
 
 

 

 

 

 

 

KATALOG POBYTŮ  

2022 



 
 

 

LÁZEŇSKÝ DOTEK 
 

Unikněte všedním starostem, stresu a shonu a alespoň na jeden den se dotkněte uvolňující lázeňské pohody  

a relaxace.  

 

Délka pobytu: 1 den s přenocováním  Stravování: polopenze formou bufetu (možno dokoupit plnou penzi 

za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné penze obědem) 

 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 1x ubytování 

✓ 1x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x klasická masáž částečná 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu  

 
 

 

 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin.  

Balíček lze objednat min. 2 dny před plánovaným čerpáním. Složení procedur v tomto balíčku 

NELZE měnit. Procedury jsou časovány na den odjezdu. V případě požadavku čerpání 

procedur v den příjezdu kontaktujte 581 683 636, m.sestry@ltnb.cz. 

 

Cena za pobyt 1 den s přenocováním  

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 2 470 Kč 2 770 Kč 2 670 Kč 2 970 Kč 2 770 Kč 3 070 Kč 

EXCLUSIVE 2 670 Kč 2 970 Kč 2 870 Kč 3 170 Kč 2 970 Kč 3 270 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 3 070 Kč - 3 370 Kč - 3 470 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

LÁZEŇSKÁ OCHUTNÁVKA – 3 DNY 
 

Dopřejte si krátkodobý lázeňský program a vyzkoušejte řadu příjemných procedur doplněných unikátním 

přírodním zdrojem. Propadnete kouzlu lázeňské relaxace a objevíte její blahodárné účinky.  

 

Délka pobytu: 3 dny/ 2 noci  10% sleva z ceny pobytu při nástupu v neděli a pondělí  Stravování: polopenze 

formou bufetu (možno dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)   Pobyt začíná večeří a končí 

snídaní (v případě plné penze obědem) 

 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 2x ubytování 

✓ 2x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x celková uhličitá koupel přísadová 
(konopí, kokos, švestka, whiskey) se zábalem  

✓ 1x celotělová vířivá lázeň přísadová se zábalem 

✓ 1x klasická masáž částečná 

✓ 1x dvouhodinový vstup do wellness centra 
ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin.  
 

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 4 360 Kč 4 960 Kč 4 760 Kč 5 360 Kč 4 960 Kč 5 560 Kč 

EXCLUSIVE 4 760 Kč 5 360 Kč 5 160 Kč 5 760 Kč 5 360 Kč 5 960 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 5 560 Kč - 6 160 Kč - 6 360 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

 

RELAXACE V LÁZNÍCH – 3 DNY 
 

Příjemné prostředí malebných moravských lázní spojené s relaxačními procedurami ocení každý, kdo hledá 

alespoň krátký únik od všední reality. Využijte příležitost k rychlé regeneraci a účinků zdejšího léčivého pramene. 

 

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci  10% sleva z ceny pobytu při nástupu v neděli a pondělí  Stravování: polopenze 

formou bufetu (možno dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí 

snídaní (v případě plné penze obědem) 

 

Relaxační pobyt zahrnuje: 
✓ 2x ubytování 

✓ 2x polopenze výběrového typu formou bufetu. 
Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 2x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x klasická masáž částečná 

✓ volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu 

✓ volný vstup do fitness po celou dobu pobytu 

 
 

 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 
 

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci 

 
 
 

LD 
Moravan/ 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 3 810 Kč 4 410 Kč 4 210 Kč 4 810 Kč 4 410 Kč 5 010 Kč 

EXCLUSIVE 4 210 Kč 4 810 Kč 4 610 Kč 5 210 Kč 4 810 Kč 5 410 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 5 010 Kč - 5 610 Kč - 5 810 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude vybírán při 
příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování dle platného ceníku. 
K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku 
vyhrazena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

WELLNESS DNY – 3 DNY  

Nechte se hýčkat a užívejte si pohody. Relaxujte a zapomeňte na starosti všedních dní . 

 

 

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci  10% sleva z ceny pobytu při nástupu v neděli a pondělí  Stravování: polopenze 

formou bufetu (možno dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí 

snídaní (v případě plné penze obědem) 

 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 2x ubytování 

✓ 2x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 2x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1 zábal části těla (záda nebo dolní končetiny) 
z bahna z Mrtvého moře 

✓ 1x klasická aromamasáž celotělová 

✓ 1x dvouhodinový vstup do wellness centra 
ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin.  
 

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 5 000 Kč 5 600 Kč 5 400 Kč 6 000 Kč 5 600 Kč 6 200 Kč 

EXCLUSIVE 5 400 Kč 6 000 Kč 5 800 Kč 6 400 Kč 6 000 Kč 6 600 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 6 200 Kč - 6 800 Kč - 7 000 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování dle 
platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen  
a služeb v průběhu roku vyhrazena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  
 



 
 

 

LÁZEŇSKÉ ROZMAZLOVÁNÍ – 4 DNY   
 

Nechte se rozmazlit hřejivými procedurami s aroma kokosu, které provoní vaši pokožku. Lázeňskou pohodu   

si můžete vychutnat v kavárně při sklence výborného vína, zrelaxovat můžete v bazénu či wellness centru. 

 

Délka pobytu: 4 dny/ 3 noci  10% sleva z ceny pobytu při nástupu v neděli a pondělí  Stravování: polopenze 

formou bufetu (možno dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí 

snídaní (v případě plné penze obědem) 

 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 3x ubytování  

✓ 3x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x celková uhličitá koupel kokosová 

✓ 1x klasická částečná masáž kokosová 

✓ 1x celotělový kokosový zábal 

✓ 1x vířivá nožní lázeň 

✓ 1x dvouhodinový vstup do wellness centra 
ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu  

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin.  
 

Cena za pobyt 4 dny / 3 noci 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 6 350 Kč 7 250 Kč 6 950 Kč  7 850 Kč 7 250 Kč 8 150 Kč 

EXCLUSIVE 6 950 Kč 7 850 Kč 7 550 Kč 8 450 Kč 7 850 Kč 8 750 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 8 150 Kč - 9 050 Kč - 9 350 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  
 



 
 

 

VŮNĚ DÁLEK – 4 DNY  
 

Dopřejte si náš lázeňský program a vydejte se za poznáním exotických procedur s použitím madagaskarských 

olejů a drahých kamenů, vyzkoušejte také účinky minerálního bahna a soli z Mrtvého moře. Vyhřát se pak 

můžete při relaxaci v bazénu nebo wellness centru. 

 

Délka pobytu: 4 dny/ 3 noci  10 % sleva z ceny pobytu při nástupu v neděli a pondělí  Stravování: polopenze 

formou bufetu (možno dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí 

snídaní (v případě plné penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 3x ubytování 

✓ 3x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 2x celková uhličitá koupel s přírodní solí  
z Mrtvého moře se zábalem 

✓ 1x vířivá nožní lázeň  

✓ 1x zábal celého těla z bahna z Mrtvého moře 

✓ 1x Madagaskarská masáž částečná 

✓ 1x klasická masáž částečná 

✓ 1x kyslíková terapie 

✓ 1x dvouhodinový vstup do wellness centra 
ve vyhrazenou dobu  

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin.  
 

Cena za pobyt 4 dny / 3 noci 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

jednolůžkov

ý 

pokoj 

dvoulůžkový 

pokoj 

jednolůžkov

ý 

pokoj 

dvoulůžkový 

pokoj 

jednolůžkový 

pokoj 

osoba / pobyt osoba / 
pobyt 

osoba / 
pobyt 

osoba / 
pobyt 

osoba / pobyt osoba / pobyt 

KOMFORT 7 330 Kč 8 230 Kč 7 930 Kč 8 830 Kč 8 230 Kč 9 130 Kč 

EXCLUSIVE 7 930 Kč 8 830 Kč 8 530 Kč 9 430 Kč 8 830 Kč 9 730 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 9 130 Kč - 10 030 Kč - 10 330 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  
 



 
 

 

ZADÁNO ŽENÁM – 4 DNY 

Pár dní vyhrazených jenom pro sebe vám dodá nejen novou energii, ale pomůže i k navození harmonie a pohody  
do dalších dnů. Vyzkoušejte blahodárné účinky zdejšího léčivého pramene a nechte se hýčkat profesionální péčí . 

 

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci  10% sleva z ceny pobytu při nástupu v neděli a pondělí  Stravování: polopenze 

formou bufetu (možno dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí 

snídaní (v případě plné penze obědem) 

 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 3x ubytování 

✓ 3x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x zábal zad z bahna z Mrtvého moře 

✓ 1x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x vířivá nožní lázeň 

✓ 1x aromamasáž klasická částečná 

✓ 1x Madagaskarská masáž částečná  

✓ 1x dvouhodinový vstup do wellness centra  
ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu  

 
 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin.  

 

Cena za pobyt 4 dny / 3 noci 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 6 270 Kč 7 170 Kč 6 870 Kč 7 770 Kč 7 170 Kč 8 070 Kč 

EXCLUSIVE 6 870 Kč 7 770 Kč 7 470 Kč 8 370 Kč 7 770 Kč 8 670 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 8 070 Kč - 8 970 Kč - 9 270 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  
 



 
 

 

LÁZEŇSKÁ HARMONIE – 5 DNŮ 
 

Rádi se necháváte hýčkat? Vstupte do světa vůní a nechte se unášet na vlně harmonie našich lázní.  

 

Délka pobytu: 5 dnů/ 4 noci  10% sleva z ceny pobytu při nástupu v neděli a pondělí  Stravování: polopenze 

formou bufetu (možno dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí 

snídaní (v případě plné penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 4x ubytování 

✓ 4x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x zábal části těla (záda nebo dolní končetiny) 
z bahna z Mrtvého moře 

✓ 1x celková uhličitá koupel přísadová (konopí, 
kokos, švestka, whiskey) se zábalem 

✓ 1x celková uhličitá koupel se solí z Mrtvého moře 
s briliantem se zábalem 

✓ 1x aromamasáž klasická částečná 

✓ 1x kyslíková terapie  

✓ 1x dvouhodinový vstup do wellness centra 
ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin.  
 

Cena za pobyt 5 dnů / 4 noci 

 

 
 

LD 
Moravan

/ 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 7 790 Kč 8 990 Kč 8 590 Kč 9 790 Kč 8 990 Kč 10 190 Kč 

EXCLUSIVE 8 590 Kč 9 790 Kč 9 390 Kč 10 590 Kč 9 790 Kč 10 990 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 10 190 Kč - 11 390 Kč - 11 790 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

NEVŠEDNÍ DNY – 5 DNÍ  
 

Pobyt je koncipován jako léčebně relaxační. V průběhu pobytu dopřejete svému tělu příjemné a uvolňující 

procedury, načerpáte novou energii a vychutnáte si pravou lázeňskou pohodu. V rámci balíčku využijete 

nejmodernější metody uvolňujících masáží a obnovíte síly do dalších dnů.  

 

Délka pobytu: 5 dní/ 4 noci  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 4x ubytování 

✓ 4x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 1x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x klasická masáž částečná 

✓ 1x kyslíková terapie  

✓ 1x vířivá nožní lázeň  

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 
 

Cena za pobyt 5 dní / 4 noci 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 7 300 Kč 8 500 Kč 8 100 Kč  9 300 Kč 8 500 Kč 9 700 Kč 

EXCLUSIVE 8 100 Kč 9 300 Kč 8 900 Kč 10 100 Kč 9 300 Kč 10 500 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 9 700 Kč - 10 900 Kč - 11 300 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

ABY ZÁDA NEBOLELA – 8 DNÍ  

Pobyt sestavený pro léčbu ale i prevenci akutních i chronických bolestí zad. Součástí pobytu jsou nejen vyšetření 
a konzultace s odborníky, jejichž cílem je najít příčinu bolesti, ale hlavně léčebné procedury zaměřené na 
zmírnění či úplné odstranění bolesti, kolagenovou terapii, a především nácvik a cílenou rehabilitaci pro udržení 
dlouhodobého efektu léčby. Pro zlepšení efektu doporučujeme pobyt minimálně na 14 nocí . 

 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x vstupní lékařská prohlídka (anamnéza a 
fyzikální vyšetření, doporučení procedur) 

✓ 1x balíček laboratorního vyšetření krve a moči* 

✓ 1x kineziologický rozbor fyzioterapeutem 

✓ 1x výstupní lékařská prohlídka (vyhodnocení 
celkové anamnézy) 

✓ 1x škola zad – nácvik s přednáškou lékaře 

✓ 5x elektroléčba nebo plynové injekce nebo 
biolampa dle indikace lékaře 

✓ 2x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 3x individuální rehabilitace / kineziotaping 

✓ 3x kolagenové injekce 

✓ 2x lokální parafínový zábal 

✓ 1x klasická masáž částečná 

✓ 1x suchá masážní vana (Hydrojet) 

✓ 1x aromamasáž částečná  

✓ 1x Nordic walking s trenérem – nácvik správné 
chůze 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu   

 
*močovina, kreatinin, kyselina močová, sodík, draslík, chloridy, hořčík, ALT, AST, GGT, bilirubin, amylasa, glukosa, 

cholesterol, triacylglyceridy, HDL, LDL, krevní obraz s diferenciálem, moč a sediment, CRP. 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 

LD 
Moravan/ 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 20 188 Kč 22 288Kč 21 588 Kč 23 688 Kč 22 288 Kč 24 388 Kč 

EXCLUSIVE 21 588Kč 23 688 Kč 22 988 Kč 25 088 Kč 23 688 Kč 25 788 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 24 388 Kč - 26 488 Kč - 27 188 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude vybírán 
při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování dle platného 
ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen   
a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 

 

 

 

 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz  
 



 
 

 

FIT PRO ŽIVOT – 8 DNÍ  

Pobyt sestavený pro všechny, kteří myslí na své zdraví a chtějí být maximálně fit. Součástí balíčku jsou nejen 
cílená vyšetření a konzultace s odborníky, jejichž cílem je odhalit rizika nemocí srdce, oběhového systému  
či pohybového aparátu a nalézt nejvhodnější způsoby prevence, ale také léčebné, uvolňující a provoněné 
procedury, využívající sílu unikátního léčivého přírodního zdroje. Nádherné relaxační prostředí lázní, široká škála 
nabízených procedur a doplňkových služeb i zdravá dietní strava přispějí ke zlepšení vaší kondice. 

 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x vstupní lékařská prohlídka (anamnéza  
a fyzikální vyšetření, doporučení procedur) 

✓ 1x balíček laboratorního vyšetření krve a moči* 

✓ 1x EKG 

✓ 1x funkční vyšetření zátěžovým testem 

✓ 1x echokardiografie 

✓ 1x konzultace s nutričním terapeutem  
(včetně analýzy na přístroji InBody) 

✓ 1x výstupní lékařská prohlídka (vyhodnocení 
celkové anamnézy) 

 

✓ 5x elektroléčba nebo plynové injekce nebo 
biolampa dle indikace lékaře 

✓ 3x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 3x individuální rehabilitace 

✓ 1x masáž lávovými kameny celková / 
Madagaskarská masáž celková 

✓ 1x aromamasáž částečná 

✓ 1x masáž rukou se zábalem  

✓ 4x kyslíková terapie 

✓ 1x suchá masážní vana (Hydrojet) 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu  

 
*močovina, kreatinin, kyselina močová, sodík, draslík, chloridy, hořčík, ALT, AST, GMT, bilirubin, amylasa, glukosa, 

cholesterol, triacylglyceridy, HDL, LDL, TSH, krevní obraz s diferenciálem, moč a sediment. 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 21 658 Kč 23 758 Kč 23 058 Kč 25 158 Kč 23 758 Kč 25 858 Kč 

EXCLUSIVE 23 058 Kč 25 158 Kč 24 458 Kč 26 558 Kč 25 158 Kč 27 258 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 25 858 Kč - 27 958 Kč - 28 658 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude vybírán 
při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování dle platného 
ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen   
a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 

 

 

 
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz  



 
 

 

LÁZEŇSKÁ TERAPIE PŘI KŘEČOVÝCH ŽÍLÁCH  
– 8 DNÍ  

 

Pobyt, který kombinuje účinky přírodní minerální vody, plynu a další lázeňské terapie. Uleví od nepříjemných 

pocitů v dolních končetinách postižených křečovými žilami. Koupele v přírodní uhličité vodě v kombinaci se 

suchým plynovým bazénem a dalšími indikovanými procedurami urychlí krevní oběh, a tím i cirkulaci krve  

v žilním systému. Příznivé účinky se projeví v ústupu napětí a bolesti v dolních končetinách, ve zmírnění jejich 

otoků a celkovém pocitu úlevy. 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 6x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 3x suchá uhličitá koupel 

✓ 2x elektroterapie – vasotrain  

✓ 3x přístrojová lymfodrenáž (žilní program) 

✓ 1x skupinová léčebná tělesná výchova 

✓ 1x skupinové cvičení v bazénu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 15 309 Kč 17 409 Kč 16 709 Kč 18 809 Kč 17 409 Kč 19 509 Kč 

EXCLUSIVE 16 709 Kč 18 809 Kč 18 109 Kč 20 209 Kč 18 809 Kč 20 909 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 19 509 Kč - 21 609 Kč - 22 309 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 

 
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  
 



 
 

 

LÁZEŇSKÝ TÝDEN PRO ZDRAVÍ – 8 DNÍ  
 

Pobyt plný hřejivých a voňavých procedur využívajících léčebné účinky jedinečného přírodního léčivého  

zdroje – teplické kyselky. Optimálně vyvážená strava v příjemném lázeňském prostředí s rodinnou atmosférou 

navodí pohodu a klid. Nechte se hýčkat, relaxujte a zapomeňte na starosti všedních dní.  

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 1x koupel uhličitá s minerální solí z Mrtvého moře 
s briliantem se zábalem 

✓ 1x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x celotělová vířivá lázeň se zábalem 

✓ 1x vířivá nožní lázeň 

✓ 1x zábal části těla z bahna z Mrtvého moře 

✓ 1x klasická masáž částečná 

✓ 1x suchá masážní vana (Hydrojet) 

✓ 1x dvouhodinový vstup do wellness centra 
ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 13 041 Kč 15 141 Kč 14 441 Kč 16 541 Kč 15 141 Kč 17 241 Kč 

EXCLUSIVE 14 441 Kč 16 541 Kč 15 841 Kč 17 941 Kč 16 541 Kč 18 641 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 17 241 Kč - 19 341 Kč - 20 041 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

LÉČBA ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH 
KONČETIN A DIABETICKÉ NEUROPATIE 

DOLNÍCH KONČETIN – 8 DNÍ  
 

Pobyt kombinuje léčebné procedury se zdravým pohybem. Uleví nepříjemným průvodním jevům ischemické 

choroby či diabetické neuropatie dolních končetin. Přírodní léčivý zdroj, minerální voda s vysokým obsahem 

oxidu uhličitého, má prokazatelný pozitivní vliv na prokrvení periferie dolních končetin, zlepšuje metabolismus 

tkání, které jsou poškozeny ischemií a zmírňuje pocity neuropatických projevů.  

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 5x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 3x suchá uhličitá koupel 

✓ 1x skupinové cvičení v bazénu 

✓ 1x skupinová léčebná tělesná výchova 

✓ 2x vířivá nožní lázeň 

✓ 5x elektroterapie – skladbu určí lékař 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin.  

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 14 882 Kč 16 982 Kč 16 282 Kč 18 382 Kč 16 982 Kč 19 082 Kč 

EXCLUSIVE 16 282 Kč 18 382 Kč 17 682 Kč 19 782 Kč 18 382 Kč 20 482 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 19 082 Kč - 21 182 Kč - 21 882 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 

 
 
 
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU  
A NERVOVÝCH ONEMOCNĚNÍ – 8 DNÍ  

 

Pobyt uleví od bolestí kloubů, páteře a neurologických obtíží, využívá příznivých účinků přírodního léčebného 

zdroje (minerální vody s vysokých obsahem oxidu uhličitého) a ve vhodné kombinaci s ostatními léčebnými 

procedurami působí blahodárně na celé tělo. 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 2x klasická masáž částečná 

✓ 1x skupinové cvičení v bazénu 

✓ 3x skupinová léčebná tělesná výchova 

✓ 5x elektroterapie (skladbu určí lékař) 

✓ 2x termoterapie (lokální parafínový zábal) 

✓ 3x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 13 951 Kč 16 051 Kč 15 351 Kč 17 451 Kč 16 051 Kč 18 151 Kč 

EXCLUSIVE 15 351 Kč 17 451 Kč 16 751 Kč 18 851 Kč 17 451 Kč 19 551 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 18 151 Kč - 20 251 Kč - 20 951 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

LÉČBA PSORIÁZY A ATOPICKÉHO 
EKZÉMU – 8 DNÍ 

 

Léčebný pobyt zahrnuje vysoce účinné léčivé kúry (například konopí nebo bahno z Mrtvého moře), které 

samostatně i ve vzájemné kombinaci blahodárně působí nejen na problematickou pokožku, ale mají příznivý 

vliv i na celé tělo. 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Doporučená délka pobytu: 14–28 dní  Nástupní den: pondělí–pátek 

Stravování: polopenze formou bufetu (možno dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)   

Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 1x suchá masážní vana (Hydrojet) 

✓ 1x lokální tepelný zábal, případně elektroléčba 

✓ 3x biolampa lokální 

✓ 1x konopný zábal celého těla 

✓ 1x zábal části těla (zad nebo dolních končetin) 
z bahna z Mrtvého moře 

✓ 2x uhličitá koupel s přírodní solí z Mrtvého moře se zábalem 

✓ 2x uhličitá koupel celková s konopnou přísadou se zábalem  

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 13 951 Kč 16 051 Kč 15 351 Kč 17 451 Kč 16 051 Kč 18 151 Kč 

EXCLUSIVE 15 351 Kč 17 451 Kč 16 751 Kč 18 851 Kč 17 451 Kč 19 551 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 18 151 Kč - 20 251 Kč - 20 951 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  
 



 
 

 

MALÝ LÉČEBNÝ POBYT – 8 DNÍ 
 

Vyzkoušejte si takové svoje malé lázně. Na základě lékařské prohlídky i vyšetření EKG vám lékař stanoví 

léčebný program, který nejlépe vyhoví vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu . 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 1x vyšetření EKG 

✓ léčebné procedury, které určí lékař  
dle aktuálního zdravotního stavu  
v průměrné ceně 555 Kč / den 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 14 455 Kč 16 555 Kč 15 855 Kč 17 955 Kč 16 555 Kč 18 655 Kč 

EXCLUSIVE 15 855 Kč 17 955 Kč 17 255 Kč 19 355 Kč 17 955 Kč 20 055 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 18 655 Kč - 20 755 Kč - 21 455 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.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. 

Připravili jsme pro vás cenově zvýhodněný pobyt. 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí Nástupní den: pondělí–pátek Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den) Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné penze 

obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 1x EKG 

✓ léčebné procedury, které určí lékař dle aktuálního 
zdravotního stavu v průměrné ceně 555 Kč / den 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

V den příjezdu je pokoj připraven po 11. hodině v LD Janáček / po 15. hodině v LD Moravan, v den 

odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 9 hodin v LD Janáček / do 12 hodin v LD Moravan. Přesné složení 

léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 

Lázeňský 
dům / 

kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

Janáček  

II. KATEGORIE 9 555 Kč 10 115 Kč 9 835 Kč 10 675 Kč 10 115 Kč 11 235 Kč 

KLASIK 10 395 Kč 11 235 Kč 10 955 Kč 12 355 Kč 11 235 Kč 12 915 Kč 

KLASIK S BALKONEM 10 675 Kč 11 515 Kč 11 235 Kč 12 635 Kč 11 515 Kč 13 195 Kč 

KOMFORT 10 955 Kč 13 475 Kč 11 795 Kč 14 035 Kč 12 355 Kč 14 595 Kč 

KOMFORT S BALKONEM 11 235 Kč 13 755 Kč 12 075 Kč 14 315 Kč 12 635 Kč 14 875 Kč 

APARTMÁN KOMFORT 11 515 Kč - 12 355 Kč - 12 915 Kč - 

Moravan  

KOMFORT 11 975 Kč  13 475 Kč 12 915 Kč 14 595 Kč 13 475 Kč 15 155 Kč 

EXCLUSIVE 12 915 Kč 14 595 Kč 14 035 Kč 15 715 Kč 14 595 Kč 16 275 Kč 

APARTMÁN EXCLUSIVE 15 155 Kč - 16 835 Kč - 17 395 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude vybírán při příjezdu na 
recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování dle platného ceníku. K dispozici dle volné 
kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

MOLEKULARIA – TEPLICKÁ VODÍKOVÁ 
TERAPIE – 8 DNÍ  

 

Vodíková voda je známá po celá staletí. Už nebudete muset navštěvovat francouzské Lurdy nebo německé 

Nordenau se zázračně léčivou vodou, ale stačí přijet do teplických lázní. Vedle proslulé teplické kyselky můžete 

vyzkoušet terapii molekulárním vodíkem. Molekulární vodík alkalizuje a hydratuje buňky a redukuje zánětlivé 

procesy. Zároveň eliminuje kyselinu mléčnou, urychluje regeneraci, zvyšuje výkonnost a odstraňuje únavu. Její 

popíjení zvyšuje energii a pomáhá v boji proti civilizačním onemocněním, způsobených mimo jiné také 

každodenním stresem. 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 2x celotělová vířivá lázeň obohacená  
o molekulární vodík 

✓ 2x klasická masáž částečná s molekulárním 
vodíkem 

✓ 1x masáž rukou s molekulárním vodíkem 

✓ 5x kyslíková terapie s pitnou kúrou molekulární 
vody 

✓ 2x vířivá lázeň dolních nebo horních končetin 
obohacená o molekulární vodík 

✓ 2x lokální parafínový zábal s molekulárním 
vodíkem 

✓ 2x celková uhličitá koupel se zábalem  

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu  

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 

 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 15 967 Kč 18 067 Kč 17 367 Kč 19 467 Kč 18 067 Kč 20 167 Kč 

EXCLUSIVE 17 367 Kč 19 467 Kč 18 767 Kč 20 867 Kč 19 467 Kč 21 567 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 20 167 Kč - 22 267 Kč - 22 967 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

NABER SÍLU PO COVIDU – 8 DNÍ 
 

Prodělali jste onemocnění Covid-19?  Dopřejte svému tělu týdenní rekonvalescenční pobyt, který přispěje k 

rychlému zotavení a posílení vitality. Součástí balíčku jsou nejen vyšetření, kterými zjistíme funkční kapacitu 

vašich plic či vyloučíme možné srdeční postižení po prodělané nemoci, ale hlavně kombinace cílených 

procedur na podporu dýchacího ústrojí, oběhového systému a zvýšení celkové obranyschopnosti organismu. 

Rekonvalescence je důležitá a neměla by se podceňovat! 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x balení H2 FORTE (120 tablet) 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 1x test na protilátky na Covid 

✓ 1x vyšetření EKG 

✓ 1x vyšetření funkční kapacity plic – spirometrie   

✓ 2x inhalace Vincentky 

✓ 3x inhalace vodíku 

✓ 2x kyslíková terapie 

✓ 2x vitamínový posilovač imunity 

✓ 3x skupinová dechová cvičení 

✓ 3x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x celková vířivá lázeň obohacená o 
molekulární vodík 

✓ 1x aromamasáž celková  

✓ 1x lokální tepelný rašelinový zábal obohacený 
molekulárním vodíkem  

✓ 5x andulační terapie s IR termoterapií (program 
svalové relaxace) 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 

 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 19 579 Kč 21 679 Kč 20 979 Kč  23 079 Kč 21 679 Kč 23 779 Kč 

EXCLUSIVE 20 979 Kč 23 079 Kč 22 379 Kč 24 479 Kč 23 079 Kč 25 179 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 23 779 Kč - 25 879 Kč - 26 579 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

POBYT PRO KLIENTY S HYPERTENZÍ – 8 DNÍ 
 

Léčebný pobyt je určen klientům, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem. Zahrnuje lékařské vyšetření včetně 

monitorace krevního tlaku přístrojem Holter, cílené laboratorní vyšetření a řadu léčebných procedur s využitím 

unikátního přírodního léčivého zdroje – minerální vody s vysokým obsahem CO2, která blahodárně působí na 

krevní tlak a příznivě ovlivňuje činnost celého organismu. K léčbě přispívá i dietní strava a dostatek pohybové 

aktivity pod vedením našich odborníků. 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x vstupní lékařská prohlídka (anamnéza, 
a fyzikální vyšetření, doporučení procedur) 

✓ 1x balíček laboratorního vyšetření krve a moči* 

✓ 1x EKG 

✓ 1x výstupní lékařská prohlídka (zhodnocení  
laboratorních výsledků a Holteru) 

✓ 1x Holter monitorace TK 

✓ 6x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 3x suchá uhličitá koupel 

✓ 2x masáž klasická částečná  

✓ 1x suchá masážní vana (Hydrojet) 

✓ 2x skupinové cvičení v bazénu 

✓ 2x skupinová léčebná tělesná výchova 

✓ 1x lekce Nordic Walking s trenérem  

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 

 

*močovina, kreatinin, kyselina močová, sodík, draslík, chloridy, ALT, AST, GGT, glukosa, cholesterol, CK triacylglyceridy, 

HDL, LDL, moč a sediment. 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 17 598 Kč 19 698 Kč 18 998 Kč  21 098 Kč 19 698 Kč 21 798 Kč 

EXCLUSIVE 18 998 Kč 21 098 Kč 20 398 Kč 22 498 Kč 21 098 Kč 23 198 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 21 798 Kč - 23 898 Kč - 24 598 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

PREVENTIVNÍ SCREENING PRO MUŽE – 8 DNÍ  
 

Nechcete zanedbat prevenci, ale nemáte prostor trávit čas v lékařských ordinacích? Pak spojte příjemné  

s užitečným a přijeďte do lázní na speciální pobyt pro muže, který obsahuje nejen odborná vyšetření na 

odhalení skrytých onemocnění, rizik, alergií či infekcí, ale také řadu léčebných a hýčkajících procedur. Zjistíte, 

jak na tom vaše tělo je a dopřejete sám sobě příjemný relax, který přispěje k vašemu zdraví. 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x vstupní lékařská prohlídka (anamnéza 
a fyzikální vyšetření, doporučení procedur) 

✓ 1x balíček laboratorního vyšetření krve 
a moči cílený pro muže* 

✓ 1x EKG 

✓ 1x funkční vyšetření zátěžovým testem 

✓ 1x vyšetření na přístroji InBody s konzultací 
výsledků s nutriční terapeutkou  

✓ 1x výstupní lékařská prohlídka  
(vyhodnocení celkové anamnézy) 

✓ 1x kineziologický rozbor s fyzioterapeutem  

✓ 1x individuální rehabilitace  

✓ 3x elektroléčba nebo plynové injekce  
nebo biolampa dle indikace lékaře 

✓ 2x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 3x suchá uhličitá koupel 

✓ 1x celotělová vířivá lázeň 

✓ 1x aromamasáž celková 

✓ 1x masáž nohou se zábalem 

✓ 3x kyslíková terapie 

✓ 1x suchá masážní vana (Hydrojet) 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 

 

*KO+diff, glukóza v plazmě, kreatinin, sodík, draslík, chloridy, hořčík, vápník, ALT, AST, GGT, AMS, albumin v moči, 

cholesterol celkový, triacylglyceridy, HDL, LDL, celková bílkovina, urea, moč a sediment, PSA, fPSA.  

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 21 133 Kč 23 233 Kč 22 533 Kč  24 633 Kč 23 233 Kč 25 333 Kč 

EXCLUSIVE 22 533 Kč 24 633 Kč 23 933 Kč 26 033 Kč 24 633 Kč 26 733 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 25 333 Kč - 27 433 Kč - 28 133 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

PREVENTIVNÍ SCREENING PRO ŽENY – 8 DNÍ  
 

Nechcete zanedbat prevenci, ale nemáte prostor trávit čas v lékařských ordinacích? Pak spojte příjemné  

s užitečným a přijeďte do lázní na speciální pobyt pro ženy, který obsahuje nejen odborná vyšetření na 

odhalení skrytých onemocnění, rizik, alergií či infekcí, ale také řadu léčebných a hýčkajících procedur. Zjistíte, 

jak na tom vaše tělo je a dopřejete sama sobě příjemný relax, který přispěje k vašemu zdraví. 

 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x vstupní lékařská prohlídka (anamnéza 
a fyzikální vyšetření, doporučení procedur) 

✓ 1x balíček laboratorního vyšetření krve 
a moči cílený pro ženy* 

✓ 1x EKG 

✓ 1x funkční vyšetření zátěžovým testem 

✓ 1x vyšetření na přístroji InBody s konzultací 
výsledků s nutriční terapeutkou  

✓ 1x výstupní lékařská prohlídka  
(vyhodnocení celkové anamnézy) 

✓ 1x kineziologický rozbor s fyzioterapeutem  

✓ 1x individuální rehabilitace  

✓ 3x přístrojová lymfodrenáž dolních  
nebo horních končetin 

✓ 1x manuální lymfodrenáž 

✓ 2x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x celotělová vířivá lázeň 

✓ 1x klasická masáž částečná obohacená 
molekulárním vodíkem 

✓ 3x kyslíková terapie 

✓ 1x suchá masážní vana (Hydrojet) 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 

 

*KO+diff, glukóza v plazmě, kreatinin, sodík, draslík, chloridy, hořčík, vápník, ALT, AST, GGT, AMS, albumin v moči, 

cholesterol celkový, triacylglyceridy, HDL, LDL, celková bílkovina, urea, moč a sediment, TSH, CRP. 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 19 761 Kč 21 861 Kč 21 161 Kč  23 261 Kč 21 861 Kč 23 961 Kč 

EXCLUSIVE 21 161 Kč 23 261 Kč 22 561 Kč 24 661 Kč 23 261 Kč 25 361 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 23 961 Kč - 26 061 Kč - 26 761 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

PREVENTIVNÍ SCREENING PROACTIVE – 8 DNÍ 
 

Jste aktivní člověk a zatěžujete svůj organismus na maximum? Svěřte se do rukou našich odborníků a zjistěte, 

jak na tom Vaše tělo je. Speciální pobytový balíček obsahuje komplexní vyšetření na odhalení skrytých 

onemocnění, poškození svalů či kloubů i nesprávně nastavené výživy. Na základě výsledků indikuje lékař 

kolagenovou terapii, elektroléčbu a další individuální rehabilitační a léčebné procedury na restart a regeneraci 

organismu. 
 

Délka pobytu: 8 dní/ 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 
Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x vstupní lékařská prohlídka (anamnéza 
a fyzikální vyšetření, doporučení procedur) 

✓ 1x balíček laboratorního vyšetření krve 
a moči ProActive* 

✓ 1x EKG 

✓ 1x spiroergometrie 

✓ 1x vyšetření na přístroji InBody s konzultací 
výsledků s nutriční terapeutkou 

✓ 1x výstupní lékařská prohlídka  
(vyhodnocení celkové anamnézy) 

✓ 5x elektroléčba nebo plynové injekce 
nebo biolampa dle indikace lékaře 

✓ 3x individuální rehabilitace 

✓ 3x kolagenové injekce  

✓ 1x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x celková uhličitá koupel s přírodní solí  
z Mrtvého moře se zábalem 

✓ 1x celotělová vířivá lázeň 

✓ 1x lokální parafínový zábal  

✓ 1x klasická masáž celková 

✓ 1x masáž nohou se zábalem 

✓ 1x andulační terapie s IR termoterapií  

✓ 4x kyslíková terapie  

✓ 1x suchá masážní vana (Hydrojet) 

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 

 

*KO+diff, glukóza v plazmě, kreatinin, hořčík, vápník, ALT, AST, GGT, AMS, cholesterol celkový, triacylglyceridy, HDL, LDL, 

celková bílkovina, urea, moč a sediment, CRP.  

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 22 890 Kč 24 990 Kč 24 290 Kč  26 390 Kč 24 990 Kč 27 090 Kč 

EXCLUSIVE 24 290 Kč 26 390 Kč 25 690 Kč 27 790 Kč 26 390 Kč 28 490 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 27 090 Kč - 29 190 Kč - 29 890 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

REVITAL – 8 DNÍ  
 

Pobyt je koncipován jako léčebně relaxační. V průběhu pobytu dopřejete svému tělu příjemné a uvolňující 

procedury, načerpáte novou energii a vychutnáte si pravou lázeňskou pohodu. V rámci balíčku využijete 

nejmodernější metody uvolňujících masáží a obnovíte síly do dalších dnů. 

 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 1x vířivá lázeň dolních končetin 

✓ 1x vířivá lázeň horních končetin 

✓ 1x masáž nohou se zábalem 

✓ 1x masáž rukou se zábalem 

✓ 1x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x masáž klasická částečná 

✓ 1x suchá masážní vana (Hydrojet) 

✓ 1x kyslíková terapie  

✓ 1x andulační terapie s IR termoterapií  

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 13 251 Kč 15 351 Kč 14 651 Kč 16 751 Kč 15 351 Kč 17 451 Kč 

EXCLUSIVE 14 651 Kč 16 751 Kč 16 051 Kč 18 151 Kč 16 751 Kč 18 851 Kč 

APARTMÁN EXCLUSIVE 
17 451 Kč - 19 551 Kč - 20 251 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z poby tu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  



 
 

 

TEPLICKÁ LÉČEBNĚ – RELAXAČNÍ KŮRA – 8 DNÍ  
 

Tento pobyt je navržen pro ty, kteří trpí onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem nebo problémy                 

s pohybovým aparátem. Je vhodný i jako prevence před těmito onemocněními. Procházky v parku, příjemné 

prostředí a účinky léčebných a relaxačních procedur navodí pohodu a klid!  

 

 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 1x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 1x uhličitá koupel se solí z Mrtvého moře  
s briliantem a zábalem 

✓ 1x švestková uhličitá koupel se zábalem  

✓ 1x kyslíková terapie 

✓ 1x lokální tepelný zábal 

✓ 1x zábal celého těla z bahna z Mrtvého moře 

✓ 1x švestková masáž částečná 

✓ 1x klasická masáž částečná  

✓ 2x dvouhodinový vstup do wellness centra ve 
vyhrazenou dobu  

✓ volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  
 
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 14 161 Kč 16 261 Kč 15 561 Kč 17 661 Kč 16 261 Kč 18 361 Kč 

EXCLUSIVE 15 561 Kč 17 661 Kč 16 961 Kč 19 061 Kč 17 661 Kč 19 761 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 18 361 Kč - 20 461 Kč - 21 161 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  
 



 
 

 

TEPLICKÉ LÁZNĚNÍ – 8 DNÍ   
 

Pobyt s léčebnými procedurami spolu s příjemnou a pohodovou atmosférou lázní přispěje nejen k relaxaci             

a dobré náladě. Přírodní uhličitá koupel pozitivně působí na rozšiřování cév a snižování krevního tlaku. Lokální 

tepelný zábal zmírní příznaky bolestivých kloubů. 

 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 

✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  

Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou 
formou za cenu 280 Kč / osobu a den 

✓ 1x malá vstupní lékařská prohlídka 

✓ 5x celková uhličitá koupel se zábalem 

✓ 2x klasická masáž částečná 

✓ 2x lokální tepelný zábal (parafín)  
nebo oxygenoterapie dle doporučení lékaře  

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

 

 

V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.  

 
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 13 139 Kč 15 239 Kč 14 539 Kč 16 639 Kč 15 239 Kč 17 339 Kč 

EXCLUSIVE 14 539 Kč 16 639 Kč 15 939 Kč 18 039 Kč 16 639 Kč 18 739 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 17 339 Kč - 19 439 Kč - 20 139 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude 
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování 
dle platného ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna 
cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz.  
 



 
 

 

 

ZDRAVÉ SRDCE – 8 DNÍ / 7 NOCÍ 

Léčebný pobyt je navržen nejen pro klienty trpící onemocněním kardiovaskulárního systému jako  
je např. ischemická choroba srdeční (stavy po infarktu srdečního svalu, hypertenze, ischemická choroba dolních 
končetin). Vhodný je i v případě rizikových faktorů jako je vysoký krevní tlak bez orgánových změn, metabolický 
syndrom, zvýšení hladiny tuku v krvi či nadváha. 

 

Délka pobytu: 8 dní / 7 nocí  Nástupní den: pondělí–pátek  Stravování: polopenze formou bufetu (možno 

dokoupit plnou penzi za cenu 280 Kč/osobu a den)  Pobyt začíná večeří a končí snídaní (v případě plné 

penze obědem) 

 

Léčebný pobyt zahrnuje: 
✓ 7x ubytování 

✓ 7x polopenze výběrového typu formou bufetu.  
Možno dokoupit plnou penzi (oběd) bufetovou formou  
za cenu 280 Kč / osobu a den) 

✓ 1x vstupní lékařská prohlídka (anamnéze a fyzikální  

vyšetření, doporučení procedur) 

✓ 1x balíček laboratorního vyšetření krve a moči* 

✓ 1x EKG 

✓ 1x výstupní lékařská prohlídka (zhodnocení  
laboratorních výsledků) 

✓ Léčebné procedury, které určí lékař dle aktuálního 
zdravotního stavu v průměrné ceně 800 Kč / den 

✓ volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu 
 

*močovina, kreatinin, kyselina močová, sodík, draslík, chloridy, ALT, AST, GGT, glukosa, cholesterol, triacylglyceridy, HDL, 

LDL, PT, CK. 

 
V den příjezdu je pokoj připraven po 15. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 12 hodin. 

Přesné složení léčebného programu určí lékař na základě zjištění aktuálního zdravotního stavu. 
 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

 

 
 

LD 
Moravan / 
kategorie 

Vedlejší sezóna 

21. 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 

KOMFORT 17 980 Kč 20 080 Kč 19 380 Kč 21 480 Kč 20 080 Kč 22 180 Kč 

EXCLUSIVE 19 380 Kč 21 480 Kč 20 780 Kč 22 880 Kč 21 480 Kč 23 580 Kč 

APARTMÁN 
EXCLUSIVE 22 1810 Kč - 24 280 Kč - 24 980 Kč - 

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený Obecním zastupitelstvím v Teplicích nad Bečvou. Poplatek z pobytu bude vybírán 
při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme hotelové ubytování dle platného 
ceníku. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2022 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen   
a služeb v průběhu roku vyhrazena. 

 
 
 
 
 
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
lazne@ltnb.cz, tel.: 581 81 81 81, www.ltnb.cz  


