OZDRAVNÝ POBYT PRO DÁRCE KRVE, KREVNÍ
PLAZMY A KOSTNÍ DŘENĚ NA 5 DNÍ 2020
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR poskytuje pro své pojištěnce, dárce krve, krevní plazmy i
kostní dřeně příspěvek do max. výše 5 000 Kč na úhradu léčebně rehabilitační péče v našich lázních (z
toho minimálně 2 000 Kč tvoří léčebný program). Přijeďte na ozdravný cenově zvýhodněný pobyt pro
dárce krve do našich lázní a o příspěvek si zažádejte na místně příslušné pobočce ZP MV ČR.
OZDRAVNÝ POBYT PRO DÁRCE KRVE, KREVNÍ PLAZMY A KOSTNÍ DŘENĚ NA 5 DNÍ / 4 NOCI
ZAHRNUJE:
• 4x ubytování,
• 4x plnou penzi – snídaně, oběd a večeře formou bufetu,
• 1x malou vstupní lékařskou prohlídku,
• 3x celkovou uhličitou koupel se zábalem,
• 2x klasickou masáž částečnou,
• 2x elektroléčbu (skladbu určí lékař),
• 2x andulační terapii s IR termoterapii,
• 2x lokální parafínový zábal,
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu.
Hlavní sezóna

Vedlejší sezóna

1. 5. - 31. 10. 2020

1. 11. - 31. 12. 2020

Lázeňský dům
Dvoulůžkový pokoj
Cena/osoba/pobyt

Jednolůžkový pokoj
Cena /osoba/pobyt

Dvoulůžkový pokoj
Cena/osoba/pobyt

Jednolůžkový pokoj
Cena /osoba/pobyt

8 880 Kč

9 600 Kč

8 350 Kč

8 860 Kč

9 600 Kč

10 320 Kč

9 030 Kč

9 540 Kč

MORAVAN
Komfort
Exclusive

Ceny jsou uvedeny v Kč za osobu / pobyt. Ceny nezahrnují poplatek z pobytu 20 Kč / osobu / den.
Klient (dárce krve) obdrží pro účely proplacení příspěvků od ZP platební doklad za čerpaný pobyt, včetně
konkrétního výčtu čerpaných procedur.

Nástupní dny pondělí až pátek.
Poplatek z pobytu
Sazba poplatku byla stanovena Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou ve výši 20 Kč / osoba /
den (za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku). Poplatek bude zahrnut do zálohové
faktury nebo bude vybírán při příjezdu na recepci. Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé,
osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, držitelé průkazu
ZTP/P a jejich průvodci a osoby mladší 18 let. Zároveň budou od poplatku osvobozené osoby, kterým
je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako komplexní (KLP). Od poplatku nejsou
osvobozeny osoby starší 70 let, osoby, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
hrazená jako příspěvková (PLP), samoplátci.

Pobyt začíná večeří a končí poslední den obědem.
V den příjezdu je možnost ubytování od 14:00 hodin. V den odjezdu vyklizení pokojů do 12:00 hodin.

STRAVOVÁNÍ A PROCEDURY:
Stravování a procedury probíhají přímo v lázeňském domě Moravan.

Přehled výdeje stravy:
SNÍDANĚ
7:00 – 9:30

OBĚD
11:30 – 13:00

VEČEŘE
17:00 - 18:30

Procedury nejsou časovány v den příjezdu. V den odjezdu mohou být procedury načasovány.
VYBAVENÍ POKOJŮ:
LD MORAVAN
Komfort: jedno- nebo dvoulůžkové pokoje, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou, WC, fén,
lednice, TV, župany, WiFi.
Exclusive: jedno- nebo dvoulůžkové pokoje, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou, WC, fén, lednice, telefon,
TV, župany, bezpečnostní schránky, varná konvice, WiFi.
Smluvní vztah, není-li stanoveno jinak, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami LTnB,
které jsou uveřejněny na webových stránkách LTnB www.ltnb.cz.

