KATALOG
POBYTŮ

2022

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. Léčebný pobyt zahájíte malým 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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2x ubytování
2x polopenze výběrového typu (bufetovou formou)
1x malé vstupní lékařské vyšetření
1x přísadová koupel s bylinnou solí + suchý zábal
1x klasická masáž částečná
1x individuální rehabilitace
1x oxygenoterapie
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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

5 120 Kč

6 120 Kč

5 720 Kč

6 720 Kč

5 920 Kč

6 920 Kč

EXCLUSIVE

5 320 Kč

6 320 Kč

5 920 Kč

6 920 Kč

6 120 Kč

7 120 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

RESTART PRO ZDRAVOTNÍKY – 3 DNY
Ve chvílích, kdy potřebujete rychlý restart, Vám nabízíme 3denní léčebný pobyt zaměřený na celkovou
regeneraci organismu. Přijeďte nabrat energii na speciální pobyt pro zdravotní personál, který je sestaven
v souladu s mimořádným dotačním programem pro poskytovatele lůžkové péče pro pracovníky ve zdravotnictví
v souvislosti s epidemií COVID-19. Cílem je prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy
psychických a fyzických sil v souvislosti s epidemií COVID-19.
Délka pobytu: 3 dny / 2 noci Nástupní den: pondělí–neděle Stravování: plná penze formou bufetu
Pobyt začíná obědem a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2x ubytování
2x plná penze formou bufetu
1x posouzení zdravotního stavu*
1x přísadová koupel s bylinnou solí
1x přísadová koupel s bylinným olejem
1x aromamasáž celková
1x suchá masážní vana Hydrojet
1x zábal se zeleným čajem
1x indická masáž hlavy
1x whirlpool
2x oxygenoterapie
1x diagnostika InBody

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

*způsobilost absolvovat vybrané procedury bude posouzena lékařem na základě dotazníku vyplněného klientem (bez osobní
návštěvy klienta u lékaře). Pouze v případě nutnosti úprav léčebného plánu ze zdravotních důvodů bude klient vyzván k bezplatné
lékařské prohlídce
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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 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

KOMFORT

-

-

8 480 Kč

9 480 Kč

8 680 Kč

9 680 Kč

EXCLUSIVE

8 080 Kč

9 080 Kč

8 680 Kč

9 680 Kč

8 880 Kč

9 880 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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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 ve finské sauně nebo
parní kabině. Užívat si můžete také whirlpool a plavání v bazénu pro atraktivnější 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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Wellness pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2x ubytování
2x polopenze výběrového typu (bufetovou formou)
1x přísadová koupel s aromatickou bylinnou solí + suchý zábal
1x klasická masáž částečná
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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

3 960 Kč

4 960 Kč

4 560 Kč

5 560 Kč

4 760 Kč

5 760 Kč

EXCLUSIVE

4 160 Kč

5 160 Kč

4 760 Kč

5 760 Kč

4 960 Kč

5 960 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

MEDICAL SPA – MANAGER – 4 DNY
Pobyt je vhodný nejen pro manažery, ale i osoby s náročným povoláním a nedostatkem času pro sebe. Je
správnou volbou, jak nabrat novou energii a vitalitu pod dohledem našich profesionálů. Díky našemu balíčku
preventivních laboratorních vyšetření, konzultací a vyšetření nutriční terapeutkou a fyzioterapeutem zjistíte
základní informace o Vašem zdravotním stavu a načerpáte nové síly. Mějte zdraví pod kontrolou, dobijte
baterky a odpočiňte si!
Délka pobytu: 4 dny / 3 noci Nástupní den: neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek Stravování: polopenze
formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3x ubytování
3x polopenze výběrového typu (bufetovou formou)
1x malé vstupní lékařské vyšetření Medical Spa*
1x screening Medical Spa**
1x lékařská konzultace k laboratornímu vyšetření
1x EKG
1x diagnostika InBody s konzultací nutriční terapeutky
1x kineziologický rozbor s fyzioterapeutem

✓ 1x individuální rehabilitace s fyzioterapeutem
(škola zad, Redcord, Pro-kin…)***
✓ 1x koupel „Barevná harmonie“ + suchý zábal
✓ 1x klasická masáž celková
✓ 1x amma masáž
✓ 1x whirlpool
✓ 1x láhev Prosecca na pokoji

✓ volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
✓ volný vstup do fitness po celou dobu pobytu
*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s posouzením vhodnosti složení léčebného programu, 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
*** po kineziologickém rozboru fyzioterapeut zvolí vhodnou metodu rehabilitace s ohledem na zdravotní stav klienta.

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 4 dny / 3 noci

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

10 730 Kč

12 230 Kč

11 630 Kč

13 130 Kč

11 930 Kč

13 430 Kč

EXCLUSIVE

11 030 Kč

12 530 Kč

11 930 Kč

13 430 Kč

12 230 Kč

13 730 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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 přísadové koupeli 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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Wellness pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3x ubytování
3x polopenze výběrového typu (bufetovou formou)
1x přísadová koupel s nepěnivým extraktem + suchý zábal
1x wellness masáž částečná
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 3 dny / 2 noci

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

5 480 Kč

6 980 Kč

6 380 Kč

7 880 Kč

6 680 Kč

8 180 Kč

EXCLUSIVE

5 780 Kč

7 280 Kč

6 680 Kč

8 180 Kč

6 980 Kč

8 480 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓ 3x ubytování
✓ 3x polopenze 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

6 738 Kč

8 238 Kč

7 638 Kč

9 138 Kč

7 938 Kč

9 438 Kč

EXCLUSIVE

7 038 Kč

8 538 Kč

7 938 Kč

9 438 Kč

8 238 Kč

9 738 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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 nebo kyslíkovou terapii v podobě
oxygenoterapie. 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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4x ubytování
4x polopenze 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
2x oxygenoterapie
volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

*způsobilost absolvovat vybrané procedury bude posouzena lékařem na základě dotazníku vyplněného klientem (bez
osobní návštěvy klienta u lékaře). Pouze v případě nutnosti úprav léčebného plánu ze zdravotních důvodů bude klient
vyzván k bezplatné lékařské prohlídce.
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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

7 830 Kč

9 830 Kč

9 030 Kč

11 030 Kč

9 430 Kč

11 430 Kč

EXCLUSIVE

8 230 Kč

10 230 Kč

9 430 Kč

11 430 Kč

9 830 Kč

11 830 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

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 i
odpočinek ve finské sauně a parní kabině.
Délka pobytu: 5 dní / 4 noci Nástupní den: pondělí–neděle Stravování: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Wellness pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4x ubytování
4x polopenze 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

8 150 Kč

10 150 Kč

9 350 Kč

11 350 Kč

9 750 Kč

11 750 Kč

EXCLUSIVE

8 550 Kč

10 550 Kč

9 750 Kč

11 750 Kč

10 150 Kč

12 150 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Wellness pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5x ubytování
5x polopenze 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

10 150 Kč

12 650 Kč

11 650 Kč

14 150 Kč

12 150 Kč

14 650 Kč

EXCLUSIVE

10 650 Kč

13 150 Kč

12 150 Kč

14 650 Kč

12 650 Kč

15 150 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

LETNÍ DOVOLENÁ
V MEDICAL SPA – 7 dní
Dejte své dovolené nový rozměr a objevte kouzlo jedinečné lázeňské péče s výbornými službami, pestrou
stravou a krásnou přírodou v prémiovém resortu Medical Spa v Lázních Bohdaneč. Tento pobyt v sobě
propojuje tradiční lázeňskou péči a moderní životní styl wellness. Užijete si relaxační procedury, koupele,
masáže, pochutnáte si na bohaté stravě a volný čas můžete strávit procházkami v rozhlehlém lázeňském
parku nebo využít husté sítě cyklostezek s řadou atraktivních turistických cílů.
Délka pobytu: 7 dní / 6 nocí Nástupní den: pondělí–neděle Stravování: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

6x ubytování
6x polopenze výběrového typu (bufetovou formou)
1x láhev Prosecca na pokoji na uvítanou
1x posouzení zdravotního stavu*
1x přísadová koupel s vinným extraktem + suchý zábal
1x vinná aromamasáž částečná
1x perličková koupel + suchý zábal
1x suchá masážní vana Hydrojet

✓ 1x tropická masáž rukou a zábal rukou
✓ 1x oxygenoterapie
✓ 1x whirlpool
BONUS K POBYTU:
➢ volný vstup do bazénu po celou dobu
pobytu
➢ volný vstup do fitness po celou dobu
pobytu
➢ úschovna kol zdarma
➢ zapůjčení holí na Nordic walking na 1
den zdarma

* způsobilost absolvovat vybrané procedury bude posouzena
lékařem na základě dotazníku vyplněného klientem (bez osobní návštěvy klienta u lékaře). Pouze v případě nutnosti úprav léčebného plánu
ze zdravotních důvodů bude klient vyzván k bezplatné lékařské prohlídce.

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 7 dní / 6 nocí
akční nabídka od 15.6. do 15.9. 2022
Prémiový
resort
Medical Spa
/ kategorie

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

14 080 Kč

17 080 Kč

EXCLUSIVE

14 680 Kč

17 680 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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7x ubytování
7x polopenze 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 diagnostika InBody 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
✓ volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
✓ volný vstup do fitness po celou dobu pobytu
✓ rehabilitačního plánu v lázních, doporučení procedur
*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného
**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, triacylglyceroly, 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

19 400 Kč

22 900 Kč

21 500 Kč

25 000 Kč

22 200 Kč

25 700 Kč

EXCLUSIVE

20 100 Kč

23 600 Kč

22 200 Kč

25 700 Kč

22 900 Kč

26 400 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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 sytém nastartujete ke správné činnosti oxygenoterapie
nebo dechová cvičení. 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: polopenze výběrového typu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7x ubytování
7x polopenze 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
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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

18 140 Kč

21 640 Kč

20 240 Kč

23 740 Kč

20 940 Kč

24 440 Kč

EXCLUSIVE

18 840 Kč

22 340 Kč

20 940 Kč

24 440 Kč

21 640 Kč

25 140 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7x ubytování
7x polopenze 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

23 080 Kč

26 580 Kč

25 180 Kč

28 680 Kč

25 880 Kč

29 380 Kč

EXCLUSIVE

23 780 Kč

27 280 Kč

25 880 Kč

29 380 Kč

26 580 Kč

30 080 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7x ubytování
7x polopenze 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

16 080 Kč

19 580 Kč

18 180 Kč

21 680 Kč

18 880 Kč

22 380 Kč

EXCLUSIVE

16 780 Kč

20 280 Kč

18 880 Kč

22 380 Kč

19 580 Kč

23 080 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7x ubytování
7x polopenze 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

15 070 Kč

18 570 Kč

17 170 Kč

20 670 Kč

17 870 Kč

21 370 Kč

EXCLUSIVE

15 770 Kč

19 270 Kč

17 870 Kč

21 370 Kč

18 570 Kč

22 070 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7x ubytování
7x polopenze 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 diagnostika InBody s konzultací nutriční terapeutky
a doporučení 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
✓ 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

20 340 Kč

23 840 Kč

22 440 Kč

25 940 Kč

23 140 Kč

26 640 Kč

EXCLUSIVE

21 040 Kč

24 540 Kč

23 140 Kč

26 640 Kč

23 840 Kč

27 340 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7x ubytování
7x polopenze 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 diagnostika InBody 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
✓ volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
✓ volný vstup do fitness po celou dobu pobytu
✓ rehabilitačního plánu v lázních, doporučení procedur
*zjištění anamnézy a vyšetření pacienta s cílem sestavení komplexního léčebného
**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, triacylglyceroly, 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

19 350 Kč

22 850 Kč

21 450 Kč

24 950 Kč

22 150 Kč

25 650 Kč

EXCLUSIVE

20 050 Kč

23 550 Kč

22 150 Kč

25 650 Kč

22 850 Kč

26 350 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7x ubytování
7x polopenze 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

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

19 580 Kč

23 080 Kč

21 680 Kč

25 180 Kč

22 380 Kč

25 880 Kč

EXCLUSIVE

20 280 Kč

23 780 Kč

22 380 Kč

25 880 Kč

23 080 Kč

26 580 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

MALÝ LÉČEBNÝ POBYT PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
KLIENTŮ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÉ PÉČE – 8 DNÍ
Vezměte s sebou do lázní i své blízké, nebo si sami prodlužte svůj pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou. Pro
doprovod klienta na komplexní nebo příspěvkové péči nevyžádané lékařem, nabízíme cenově zvýhodněný
pobyt.
Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí Nástupní den: pondělí–neděle Stravování: plná penze formou bufetu
Pobyt začíná obědem a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓

7x ubytování
7x plná penze formou bufetu
1x posouzení zdravotního stavu*
1x perličková koupel
1x klasická masáž částečná

Volný vstup do bazénu ve vyhrazeném čase
Volný vstup do Fitness ve vyhrazeném čase
*způsobilost absolvovat vybrané procedury bude posouzena lékařem na základě dotazníku vyplněného klientem (bez
osobní návštěvy klienta u lékaře). Pouze v případě nutnosti úprav léčebného plánu ze zdravotních důvodů bude klient
vyzván k bezplatné lékařské prohlídce.
V den příjezdu je pokoj připraven po 12. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin.

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí
Prémiový
resort
Medical
Spa /
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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

11 440 Kč

14 240 Kč

13 120 Kč

15 920 Kč

13 680 Kč

16 480 Kč

EXCLUSIVE

12 000 Kč

14 800 Kč

13 680 Kč

16 480 Kč

14 240 Kč

17 040 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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 individuálním přístupu, díky
nimž v krátkém čase dosáhnete výrazného zlepšení Vašeho zdravotního stavu.
Délka pobytu: 10 dní / 9 nocí Nástupní den: pondělí–pátek Stravování: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9x ubytování
9x polopenze 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 8 dní / 7 nocí

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

21 570 Kč

26 070 Kč

24 270 Kč

28 770 Kč

25 170 Kč

29 670 Kč

EXCLUSIVE

22 470 Kč

26 970 Kč

25 170 Kč

29 670 Kč

26 070 Kč

30 570 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.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: polopenze formou bufetu
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9x ubytování
9x polopenze 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 8 dní / 7 nocí

Prémiový
resort
Medical Spa
/ 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. - 30. 09. 2022

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

dvoulůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

osoba / pobyt

KOMFORT

19 110 Kč

23 610 Kč

21 810 Kč

26 310 Kč

22 710 Kč

27 210 Kč

EXCLUSIVE

20 010 Kč

24 510 Kč

22 710 Kč

27 210 Kč

23 610 Kč

28 110 Kč

osoba / pobyt

jednolůžkový
pokoj
osoba / pobyt

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.medi-spa.cz

Rezervace pobytů: rezervace@medi-spa.cz,
tel.: 466 860 661, www.medi-spa.cz.

