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POBYTOVÉ BALÍČKY
Léčebné lázně Lázně Kynžvart

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

POBYT NA POSÍLENÍ IMUNITY
6 nocí

• ubytování s plnou penzí (snídaně
formou bufetu, oběd a večeře:
výběr ze dvou jídel, salátový bufet)
• 1x láhev (5 l) pramene RICHARD
na pokoji
• klimatoterapie
• vstupní lékařská prohlídka s vyhodnocením anamnézy a monitoringu
zdravotního stavu
• 1x částečná masáž zad a šíje,
1x vířivá nebo uhličitá koupel,
2x oxygenoterapie, 1x inhalace,
1x LTV (skupinový),1x rašelinový
zábal (v případě kontraindikace
1x parafinová lázeň – ruce)
• denně preparát na povzbuzení imunity
• neomezený vstup do bazénu a posilovny
(dle aktuální provozní doby)
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Kategorie

VV

VVV

MIMOSEZÓNA

8420 Kč

6420 Kč

8720 Kč

6720 Kč

SEZÓNA

9320 Kč

7320 Kč

9620 Kč

7620 Kč

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, plné penze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

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

LÉČEBNÝ POBYT
7 nocí a více

• ubytování s plnou penzí (snídaně
formou bufetu, oběd a večeře:
výběr ze dvou jídel, salátový bufet)
• 1x láhev (5 l) pramene RICHARD
na pokoji
• klimatoterapie
• vstupní lékařská prohlídka
s vyhodnocením anamnézy
a monitoringu zdravotního stavu
• 3 procedury/denně/kromě neděle
(2 vedlejší a 1 hlavní)
• 1x pedikúra nebo manikúra během
pobytu
• 3x vstup do sauny
• neomezený vstup do bazénu a posilovny
(dle aktuální provozní doby)
• 1x návštěva Státní zámek Kynžvart
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MIMOSEZÓNA

10 890 Kč

8890 Kč

SEZÓNA

11 940 Kč

9940 Kč

VVV
11 240 Kč
12 290 Kč

9240 Kč
10 290 Kč

Uvedené ceny jsou včetně ubytování (7 nocí), plné penze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

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

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU
od 6 nocí

• ubytování s polopenzí (snídaně formou
bufetu, večeře: výběr ze dvou jídel,
salátový bufet)
• 1x láhev (5 l) pramene RICHARD
na pokoji
• klimatoterapie
• 1x léčebná procedura na den dle
výběru z platného ceníku (na základě
doporučení lékaře/mimo neděle)
• neomezený vstup do bazénu
a posilovny(dle aktuální provozní doby)
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Kategorie
MIMOSEZÓNA

(dospělá os.,dítě 15-18 let)

SEZÓNA

(dospělá os.,dítě 15-18 let)
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7700 Kč

5700 Kč

8000 Kč

6000 Kč

8600 Kč

6600 Kč

8900 Kč

6900 Kč

Dětská varianta*

VV

VVV

MIMOSEZÓNA

3990 Kč

4200 Kč

SEZÓNA

4690 Kč

4890 Kč

(vždy na pokoji s dosp. os.)

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt /os./
ve dvoulůžkovém/vícelůžkovém pokoji pokoji. *Dětská varianta – dítě 3-15 let

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

POSTCOVID
od 7 nocí

• ubytování s polopenzí (snídaně formou
bufetu, večeře: výběr ze dvou jídel,
salátový bufet)
• 1x láhev (5 l) pramene RICHARD na pokoji
• klimatoterapie
• 1x vstupní lékařská prohlídka s doporučením vhodných rozšiřujících procedur
• 10 lázeňských procedur zaměřených na
rekonvalescenci po prodělání nemoci
COVID-19 (2x oxygenoterapie, 2x inhalace, 1x skupinová respirační fyzioterapie,
2x nordic walking procházka v přírodě
s dechovými, uvolňujícími a posilujícími
cviky, 2x střídavé nožní koupele nebo
skotské střiky, 1x suchá uhličitá koupel
nebo masáž zad a šíje)
• neomezený vstup do bazénu, sauny,
posilovny (dle aktuální provozní doby)
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MIMOSEZÓNA

9980 Kč

SEZÓNA

11 030 Kč
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7980 Kč
9030 Kč

VVV
10 330 Kč

8330 Kč

11 380 Kč

9380 Kč

Uvedené ceny jsou včetně ubytování (7 nocí), polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

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

6 nocí

RODINNÝ RELAX

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

u
í
žit her
vyu ouc
při ho v Kč
é
ov
00
lev

s

0

-2

Kategorie

• ubytování s polopenzí (snídaně formou bufetu,
večeře: výběr ze dvou jídel, salátový bufet)
• vstupní lékařská prohlídka
• klimatoterapie
• 1x vířivá koupel
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• 2x suchá uhličitá koupel
• 1x parafinová lázeň (ruce)
• 1x inhalační terapie
• volný vstup do bazénu, sauny, posilovny
(dle aktuální provozní doby)
• 1x vstupenka Státní zámek Kynžvart
BONUS: možnost připojení dětí do 15ti let
na kulturní akce konající se v areálu

VV

VVV

6120 Kč dospělá osoba
2640 Kč dítě od 3 let do 15ti let

8420 Kč

7020 Kč dospělá osoba
2640 Kč dítě od 3 let do 15ti let

9320 Kč

MIMOSEZÓNA

8120 Kč

SEZÓNA

9020 Kč

6420 Kč dospělá osoba
2940 Kč dítě od 3 let do 15ti let
7320 Kč dospělá osoba
2940 Kč dítě od 3 let do 15ti let

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu
ve dvou-/tří-/čtyřlůžkovém pokoji.
Dítě bez procedur: lze na základě lékařské prohlídky dokoupit dle platného ceníku.
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a služby zdarma.

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

POBYT PRO SENIORY 70+
6 nocí

• ubytování s polopenzí (snídaně formou
bufetu, večeře: výběr ze dvou jídel,
salátový bufet)
• vstupní lékařská prohlídka
• klimatoterapie
• 1x vířivá koupel
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• 2x suchá uhličitá koupel
• 2x parafinová lázeň (ruce)
• 2x inhalační terapie
• 1x vstupenka Státní zámek Kynžvart
• volný vstup do bazénu, sauny, posilovny
(dle aktuální provozní doby)
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MIMOSEZÓNA

7520 Kč

5520 Kč

7820 Kč

5820 Kč

SEZÓNA

8420 Kč

6420 Kč

8720 Kč

6720 Kč

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

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

WELLNESS POBYT
4 noci

• ubytování s polopenzí (snídaně formou
bufetu, večeře: výběr ze dvou jídel,
salátový bufet)
• klimatoterapie
• 1x vířivá koupel
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• 1x suchá uhličitá koupel
• 1x parafinová lázeň (ruce)
• volný vstup do bazénu a posilovny
(dle aktuální provozní doby)
• 2x vstup do sauny

Kategorie

VV

VVV

MIMOSEZÓNA

4160 Kč

4360 Kč

SEZÓNA

4760 Kč

4960 Kč

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
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REGENERAČNÍ POBYT
3 noci

• ubytování s polopenzí (snídaně formou
bufetu, večeře: výběr ze dvou jídel,
salátový bufet)
• klimatoterapie
• 1x vířivá koupel
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• 1x suchá uhličitá koupel
• volný vstup do bazénu a posilovny
(dle aktuální provozní doby)
• 2x vstup do sauny

Kategorie

VV

VVV

MIMOSEZÓNA

3180 Kč

3330 Kč

SEZÓNA

3630 Kč

3780 Kč

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

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

RELAXAČNÍ POBYT
2 noci

• ubytování s polopenzí (snídaně formou
bufetu, večeře: výběr ze dvou jídel,
salátový bufet)
• klimatoterapie
• 1x klasická částečná masáž (záda/šíje)
• volný vstup do bazénu a posilovny
(dle aktuální provozní doby)
• 2x vstup do sauny

Kategorie

VV

VVV

MIMOSEZÓNA

2130 Kč

2230 Kč

SEZÓNA

2430 Kč

2530 Kč

Uvedené ceny jsou včetně ubytování, polopenze a uvedených služeb za pobyt/osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

INFO PRO VŠECHNY BALÍČKY
POZNÁMKY K CENĚ:

• cena je uvedena za dospělou osobu v plně obsazeném pokoji
• sobota/neděle – studená večeře
• příplatek za jednolůžkový pokoj 150 Kč/noc
• lázeňský poplatek 20 Kč/noc/os.
• oběd 110 Kč/os./den (nutné objednat 2 prac. dny před příjezdem)
• možnost využití dalších lázeňských procedur dle platného ceníku
• zapůjčení nordic walking holí a jízdních kol z lázeňské půjčovny
(dle aktuálních provozních časů )
• miniaturpark BOHEMINIUM/lanovka Mariánské Lázně 15% sleva
• wifi, parkování zdarma
• zapůjčení osobního automobilu

TRANSFER ZDARMA U PŘÍJEZDU/ODJEZDU
Mariánské Lázně - Lázně Kynžvart 13,30 hod.
Lázně Kynžvart - Mariánské Lázně 10,00 hod
MIMOSEZÓNA 17.01. -30.04.2022,16.10.-19.12.2022
SEZÓNA 01.5.-15.10.2022
VYBAVENÍ POKOJŮ LÁZEŇSKÝCH DOMŮ „LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART”:
**ŠÁRKA,** LIBUŠE, *** ORLÍK, ***ZÁBOJ ,***PRAHA
SAMOSTATNÁ KOUPELNA, WC, TV, LEDNICE, TELEFON
MOŽNÉ SKUPINOVÉ REZERVACE (K DISPOZICI AUTOBUS)
LZE ZAJISTIT PRO SKUPINY OD 6-ti OSOB NÁVŠTĚVU
STÁTNÍHO ZÁMKU KYNŽVART, BEČOV, TEPLÁ.....
(Dle požadavků zpracujeme program pro skupinové rezervace,
různá sportovní soustředění, školy v přírodě, turistické a jiné kluby přímo na míru)
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE k balíčkům nebo k zařízení Léčebné lázně Lázně Kynžvart
naleznete na www.lazne-kynzvart.cz
Strava probíhá v centrální jídelně za LD Orlíkem. Procedury se podávají v budově balneocentra .
Iva Čeřovská
vedoucí obchodního oddělení
Tel: + 420 354 672 149
Mobil: + 420 607 013 739
cerovska@lazne-kynzvart.cz

Diana Kletečková/
Petra Bartůšková
přijímací kancelář
Tel: + 420 354 672 151
recepce@lazne-kynzvart.cz

