
 

 

 

Vážení klienti,  
 

jsme rádi, že jste projevili zájem o následnou péči v našem Odborném léčebném ústavu v Lázních 
Teplice nad Bečvou. Termín Vašeho léčebného pobytu Vám sdělí kontaktní pracovník 
kardiochirurgického oddělení, kde jste byl operován. 
 

Délka pobytu: 28 nocí 
 

S sebou si vezměte: 

•  pohodlné přezůvky do vnitřních prostor 

•  pohodlné bavlněné oblečení na absolvování procedur, župan a plavky  

•  osobní hygienické potřeby 

•  obuv i oblečení na venkovní vycházky dle aktuálního ročního období 

•  léky, které dlouhodobě užíváte, si vezměte s sebou na celý pobyt v originálním balení 

•  zdravotní pomůcky, pokud je používáte 
•  příplatek za ubytování uhradíte v den nástupu hotově či kartou na recepci lázeňského domu 

 

Zajistili jsme pro Vás ubytování v Lázeňském domě Janáček.  
Vaše pojišťovna za Vás hradí léčení, stravu a ubytování ve sjednaném rozsahu služeb. Vzhledem 
k tomu, že naše lázně poskytují služby nad rámec sjednaný se zdravotními pojišťovnami, máme 
stanoven ceník příplatků za ubytování. Pokoj Vám bude přidělen dle aktuálně volné kapacity. 
V případě požadavku jiné ubytovací kategorie, jsme schopni vyhovět jen v případě volné kapacity, 
případně můžeme termín nástupu posunout s ohledem na volnou kapacitu a na platnost Vašeho 
návrhu.  

Lázeňský dům 
Janáček / 
kategorie 
ubytování 

Vedlejší sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna 

1. 1. – 31. 3. 2022 1. 4. – 30. 4. 2022 
1. 5. - 30. 9. 2022 

1. 12. – 31. 12. 2022 1. 10. – 30. 11. 2022 

Dvoulůžkový 
pokoj 

Jednolůžkový 
pokoj   

Dvoulůžkový 
pokoj 

Jednolůžkový 
pokoj   

Dvoulůžkový 
pokoj 

Jednolůžkový 
pokoj   

  osoba / noc osoba / noc osoba / noc osoba / noc osoba / noc osoba / noc 

II. kategorie 0 Kč 100 Kč 0 Kč 150 Kč 0 Kč 200 Kč 

Klasik 80 Kč 150 Kč 100 Kč 200 Kč 150 Kč 250 Kč 

Klasik s balkonem 100 Kč 200 Kč 150 Kč 250 Kč 200 Kč 300 Kč 

Komfort 150 Kč 250 Kč 200 Kč 300 Kč 250 Kč 350 Kč 

Komfort s balkonem 200 Kč 300 Kč 250 Kč 350 Kč 300 Kč 400 Kč 

 
Informace k Vašemu pobytu: 
 
Před nástupem na lázeňskou léčbu si, prosím, domluvte s Vašimi blízkými heslo, pomocí kterého se 
budou moci informovat (např. telefonicky) o Vašem zdravotním stavu. Následně nám při nástupu 
heslo sdělte, abychom jej poznamenali do Vaší zdravotní dokumentace. 

• V den nástupu se, prosím, dostavte v dopoledních hodinách na recepci lázeňského domu, kde 



 

 

 

předložíte občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. 
• V přijímací kanceláři odevzdáte propouštěcí zprávu z nemocnice.  
• Pokud jste v pracovní neschopnosti, vezměte neschopenku s sebou. 
• Při příjezdu je možné na dobu vyřízení formalit a vyložení zavazadel zaparkovat před recepcí 

lázeňského domu. Pro průjezd závorou stiskněte tlačítko pro volání na recepci, která Vám 
závoru otevře. Pokud budete mít zájem zaparkovat svůj vůz na celou dobu pobytu, informace 
o možnostech parkování Vám podá recepční. 

• Parkování vozidel ubytovaných klientů je povoleno pouze na vyhrazených místech na základě 
povolení vydaného recepcí. Parkovné v areálu lázní činí 30 - 50 Kč / den. 

• Pro vstup do budovy obdržíte na recepci čipový náramek za vratnou kauci 100 Kč. 
• Návštěvy klientů během pobytu v lázních jsou povoleny, ale z obav před šířením respiračních 

onemocnění nejsou doporučovány. Návštěvy na pokojích jsou zakázány. 
• Pokoj bude pro Vás připraven v den příjezdu od 11:00 hodin. V den odjezdu prosíme odevzdat 

klíče od pokoje na recepci lázeňského domu do 9:00 hodin. 
• Stravování je podáváno formou plné penze. V den příjezdu začínáte obědem, v den odjezdu 

končíte snídaní.  
• Ve všech pokojích i prostorách lázeňských domů je k dispozici bezplatný bezdrátový internet  

      (WiFi). Kvalitu a rychlost připojení negarantujeme.  
•  Možnost vyprání osobního prádla – rádi Vám zajistíme v místní prádelně. Poplatek se 

pohybuje od 20 – 55 Kč/ks. 
• Jsme nekuřácké lázně a platí zde přísný zákaz kouření. Porušení zákazu kouření je 

sankcionováno smluvní pokutou ve výši 2 000 Kč a bude i důvodem k okamžitému ukončení 
lázeňského pobytu bez náhrady. 

• Pobyt s rodinným příslušníkem je možný, ale je nutné jej domluvit předem s rezervační 
kanceláří lázní na tel. 581 686 311 nebo e-mailem na lazne@ltnb.cz  

 

Všeobecné obchodní podmínky, kterými se tento pobyt řídí, najdete na www.ltnb.cz 
 
Tento dopis s vezměte s sebou do lázní a předložte v den nástupu na recepci. 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuji se tyto 
dokumenty dodržovat. 

Jméno a příjmení:                             Datum narození:            _____        

 
Dne:   Podpis:                   ______        
 
Přejeme Vám, aby pobyt u nás přispěl k upevnění Vašeho zdraví, a těšíme se na setkání s Vámi.  
Tým Lázní Teplice nad Bečvou a.s. 
______________________________________________________________________________ 
 
Vyřizuje: hlavní sestra Leona Steckerová, ošetřovatelská péče; kontakt 602 462 040                    
       Magda Humplíková, rezervační kancelář, ubytování; kontakt 581 686 311                             
PO-PÁ  6.45 – 14.45 hod. Více informací o lázních naleznete na www.ltnb.cz 

mailto:lazne@ltnb.cz

