoterapie, dechová cvičení a pobyt v solné jeskyni. Bolestem svalů uleví 
rehabilitační plavání v bazénu s přírodní minerální vodou. Na detoxikaci Vašeho organismu a bolestech kloubů 
zapracuje bohdanečská slatina a celkový proces posílení vitality umocní krásné prostředí lázní a procházky v 
lázeňském parku. 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí Nástupní den: pondělí - pátek Stravování: plná penze výběrového typu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt  zahrnuje: 
 7x ubytování
 7x plná penze výběrového typu formou bufetu
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa*
 1x laboratorní screening „Medical Spa“**
 1x laboratorní screening „protilátky IgG COVID-19“
 1x lékařská konzultace k laboratornímu vyšetření
 1x EKG
 1x přísadová koupel s bylinnou solí + suchý zábal
 1x aromamasáž částečná

 5x oxygenoterapie
 2x skupinová rehabilitace – dechová cvičení
 1x skupinová rehabilitace – kondiční cvičení
 3x slatinný zábal v zábalové vaně
 5x solná jeskyně

 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních, doporučení procedur 

**odběr krve, krevní obraz + diferenciál, glukóza, CRP, jaterní enzym ALT, AST a GGT, sodík, chloridy, cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly, 
celková bílkovina, kreatinin, S-urea, glomerulární filtrace eGF, moč chemicky + sediment, separace séra, IgG protilátky 

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 20 150 Kč 23 650 Kč 21 550 Kč 25 050 Kč 22 950 Kč 25 750 Kč 

Veselý / KOMFORT 20 850 Kč 24 350 Kč 22 950 Kč 26 450 Kč 23 650 Kč 27 150 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 21 550 Kč 25 050 Kč 23 650 Kč 27 150 Kč 24 350 Kč 27 850 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu na 
recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. Aktuální 
informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

mailto:obchod@llb.cz


ARTRÓZA KLOUBŮ – 10 DNÍ 
Pobyt byl vytvořen pro pacienty s nemocí postihující klouby (kyčelní, kolenní, ramenní a loketní). Léčebný 
program je založen na intenzivní rehabilitaci, síle přírodního léčivého zdroje a individuálnímu přístupu, díky nimž 
v krátkém čase dosáhnete výrazného zlepšení vašeho zdravotního stavu. 

Délka pobytu: 10 dní / 9 nocí Nástupní den: pondělí - pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt   zahrnuje: 
 9x ubytování
 9x plná penze výběrového typu (bufetovou formou)
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa*
 3x skupinová rehabilitace v bazénu
 4x skupinová rehabilitace
 1x individuální rehabilitace
 2x fit posilovna pod dohledem fyzioterapeuta
 4x slatinný zábal v zábalové vaně
 1x klasická masáž částečná
 1x suchá masážní vana Hydrojet
 5x elektroléčba
 3x parafínový zábal rukou
 1x nácvik mobility rukou ve slatině
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních,
doporučení procedur
V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 

Cena za pobyt 10 dní / 9 nocí 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 23 190 Kč 27 690 Kč 24 990 Kč 29 490 Kč 26 790 Kč 30 390 Kč 

Veselý / KOMFORT 24 090 Kč 28 590 Kč 26 790 Kč 31 290 Kč 27 690 Kč 32 190 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 24 990 Kč 29 490 Kč 27 690 Kč 32 190 Kč 28 590 Kč 33 090 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu 
na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
Aktuální informace na www.llb.cz 

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. 
Masarykovo nám. 6 | 533 41 Lázně Bohdaneč | tel.: +420 466 860 860 | e-mail: obchod@llb.cz 

mailto:obchod@llb.cz


PROGRAM PRO BOLAVÁ ZÁDA – 10 DNÍ 
Tento pobyt jsme sestavili pro pacienty s přetrvávajícími bolestmi zad. Léčebný program má za následek zmírnit 
bolesti intenzivní rehabilitací za použití měkkých a mobilizačních technik a s podporou zdejších přírodních 
léčivých zdrojů. Zároveň vás naučíme správnou koordinaci pohybů při běžných denních činnostech - takovou 
"školu zad". 

Délka pobytu: 10 dní / 9 nocí Nástupní den: pondělí – pátek Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
 9x ubytování
 9x plná penze výběrového typu (bufetovou

formou)
 1x vstupní lékařské vyšetření Medical Spa*
 3x skupinová rehabilitace v bazénu
 3x skupinová rehabilitace
 1x individuální rehabilitace
 3x slatinný zábal v zábalové vaně
 1x klasická masáž částečná
 1x suchá masážní vana Hydrojet
 5x elektroléčba
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu
*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného rehabilitačního plánu v lázních,
doporučení procedur
V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin.
Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.

Cena za pobyt 10 dní / 9 nocí 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 20 730 Kč 25 230 Kč 22 530 Kč 27 030 Kč 24 330 Kč 27 930 Kč 

Veselý / KOMFORT 21 630 Kč 26 130 Kč 24 330 Kč 28 830 Kč 25 230 Kč 29 730 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 22 530 Kč 27 030 Kč 25 230 Kč 29 730 Kč 26 130 Kč 30 630 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu 
na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

mailto:obchod@llb.cz


Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

WELLNESS 
POBYTY

mailto:obchod@llb.cz


LÁZNĚ NA ZKOUŠKU – 3 DNY 
Program pobytu Lázně na zkoušku je navržen pro váš ideální odpočinek, který stihnete za pouhé 3 dny. Těšit se 
můžete na přísadovou koupel s bylinnou solí, klasickou částečnou masáž, relaxaci v KORÉ solné jeskyni i finské sauně  
nebo parní kabině. Užívat si můžete také whirlpool a plavání v bazénu pro aktivnější odpočinek. Potřebujete - li 
rychlý restart, bude pro Vás tento relaxační wellness pobyt skvělou volbou. 

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci Nástupní den: pondělí - neděle Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Wellness pobyt zahrnuje: 

 2x ubytování
 2x plná penze výběrového typu (bufetovou formou)
 1x přísadová koupel s aromatickou bylinnou solí + suchý zábal
 1x klasická masáž částečná
 1x KORÉ - solná jeskyně
 1x finská sauna a parní kabina
 1x whirlpool
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 4 470 Kč 5 470 Kč 4 870 Kč 5 870 Kč 5 270 Kč 6 070 Kč 

Veselý / KOMFORT 4 670 Kč 5 670 Kč 5 270 Kč 6 270 Kč 5 470 Kč 6 470 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 4 870 Kč 5 870 Kč 5 470 Kč 6 470 Kč 5 670 Kč 6 670 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při 
příjezdu na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku 
vyhrazena. Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

mailto:obchod@llb.cz


WELLNESS ROZMAZLOVÁNÍ – 4 DNY 
Dopřejte si příjemné rozmazlování během lázeňského wellness pobytu. V průběhu čtyř dnů si odpočinete ve 
finské sauně nebo v parní kabině, užijete si relaxaci v KORÉ solné jeskyni i přísadovou koupel s nepěnivým 
extraktem a v neposlední řadě Vám šikovní lázeňští maséři dopomohou k báječnému uvolnění 
pomocí wellness klasické masáže . 

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci Nástupní den: pondělí - neděle Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt  začíná obědem a končí snídaní. 

Wellness pobyt zahrnuje: 

 3x ubytování
 3x plná penze výběrového typu (bufetovou formou)
 1x přísadová koupel s nepěnivým extraktem + suchý zábal
 1x wellness masáž částečná
 1x suchá masážní vana Hydrojet
 1x KORÉ - solná jeskyně
 1x finská sauna a parní kabina
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 

Cena za pobyt 4 dny / 3 noci 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 6 170 Kč 7 670 Kč 6 770 Kč 8 270 Kč 7 370 Kč 8 570 Kč 

Veselý / KOMFORT 6 470 Kč 7 970 Kč 7 370 Kč 8 870 Kč 7 670 Kč 9 170 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 6 770 Kč 8 270 Kč 7 670 Kč 9 170 Kč 7 970 Kč 9 470 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při 
příjezdu na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku 
vyhrazena. Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

mailto:obchod@llb.cz


WELLNESS S VŮNÍ PERNÍKU – 4 DNY 
4denní relaxační pobyt speciálně připravený pro zlepšení nálady a načerpání nové energie. Zrelaxujte celé 
vaše tělo i mysl a nechte se prohřát našimi procedurami. Jako dárek jsme pro Vás připravili perníček na 
uvítanou. 

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci Nástupní den: pondělí - neděle Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Wellness pobyt zahrnuje: 

 3x ubytování
 3x plná penze výběrového typu (bufetovou formou)
 1x přísadová koupel s aromatickou bylinnou solí + suchý zábal
 1x klasická masáž částečná
 1x přísadová koupel s bylinným olejem + suchý zábal
 1x skořicový zábal proti celulitidě
 1x sedativní masáž obličeje
 1x whirlpool
 lázeňský perníček na uvítanou
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 

Cena za pobyt 4 dny / 3 noci 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 7 278 Kč 8 778 Kč 7 878 Kč 9 378 Kč 8 478 Kč 9 678 Kč 

Veselý / KOMFORT 7 578 Kč 9 078 Kč 8 478 Kč 9 978 Kč 8 778 Kč 10 278 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 7 878 Kč 9 378 Kč 8 778 Kč 10 278 Kč 9 078 Kč 10 578 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při 
příjezdu na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku 
vyhrazena. Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz
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DOKONALÉ POTĚŠENÍ – 5 DNÍ 
5denní wellness pobyt, který nese trefný název Dokonalé potěšení, zrelaxuje celé vaše tělo i mysl. Připravena 
je pro Vás aromamasáž, přísadová koupel s bylinnou solí, avokádový zábal, suchá masážní vana Hydrojet             
a  odpočinek ve finské sauně a parní kabině.  

Délka pobytu: 5 dní / 4 noci Nástupní den: pondělí - neděle Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Wellness pobyt zahrnuje: 

 4x ubytování
 4x plná penze výběrového typu (bufetovou formou)
 1x aromamasáž částečná
 2x přísadová koupel s aromatickou bylinnou solí + suchý zábal
 1x avokádový zábal
 1x suchá masážní vana Hydrojet
 1x finská sauna a parní kabina
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 

Cena za pobyt 5 dní / 4 noci 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 8 870 Kč 10 870 Kč 9 670 Kč 11 670 Kč 10 470 Kč 12 070 Kč 

Veselý / KOMFORT 9 270 Kč 11 270 Kč 10 470 Kč 12 470 Kč 10 870 Kč 12 870 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 9 670 Kč 11 670 Kč 10 870 Kč 12 870 Kč 11 270 Kč 13 270 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při 
příjezdu na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku 
vyhrazena. Aktuální informace na www.llb.cz 
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ZADÁNO ŽENÁM – 6 DNÍ 
Tento pobyt, věnovaný speciálně ženám, nabízí odpočinek, relaxaci a kosmetickou péči. Po celou dobu pobytu 
Vás budeme procedurami hýčkat a rozmazlovat. Pár dní vyhrazených jenom pro sebe Vám dodá nejen novou 
energii, ale pomůže i k navození harmonie a pohody do dalších dnů. 

Délka pobytu: 6 dní / 5 nocí Nástupní den: pondělí - neděle Stravování: plná penze formou bufetu 
Pobyt začíná obědem a končí snídaní. 

Wellness pobyt zahrnuje: 
 5x ubytování
 5x plná penze výběrového typu (bufetovou   formou)
 1x přísadová koupel s aromatickou bylinnou solí + suchý zábal
 1x přísadová koupel s bylinným olejem "Tajemství krásy" + suchý zábal
 1x havajská masáž částečná
 1x tropická masáž rukou a zábal rukou
 1x hydratační péče o pokožku obličeje a dekoltu
 1x lymfoven
 volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
 volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin. 

Cena za pobyt 6 dní / 5 nocí 

Sektor 
Medical Spa 

Pavilon / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 
01. 01. - 31. 03. 2022,
01. 12. - 23. 12. 2022

Mezisezóna 
01. 04. - 30. 04. 2022,
01. 10. - 30. 11. 2022

 Hlavní sezóna 
01. 05. 2022 – 30. 09. 2022

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

dvoulůžkový 
pokoj 

jednolůžkový 
pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt 

Veselý / KLASIK 11 050 Kč 13 550 Kč 12 050 Kč 14 550 Kč 13 050 Kč 15 050 Kč 

Veselý / KOMFORT 11 550 Kč 14 050 Kč 13 050 Kč 15 550 Kč 13 550 Kč 16 050 Kč 

Veselý / EXCLUSIVE 12 050 Kč 14 550 Kč 13 550 Kč 16 050 Kč 14 050 Kč 16 550 Kč 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při 
příjezdu na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku 
vyhrazena. Aktuální informace na www.llb.cz 

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz
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