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LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU
Pečujeme o to nejcennější – Vaše zdraví
Historie Lázní Teplice nad Bečvou sahá až 
do roku 1553. Patří tak k nejstarším lázním 
na Moravě. Najdete nás v Olomouckém 
kraji na území měst Hranice a Teplice nad 
Bečvou. První kamenné lázně zde vy-
budoval majitel hranického panství Jan 
Kropáč z Nevědomí v roce 1553. Přímo 
pod lázeňskými budovami se totiž nachá-
zejí skalní pukliny, navazující na rozsáhlý 
jeskynní systém. Právě tam vyvěrá ona 
zázračná léčivá voda, silně obohacená 
minerály a oxidem uhličitým – dnes nazý-
vaná teplická kyselka.

Zdejší lázeňská péče pomáhá obnovit síly 
nejen dospělým, ale i dětem od 1,5 roku 
věku a dospívajícím. Léčebné pobyty jsou 
vhodné zejména pro rehabilitaci oběho-
vého a nervového systému, pohybového 
aparátu, léčbu poruch látkové výměny 
(diabetes mellitus – cukrovka) a obezity 
u dětí. Pomáháme i onkologickým paci-
entům. 

Kromě pojišťovnou hrazených pobytů na-
bízíme i širokou škálu služeb pro samoplát-
ce, kteří si mohou vybrat z pestré nabídky 
pobytů či jednotlivých procedur. V nabídce 
jsou také jednodenní zážitkové balíčky pro-
cedur. 

Vnitřní i venkovní areál Lázní Teplice nad 
Bečvou je nekuřácký. Kouření je povoleno 
pouze na speciálně vyhrazených místech 
u jednotlivých lázeňských domů. Porušení 
zákazu kouření je sankcionováno smluvní 
pokutou ve výši 2 000 Kč a může být i dů-
vodem k ukončení lázeňské léčby. 

Lázeňský areál tvoří čtyři lázeňské budo-
vy – Lázeňský dům Moravan, Janáček, 
Praha a Dětská léčebna Radost. 

2



3



Již ve třicátých letech 20. století byly 
vědecky prokázány léčivé účinky zdejší 
unikátní minerální vody při léčení srdeč-
ně-cévních onemocnění. Tato minerali-
zovaná uhličitá voda získávaná z Kropá-
čova a Jurikova pramene patří mezi 
nejkvalitnější svého druhu. 

Teplická kyselka obsahuje především lé-
čivý plyn CO2 (oxid uhličitý), a to ve vel-
kém množství, přibližně v rozmezí 2500 
až 3200 mg/l. A právě vlastnosti oxidu 
uhličitého se u nás využívá při koupelích 
a dalších procedurách. Tento plyn vstu-
puje přes kůži do těla, rozšiřuje cévy, 
snižuje tlak a pomáhá zlepšovat krev-
ní oběh, pozitivně působí na srdce, cévy 
atd. Tím, v jakém geologickém prostředí 
se v Teplicích nacházíme (jeskyně), voda 
obsahuje až 600 mg/l vápníku, což je 
druhá největší složka, která v minerálce 
je. Zároveň voda obsahuje velké množství 
dalších minerálních látek.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ
Pitné pavilony, v nichž mohou návštěv-
níci z pramenných váz kyselku ochutnat 
či načepovat do nádob, představují ar-
chitektonicky zajímavé drobné objekty, 
které působivě dotvářejí atmosféru lázní 
– Kropáčův neoklasicistní pavilon pochá-
zí z roku 1925, Gallašův pavilon (dříve zá-
sobovaný vlastním vrtem) byl dokončen 

roku 1939 podle projektu Karla Kotase, 
Jurikův (původně Zápotockého) pavilon 
z roku 1970 navrhla Irena Čehovská. Ja-
náčkův pavilon byl vystavěn v roce 1996 
podle projektu Tomáše Kočnara a Petera 
Nagyho v těsném sousedství stávajícího 
záchytného parkoviště pro lázeňské hos-
ty.
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Placené parkování
Parkování u LD Janáček
35 parkovacích míst za závorou, kde je po-
třeba zakoupit za vratnou zálohu 200 Kč 
parkovací kartu. Cena je 50 Kč / den.

Parkování u LD Moravan
Celkem 48 parkovacích míst, kde je po-
třeba zakoupit za vratnou zálohu 200 Kč 
parkovací kartu nebo klíč, cena všech par-
kovacích míst je 50 Kč / den.

Parkoviště jsou monitorována, ale nehlí-
dána.

Bezplatné parkování
Bezplatná možnost parkování je na oplo-
ceném a částečně zastřešeném pozem-
ku s příchodem k LD Janáček, prostor je 
monitorován kamerami. Dále je možné 
parkovat na odstavném parkovišti u Ja-
náčkova zdroje a na vyhrazeném par-
kovišti pod Jurikovým pramenem u LD 
Moravan.

V celém areálu lázní mají držitelé průkazu 
ZTP / P bezplatné parkovaní.

Kultura a volný čas
Chcete-li trávit svůj čas aktivně, nabízí se 
plavání, bowling, stolní tenis, jízda na kole 
a procházka s holemi Nordic Walking. 
Využít můžete i pestrou nabídku wellness 
procedur. V blízkém okolí najdete mini-
golf, tenisové kurty, plovárnu a další.

Příjemně si odpočinete i v lázeňských ka-
várnách Moravan a Janáček, kde nalez-
nete široký výběr nápojů.

Malebná krajina a rozsáhlý park obklo-
pující lázně přímo vybízí k procházkám 
i výletům po okolí, kde narazíte na zají-
mavé přírodní, kulturní či historické pa-
mátky. Přímo v areálu lázní se nachází 
vstup do Zbrašovských aragonitových 
jeskyní, kde můžete při komentovaných 
prohlídkách obdivovat unikátní krasovou 
výzdobu. Lázněmi prochází známá turi-
stická cyklostezka vedoucí ke zřícenině 
hradu Helfštýn. Navštívit můžete také 
nedalekou Hranickou propast, která je 
nejhlubší zatopenou jeskyní na světě a je 
opředena mnoha legendami.
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Lázeňský dům Moravan
Komfortně vybavený Lázeňský dům Mo-
ravan nabízí lázeňské služby zejména pro 
samoplátce. Nachází se v poklidné části 
lázní obklopené zelení a nabízí širokou 
škálu služeb pro relaxaci a odpočinek. 
K dispozici je bazén, wellness centrum, 
společenský sál a nechybí ani pestrá na-
bídka léčebných a relaxačních procedur. 
Celodenní stravování je zajištěno v lázeň-
ské jídelně. Denně je otevřena kavárna 
s příjemnou atmosférou a pestrou nabíd-
kou nápojů. V létě je možné posedět na 
venkovní terase. 

- počet pokojů 68
- počet lůžek 117

Kategorie ubytování

Komfort: jedno- nebo dvoulůžkové poko-
je, koupelna se sprchovým koutem nebo 
vanou, WC, fén, lednice, TV, župany, WiFi.

Exclusive: jedno- nebo dvoulůžkové po-
koje, koupelna se sprchovým koutem 
nebo vanou, WC, fén, rychlovarná kon-
vice, lednice, TV, župany, bezpečnostní 
schránky, WiFi, (čaj, instantní káva a voda 
0,5 l na uvítanou – v průběhu pobytu se 
nedoplňuje).

Apartmán Exclusive: ložnice s manžel-
skou postelí, obývací pokoj, koupelna se 
sprchovým koutem, WC, fén, lednice, te-
lefon, TV, župany, bezpečnostní schránky, 
WiFi, (čaj, instantní káva a voda 0,5 l na 
uvítanou – v průběhu pobytu se nedopl-
ňuje).

PŘEDSTAVENÍ LÁZEŇSKÝCH DOMŮ
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Lázeňský dům Janáček
Lázeňský dům Janáček je specializován 
na lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
a pooperační rehabilitaci.  

Ubytování je poskytováno v jednolůž-
kových nebo dvoulůžkových pokojích 
s možností výběru z několika kategorií. 

Celodenní stravování je zajištěno v lá-
zeňské jídelně. Pobyt si můžete zpří-
jemnit posezením v lázeňské kavárně, 
bowlingem nebo účastí na některém 
z kulturních programů.

Kategorie ubytování
II. kategorie B: jedno- nebo dvoulůžkové 
pokoje se společným sociálním zařízením 
na patře, TV, WiFi, některé s balkonem.

Klasik: jedno- nebo dvoulůžkové pokoje, 
koupelna se sprchovým koutem, WC, TV, 
WiFi.

Klasik s balkónem: jedno- nebo dvou-
lůžkové pokoje, koupelna se sprchovým 
koutem, WC, TV, WiFi, balkon.

Komfort: jednolůžkové pokoje, koupelna 
se sprchovým koutem, WC, fén, TV, WiFi, 
lednice.

Komfort s balkonem: jedno- nebo dvou-
lůžkové pokoje, koupelna se sprchovym 
koutem,WC, fen, TV, WiFi, balkon, lednice.

Apartmán Komfort: ložnice, obývací po-
koj, koupelna se sprchovým koutem, WC, 
fén, TV, lednice, WiFi, balkon.

- počet pokojů 155
- počet lůžek 242
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Odborný léčebný ústav pro kardiorehabilitaci  
Součástí lázeňského domu Janáček je 
Odborný léčebný ústav pro kardiore-
habilitaci (OLÚ), který poskytuje časnou 
kardiorehabilitaci pacientům po kardio-
chirurgické operaci. Cílem péče je při-
spět k normalizaci zdravotního stavu 
pacienta po náročné operaci a k opě-
tovnému návratu do běžného života. 
Pacienti OLÚ jsou pod neustálým dohle-
dem lékařského týmu a zdravotnického 
personálu. Odborný léčebný ústav je 
vybaven moderními zdravotnickými pří-
stroji. 

Ubytování je zde nabízeno v jednolůžko-
vých nebo dvoulůžkových pokojích růz-
né ubytovací kategorie. Některé pokoje 
se zvýšeným zdravotnickým dohledem 
jsou vybaveny telemetrickou monitorací 
EKG. Pro váš komfort je zajištěno zázemí 
se všemi potřebnými službami, které zde 
naleznete pod jednou střechou. Samo-
zřejmostí je individuální a profesionální 
přístup. Stravování je zajištěno v podobě 
plné penze v lázeňské jídelně. 
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Lázeňský dům Praha
Krásná funkcionalistická budova dominu-
je atraktivní části malebného lázeňského 
parku, který doslova vyzývá k nesčetným 
procházkám. 
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Dětská léčebna Radost
V moderní dětské léčebně poskytujeme 
komplexní lázeňskou péči hrazenou zdra-
votními pojišťovnami jak pro děti, tak pro 
dospívající s kardiologickými potížemi, 
problémy pohybového aparátu, onkolo-
gickým a nervovým onemocněním, ale 
i obezitou.

Individuální léčebný program je dětským 
klientům sestaven podle jejich aktuálního 
zdravotního stavu a na základě doporu-
čení ošetřujících lékařů. Většina poskyto-
vaných procedur probíhá přímo v dětské 
léčebně. V průběhu pobytu se děti účast-
ní speciálního výchovného a vzdělávací-
ho programu. Úměrně svému věku na-
vštěvují buď školku, nebo školu. Ve svém 
volném čase se věnují indoorovým a out-
doorovým aktivitám.

- počet pokojů 26
- počet lůžek 59

Děti bydlí ve dvoulůžkových a třílůžko-
vých pokojích. Rodiče, kteří přijedou jako 
jejich doprovod, jsou se svými dětmi uby-
továni v samostatných pokojích a mohou 
s nimi absolvovat celý léčebný program. 
Rodiče, kteří přijedou děti jen navštívit, 
zde mohou zůstat i několik dní.
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I. Nemoci onkologické
I/1 Zhoubné nádory
II. Nemoci oběhového ústrojí
II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční
II/2 Stav po infarktu myokardu
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně
II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě 

aterosklerotickém II b nebo zánětlivém
II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po 

trombózách; chronický lymfatický edém
II/6 Stavy po určitých kardiochirurgických výkonech
II/7 Stavy po perkutánní transluminární koronární 

angioplastice
II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních 

operacích na cévním systému mimo srdce 
a hrudní aorty; stavy po perkutánní transluminární 
angioplastice 

II/9 Stavy po transplantaci srdce
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí 
IV/1 Diabetes mellitus
VI. Nemoci nervové
VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně zánikovým syndromem
VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy 

a periferního nervstva s poruchami hybnosti se 

známkami obnovující se funkce
VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární 

a degenerativní
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy
VI/11 Parkinsonova nemoc
VII. Nemoci pohybového ústrojí
VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia
VII/2 Bechtěrevova nemoc
VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis, sekundární artritis
VII/4 Mimokloubní revmatismus, difúzní onemocnění pojiva
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, 

úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů
VII/7 Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči 

ortopeda a rehabilitačního lékaře
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního 

původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní 

náhrady
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po 

ortopedických operacích, včetně páteře
VII/12 Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity  

1 až 4, kdy je klient vybaven protézou
VII/99 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní 

náhrady, ve kterých se jedná o přímé přeložení ze 
zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče

indikace pro dospělé

LÉČBA HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
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XXI. Nemoci onkologické
XXI/1 Zhoubné nádory
XXII. Nemoci oběhového ústrojí
XXII/1 Vrozené vady a získané vady srdce a velkých 

cév po operaci, stavy po transplantaci srdce
XXII/2 Systémové revmatické a jiné kolagenní 

onemocnění s postižením oběhového aparátu 
i kloubní formy

XXII/3 Juvenilní hypertenze
XXII/4 Prognosticky závažné rizikové faktory
XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz 

s vnitřní sekrecí a obezita
XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory
XXVI. Nemoci nervové
XXVI/1 Syndrom periferního motorického neuronu 

jakékoliv etiologie
XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí
XXVII/1 Juvenilní chronická artritis, jiná chronická 

revmatická onemocnění kloubů a páteře
XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích při 

poruše motorických funkcí
XXVII/6 Morbus Scheuermann
XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom

indikace pro děti a dorost
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Jedná se o pobyt hrazený z veřejného 
zdravotního pojištění, během kterého je 
pacient v pracovní neschopnosti. Pojiš-
ťovna hradí léčení, základní stravu (plná 
penze základního typu) a ubytování na 
lůžku ve dvoulůžkovém pokoji se základ-
ním vybavením. Dvoulůžkovým pokojem 
se rozumí pokoj se dvěma oddělenými 
lůžky, z nichž každé je obsazeno jiným pa-
cientem. Ubytování se poskytuje dle volné 
kapacity lázní. V případě, že budou pokoje 
v kategorii hrazené zdravotní pojišťovnou 
obsazené, lázně nabídnou pacientovi uby-
tování na lůžku v pokoji vyšší kategorie za 
příplatek (dle akreditační karty schválené 
ZP jsou lázně oprávněny vybírat příplatky 
na všech pokojích I. kategorie A a vyšších). 
Lázeňská péče se poskytuje jako nezbyt-
ná součást léčebného procesu, jejíž po-
třebu a nezbytnost doporučuje ošetřující 
lékař a potvrzuje revizní lékař ZP.

Jak zažádat o pobyt v lázních
1. Navštivte svého praktického lékaře nebo ambulantního specialistu, který zpracuje 

návrh na vaši lázeňskou péči (komplexní nebo příspěvkovou). Požádejte ho, aby 
v návrhu uvedl Lázně Teplice nad Bečvou.

2. Návrh je zaslán zdravotní pojišťovně, jejíž revizní lékař podaný návrh schválí či za-
mítne. Schválený návrh bude doručen na rezervační kancelář našich lázní, odkud 
vám zašleme zvací dopis. 

3. Platnost schváleného lékařského návrhu je 3 měsíce od schválení revizním lékařem 
vaší pojišťovny u komplexní péče a 6 měsíců u příspěvkové péče. V případě stavů 
po operaci nebo úrazu je to do 3 měsíců od data operace nebo úrazu. V případě 
pooperačních komplikací do 6 měsíců. Během této doby je nutno nastoupit do lázní 
dle volné ubytovací kapacity.

4. Schválený návrh je následně doručen na rezervační oddělení našich lázní a my 
vám obratem zašleme zvací dopis s termínem nástupu a dalším upřesněním. Do-
poručujeme však předem zarezervovat kategorii ubytování na tel. 581 81 81 81. Po-
byt na KLP / PLP je možné rezervovat i s předstihem, před vystavením návrhu na 
lázeňskou péči, dle vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity. 

Rezervační poplatek na rok 2023 činí 2 000 Kč a je nevratný.

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče
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Příplatky za ubytování – komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče

Lázeňský dům / 
kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4., 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj 

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

JANÁČEK 

II. kategorie bez příplatku 200 Kč bez příplatku 300 Kč

Klasik 100 Kč 250 Kč 200 Kč 350 Kč

Klasik s balkonem 150 Kč 300 Kč 250 Kč 400 Kč

Komfort – 350 Kč – 450 Kč

Komfort s balkonem 250 Kč 400 Kč 350 Kč 500 Kč

Apartmán Komfort 400 Kč - 550 Kč -

MORAVAN

Komfort 200 Kč 350 Kč 300 Kč 450 Kč

DĚTSKÁ LÉČEBNA RADOST – doprovodná osoba

II. kategorie 100 Kč - 200 Kč -
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Cvičení a rehabilitace v kombinaci s účin-
ky přírodního léčivého zdroje, uhličité 
minerální vody, zkrátí dobu pracovní ne-
schopnosti a urychlí návrat do běžného 
života. Časná lázeňská rehabilitace u do-
spělých přímo navazuje na pobyt v ne-
mocnici a zahajuje se přeložením z lůžka 
na lůžko mezi 5. až 10. dnem po opera-
ci. Pro klienty po kardiochirurgických 
výkonech je připraveno specializované 
pracoviště v Lázeňském domě Janáček. 
Časnou rehabilitací je dosaženo maxi-
málního efektu i po ortopedických výko-
nech s použitím kloubních náhrad a po 
operacích úrazů pohybového ústrojí. 

Po celou dobu rehabilitace jsou klien-
ti v pracovní neschopnosti a připlácí si 
pouze za ubytování na pokojích vybave-
ných nad rámec služeb hrazených zdra-
votní pojišťovnou.

Žádost za vás vyřídí ošetřující lékař, který 
vám pomůže zajistit přímý překlad z lůž-
ka na lůžko do Lázní Teplice nad Bečvou. 
Administrativu s tím spojenou vyřizuje 
nemocnice s vaší pojišťovnou a lázněmi. 

Časná lázeňská rehabilitace

Příplatky za ubytování - časná lázeňská rehabilitace 

Lázeňský dům / 
kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4., 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj 

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

JANÁČEK 

II. kategorie bez příplatku 200 Kč bez příplatku 300 Kč

Klasik 100 Kč 250 Kč 200 Kč 350 Kč

Klasik s balkonem 150 Kč 300 Kč 250 Kč 400 Kč

Komfort – 350 Kč – 450 Kč

Komfort s balkonem 250 Kč 400 Kč 350 Kč 500 Kč

Apartmán Komfort 400 Kč – 550 Kč – 
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O příspěvkovou lázeňskou léčebně reha-
bilitační péči (dále jen PLP) klient žádá 
stejně jako o komplexní lázeňskou léčeb-
ně rehabilitační péči. U PLP hradí zdra-
votní pojišťovny pouze léčbu. Ubytování 
a stravu hradí klient. Ten během tohoto 

pobytu není v pracovní neschopnosti.
PLP může poskytovat výhradně registro-
vané zdravotnické zařízení lůžkové péče. 
PLP není možné rozdělit na dílčí části, tj. 
léčebnou část zajistit ve zdravotnickém 
zařízení a ubytovat se mimo zdravotnic-

ké zařízení, případně na léčbu docházet 
z domova.
Návrh na příspěvkovou lázeňskou léčeb-
ně rehabilitační péči je platný šest měsí-
ců od data vystavení.

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče

Lázeňský dům / 
kategorie

15 DNÍ / 14 NOCÍ 22 DNÍ / 21 NOCÍ
Vedlejší sezóna

1. 1. – 30. 4., 1. 11. – 31. 12. 2023
Hlavní sezóna

1. 5. – 31. 10. 2023
Vedlejší sezóna

1. 1. – 30. 4., 1. 11. – 31. 12. 2023
Hlavní sezóna

1. 5. – 31. 10. 2023
Dvoulůžkový 

pokoj
Jednolůžkový 

pokoj 
Dvoulůžkový 

pokoj
Jednolůžkový 

pokoj 
Dvoulůžkový 

pokoj
Jednolůžkový 

pokoj 
Dvoulůžkový 

pokoj
Jednolůžkový 

pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

JANÁČEK 
II. kategorie 10 920 Kč 12 600 Kč 12 040 Kč 14 280 Kč 16 380 Kč 18 900 Kč 18 060 Kč 21 420 Kč
Klasik 13 160 Kč 14 840 Kč 14 280 Kč 17 640 Kč 19 740 Kč 22 260 Kč 21 420 Kč 26 460 Kč
Klasik s balkonem 13 720 Kč 15 400 Kč 14 840 Kč 18 200 Kč 20 580 Kč 23 100 Kč 22 260 Kč 27 300 Kč
Komfort - 19 320 Kč - 21 000 Kč - 28 980 Kč - 31 500 Kč
Komfort s balkonem 14 840 Kč 19 880 Kč 17 080 Kč 21 560 Kč 22 260 Kč 29 820 Kč 25 620 Kč 32 340 Kč
Apartmán Komfort 15 960 Kč - 17 640 Kč - 23 940 Kč - 26 460 Kč -
MORAVAN 
Komfort 15 960 Kč 19 320 Kč 18 760 Kč 22 120 Kč 23 940 Kč 28 980 Kč 28 140 Kč 33 180 Kč
Exclusive 18 200 Kč 21 560 Kč 21 000 Kč 24 360 Kč 27 300 Kč 32 340 Kč 31 500 Kč 36 540 Kč
Apartmán Exclusive 23 800 Kč - 26 600 Kč - 35 700 Kč - 39 900 Kč -

Shora uvedené ceny zahrnují ubytování s 20% slevou a polopenzi.
V Lázeňském domě Moravan, v případě souhlasu lázeňského lékaře, si může klient připlatit plně bufetovou stravu za příplatek 330 Kč na den. 
V Lázeňském domě Janáček a Moravan je v ceně zahrnuta polopenze základního typu. Příplatek na plnou penzi základního typu je 200 Kč / osoba / den.

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ POBYT
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Dle jednotné metodiky platné pro všech-
ny zdravotní pojišťovny a pojištěnce je 
systém poskytování lázeňské péče KLP 
/ PLP předvolánkový – tzn. lázeňské za-
řízení předvolá pacienta k nástupu léčeb-
ného pobytu nej později 5 pracovních dnů 
před plánovaným nástupem. Současně 
mu sdělí všechny nezbytně nutné infor-
mace potřebné pro pobyt. Termín před-
volání je pro pacienta závazný.

• Pobyt na KLP / PLP je možné rezervo-
vat i s předstihem, před vystavením ná-
vrhu na lázeňskou péči, dle vašich po-
žadavků a dle aktuální volné kapacity.

• Rezervační poplatek pro rok 2023 činí 
2 000 Kč. Rezervace se nevztahuje na 
požadovaná čísla pokojů, situování po-
kojů, ani patra, pouze na kategorii uby-
tování v konkrétním lázeňském domě.

• Rezervační poplatek je u KLP / PLP ne-
vratný.

• Žádost o rezervaci je možná pouze v pí-
semné formě, nelze ji provést telefonicky.

• Splatnost rezervačních poplatků je 14 dnů 
od data zaslání potvrzení rezervace kon-
krétního termínu. Datem úhrady se rozu-
mí datum připsání platby na účet lázní.

Rezervace pobytu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči (KLP / PLP)
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Rezervace bude zrušena z těchto 
závažných důvodů:
• pokud nebude úhrada rezervačního 

poplatku provedena v daném termínu,
• pokud nebude váš návrh na lázeňskou 

péči KLP / PLP, potvrzený vaší zdravot-
ní pojišťovnou, doručen do našich lázní 
nejdéle 30 dnů před rezervovaným ter-
mínem nástupu (výjimkou je návrh na 
lázeňskou péči s naléhavostí I.),

• pokud údaje, uvedené při rezervaci po-
bytu, nebudou korespondovat s údaji 
uvedenými na návrhu na lázeňskou péči,

• v případě vážných technických, pro-
vozních či organizačních důvodů na 
straně lázní, v případě, že v došlém 
návrhu na lázeňskou péči lázeňský lé-
kař nalezne zdravotní kontraindikace 
k lázeňské léčbě (návrh bude vrácen 
zdravotní pojišťovně),

• o zrušení rezervace budete informo-
váni písemně poštou, prostřednictvím 
e-mailu nebo SMS.

• Rezervační poplatek bude vrácen pouze 
v případě, kdy pojištěnec neobdrží od 
zdravotní pojišťovny schválený návrh na 
KLP / PLP, ale provede změnu rezerva-
ce na samoplátecký pobyt v minimální 
délce 7 nocí.

• Kategorie pokojů, kde není vybírán pří-
platek pro komplexní lázeňskou péči, 
není možné rezervovat ani na KLP, ani 
na PLP před dodáním návrhu na lázeň-
skou péči.

• Pokud bude doručen návrh na jinou 
délku pobytu, než bylo objednáno, láz-
ně si vyhrazují právo pojištěnce pře-
stěhovat na délku pobytu přesahující 
délku rezervace, příp. změnit termín 
nástupu vzhledem k volným kapacitám 
a návaznosti ostatních rezervací.

• Na úhradu rezervačního poplatku a pří-
platků na KLP / PLP, nelze využít bene-
fitů od zaměstnavatele (např. prostřed-
nictvím společnosti Benefit Plus) ani 
finanční poukázky (např. Sodexo, Eden-
red, UP).

Podstatné náležitosti pro rezervaci 
pobytu:
• jméno a příjmení pojištěnce,
• datum narození,
• adresa bydliště,
• telefonní kontakt,
• e-mail,
• zdravotní pojišťovna,
• indikace KLP / PLP,
• požadovaný termín nástupu,
• lázeňský dům,
• kategorie a typ pokoje.

Rezervační formulář najdete na  
www.ltnb.cz.
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Obecné informace
• Léčebné pobyty pro samoplátce lze 

zahájit od pondělí do pátku. Relaxační 
pobyty denně. 

• Pobyt začíná večeří, pokoj je připraven 
po 15. hodině. Pobyt končí snídaní, v pří-
padě plné penze obědem. Pokoj je za-
potřebí uvolnit do 12 hodin.

• V Lázeňském domě Janáček začína-
jí pobyty obědem. Pokoj je připraven 
po 11. hodině. Pobyt končí snídaní, pokoj 
je třeba uvolnit do 9 hodin.

• Pobyty zahrnují polopenzi výběrového 
typu bufetovou formou (kromě pobytu 
Malý léčebný pobyt pro rodinné příslušní-
ky KLP / PLP, který obsahuje plnou penzi 
základního typu servírované stravy).

• Na základě vašeho aktuálního zdravotní-
ho stavu může lékař přehodnotit složení 
procedur v léčebných pobytech pro sa-
moplátce a navrhnout vám odpovídající 
procedury.

• Ceny jsou uvedeny v Kč / osoba / pobyt 
včetně DPH.

• Všechny pobyty je možno objednat 
a zaplatit on-line na našich webových 
stránkách www.ltnb.cz.

• Uvedené ceny nezahrnují poplatek z po-
bytu 20 Kč / osoba / noc pro ubytované 
v LD Moravan a 30 Kč / osoba / noc pro 

ubytované v LD Janáček vyjma osob 
nevidomých a jejich průvodců, osob, 
které jsou považovány za závislé na po-
moci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby a jejich prů-
vodců, držitelů průkazů ZTP / P a jejich 
průvodců, osob, kterým je poskytová-
na lázeňská léčebně rehabilitační péče 
hrazená jako komplexní (KLP) a osob 
mladších 18 let. Poplatek bude vybírán 
při příjezdu na recepci.

• Pobyty může čerpat pouze osoba starší 
18 let.

Posouzení zdravotního stavu 
Způsobilost absolvovat vybrané procedu-
ry bude posouzena lékařem na základě 
vyplnění dotazníku a změření krevního 
tlaku.

Malá vstupní lékařská prohlídka 
Orientační anamnéza, doporučení proce-
dur.

Vstupní lékařská prohlídka 
Anamnéza a fyzikální vyšetření, laborator-
ní vyšetření, doporučení procedur. 

POBYTY PRO SAMOPLÁTCE
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Relaxační pobyt zahrnuje 
• 1× ubytování
• 1× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno dokoupit plnou penzi (oběd) 

bufetovou formou za cenu 300 Kč / osobu a den
• 1× celková uhličitá koupel se zábalem
• 1× klasická masáž částečná
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Unikněte všedním starostem, stresu a shonu a alespoň na jeden den se dotkněte uvol-
ňující lázeňské pohody a relaxace. Nasajte pravou lázeňskou armfoséru a užijte si po-
byt uprostřed nádherné přírody. 

LÁZEŇSKÝ DOTEK  1  / 1 

Cena za 1 den s přenocováním 

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 2 290 Kč 2 590 Kč 2 540 Kč 2 840 Kč

Exclusive 2 490 Kč 2 790 Kč 2 740 Kč 3 040 Kč

Apartmán Exclusive 2 990 Kč  – 3 240 Kč –

25



Dopřejte si krátkodobý lázeňský program a vyzkoušejte řadu příjemných procedur 
doplněných unikátním přírodním zdrojem. Propadnete kouzlu lázeňské relaxace a ob-
jevíte její blahodárné účinky.

LÁZEŇSKÁ OCHUTNÁVKA 3  / 2  

Relaxační pobyt zahrnuje:
• 2× ubytování
• 2× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno dokoupit plnou penzi (oběd) 

bufetovou formou za cenu 300 Kč / osobu a den
• 1× celková uhličitá koupel přísadová (konopí, kokos, švestka, whiskey) se zábalem
• 1× celotělová vířivá lázeň přísadová se zábalem
• 1× klasická masáž částečná
• 1× dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 4 810 Kč 5 410 Kč 5 310 Kč 5 910 Kč

Exclusive 5 210 Kč 5 810 Kč 5 710 Kč 6 310 Kč

Apartmán Exclusive 6 210 Kč  – 6 710 Kč –
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Relaxační pobyt zahrnuje:
• 2× ubytování
• 2× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno dokoupit plnou penzi (oběd) 

bufetovou formou za cenu 300 Kč / osobu a den
• 2× celková uhličitá koupel se zábalem
• 1× klasická masáž částečná
• volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
• volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

Příjemné prostředí malebných moravských lázní spojené s relaxačními procedura-
mi ocení každý, kdo hledá alespoň krátký únik od všední reality. Využijte příležitost 
k rychlé regeneraci a účinků zdejšího léčivého pramene.

RELAXACE V LÁZNÍCH 3  / 2 

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 4 210 Kč 4 810 Kč 4 710 Kč 5 310 Kč

Exclusive 4 610 Kč 5 210 Kč 5 110 Kč 5 710 Kč

Apartmán Exclusive 5 610 Kč  – 6 110 Kč –
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Nechte se hýčkat a užívejte si pohody. Relaxujte a zapomeňte na starosti všedních dní. 
V našich lázních zapomenete na veškerý stres a starosti.  

WELLNESS DNY 3  / 2  

Relaxační pobyt zahrnuje:
• 2× ubytování
• 2× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno dokoupit plnou penzi (oběd) 

bufetovou formou za cenu 300 Kč / osobu a den
• 2× celková uhličitá koupel se zábalem
• 1× zábal části těla (záda nebo dolní končetiny) z bahna z Mrtvého moře  

v kombinaci s uhličitou koupelí 
• 1× aromamasáž klasická částečná 
• 1× suchá masážní vana (Hydrojet)
• 1× dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 5 340 Kč 5 940 Kč 5 840 Kč 6 440 Kč

Exclusive 5 740 Kč 6 340 Kč 6 240 Kč 6 840 Kč

Apartmán Exclusive 6 740 Kč – 7 240 Kč –
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Relaxační pobyt zahrnuje:
• 3× ubytování
• 3× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno dokoupit plnou penzi (oběd)  

bufetovou formou za cenu 300 Kč / osobu a den
• 1× celková uhličitá koupel přísadová s aroma dle vlastního výběru 
• 1× klasická aromamasáž částečná s aroma dle vlastního výběru
• 1× celotělový zábal dle vlastního výběru (kokosový, švestkový, whiskey, konopný, zázvorový)
• 1× vířivá nožní lázeň
• 1× dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Nechte se rozmazlit hřejivými procedurami, které provoní vaši pokožku. Lázeňskou 
pohodu si můžete vychutnat v kavárně při sklence výborného vína, zrelaxovat můžete 
v bazénu či wellness centru.

LÁZEŇSKÉ ROZMAZLOVÁNÍ 4  / 3  

Cena za pobyt 4 dny / 3 noci

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 7 131 Kč 8 031 Kč 7 881 Kč 8 781 Kč

Exclusive 7 731 Kč 8 631 Kč 8 481 Kč 9 381 Kč

Apartmán Exclusive 9 231 Kč  – 9 981 Kč –
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Dopřejte si náš lázeňský program a vydejte se za poznáním exotických procedur 
s pou žitím madagaskarských olejů a drahých kamenů, vyzkoušejte také účinky mine-
rálního bahna a soli z Mrtvého moře. Vyhřát se pak můžete při relaxaci v bazénu nebo 
wellness centru. 

VŮNĚ DÁLEK 4  / 3  

Relaxační pobyt zahrnuje:
• 3× ubytování
• 3× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 2× celková uhličitá koupel s přírodní solí z Mrtvého moře se 
zábalem

• 1× vířivá nožní lázeň

• 1× zábal celého těla z bahna z Mrtvého moře
• 1× Madagaskarská masáž částečná
• 1× suchá masážní vana (Hydrojet)
• 1× kyslíková terapie
• 1× dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou 

dobu
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 4 dny / 3 noci

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 7 950 Kč 8 850 Kč 8 700 Kč 9 600 Kč

Exclusive 8 550 Kč 9 450 Kč 9 300 Kč 10 200 Kč

Apartmán Exclusive 10 050 Kč  – 10 800 Kč –
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Relaxační pobyt zahrnuje:
• 3× ubytování
• 3× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno dokoupit plnou penzi (oběd) 

bufetovou formou za cenu 300 Kč / osobu a den
• 1× zábal zad z bahna z Mrtvého moře
• 1× celková uhličitá koupel se zábalem
• 1× celotělová vířivá lázeň 
• 1× suchá masážní vana (Hydrojet)
• 1× Madagaskarská masáž částečná
• 1× dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

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 zdej-
šího léčivého pramene a nechte se hýčkat profesionální péčí.

ZADÁNO ŽENÁM 4  / 3  

Cena za pobyt 4 dny / 3 noci

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 7 089 Kč 7 989 Kč 7 839 Kč 8 739 Kč

Exclusive 7 689 Kč 8 589 Kč 8 439 Kč 9 339 Kč

Apartmán Exclusive 9 189 Kč  – 9 939 Kč –

31



Rádi se necháváte hýčkat? Vstupte do světa vůní a nechte se unášet na vlně harmonie 
našich lázní. Přeneste se s námi k Mrtvému moři, z jehož produktů u nás řadu můžete 
vyzkoušet. 

LÁZEŇSKÁ HARMONIE 5  / 4  

Relaxační pobyt zahrnuje:
• 4× ubytování
• 4× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno dokoupit plnou penzi (oběd) 

bufetovou formou za cenu 300 Kč / osobu a den
• 1× zábal zad z bahna z Mrtvého moře
• 1× celková uhličitá koupel přísadová (konopí, kokos, švestka, whiskey) se zábalem
• 1× celková uhličitá koupel se solí z Mrtvého moře s briliantem se zábalem
• 1× aromamasáž klasická částečná
• 1× kyslíková terapie
• 1× dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 5 dní / 4 noci

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 8 620 Kč 9 820 Kč 9 620 Kč 10 820 Kč

Exclusive 9 420 Kč 10 620 Kč 10 420 Kč 11 620 Kč

Apartmán Exclusive 11 420 Kč  – 12 420 Kč –
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Léčebný pobyt zahrnuje:
• 4× ubytování
• 4× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno dokoupit plnou penzi (oběd) 

bufetovou formou za cenu 300 Kč / osobu a den
• 1× posouzení zdravotního stavu
• 1× celková uhličitá koupel se zábalem
• 1× klasická masáž částečná
• 1× kyslíková terapie
• 1× vířivá nožní lázeň
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Pobyt je koncipován jako léčebně relaxační. V průběhu pobytu dopřejete svému tělu 
příjemné a uvolňující procedury, načerpáte novou energii a vychutnáte si pravou lá-
zeňskou pohodu. V rámci balíčku využijete nejmodernější metody uvolňujících masáží 
a obnovíte síly do dalších dnů.

NEVŠEDNÍ DNY 5  / 4  

Cena za pobyt 5 dní / 4 noci

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 7 800 Kč 9 000 Kč 8 800 Kč 10 000 Kč

Exclusive 8 600 Kč 9 800 Kč 9 600 Kč 10 800 Kč

Apartmán Exclusive 10 600 Kč  – 11 600 Kč –
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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.

LÁZEŇSKÝ TÝDEN PRO ZDRAVÍ 7  / 6  

Léčebný pobyt zahrnuje:
• 6× ubytování
• 6× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• 1× celková uhličitá koupel se zábalem
• 1× celotělová vířivá lázeň se zábalem
• 1× vířivá nožní lázeň

• 1× zábal části těla z bahna z Mrtvého moře v kombinaci  
s uhličitou koupelí 

• 1× klasická masáž částečná
• 1× suchá masážní vana (Hydrojet)
• 1× dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 7 dní / 6 nocí

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 12 468 Kč 14 268 Kč 13 968 Kč 15 768 Kč

Exclusive 13 668 Kč 15 468 Kč 15 168 Kč 16 968 Kč

Apartmán Exclusive 16 668 Kč  – 18 168 Kč –
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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.

LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU A NERVOVÝCH 
ONEMOCNĚNÍ 7  / 6  

Léčebný pobyt zahrnuje:
• 6× ubytování
• 6× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• 1× klasická masáž částečná

• 1× suchá masážní vana (Hydrojet)
• 1× skupinové cvičení v bazénu
• 2× skupinová léčebná tělesná výchova
• 4× elektroterapie (skladbu určí lékař)
• 2× termoterapie (lokální parafínový zábal)
• 3× celková uhličitá koupel se zábalem
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 7 dní / 6 nocí

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 13 542 Kč 15 342 Kč 15 042 Kč 16 842 Kč

Exclusive 14 742 Kč 16 542 Kč 16 242 Kč 18 042 Kč

Apartmán Exclusive 17 742 Kč  – 19 242 Kč –
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Léčebný pobyt zahrnuje:
• 6× ubytování
• 6× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• 1× vířivá lázeň dolních končetin
• 1× masáž nohou se zábalem

• 1× masáž rukou se zábalem
• 1× celková uhličitá koupel se zábalem
• 1× masáž klasická částečná
• 1× suchá masážní vana (Hydrojet)
• 1× kyslíková terapie
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

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 ma-
sáží a obnovíte síly do dalších dnů.

REVITAL 7  / 6  

Cena za pobyt 7 dní / 6 nocí 

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 12 690 Kč 14 490 Kč 14 190 Kč 15 990 Kč

Exclusive 13 890 Kč 15 690 Kč 15 390 Kč 17 190 Kč

Apartmán Exclusive 16 890 Kč  – 18 390 Kč –

36



Léčebný pobyt zahrnuje:
• 6× ubytování
• 6× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• 4× celková uhličitá koupel se zábalem

• 1× klasická masáž částečná
• 1× lokální tepelný parafínový zábal 
• 1× kyslíková terapie 
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

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.

TEPLICKÉ LÁZNĚNÍ 7  / 6 

Cena za pobyt 7 dní / 6 nocí 

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 12 342 Kč 14 142 Kč 13 842 Kč 15 642 Kč

Exclusive 13 542 Kč 15 342 Kč 15 042 Kč 16 842 Kč

Apartmán Exclusive 16 542 Kč  – 18 042 Kč –
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Pobyt sestavený pro léčbu ale i prevenci akutních i chronických bolestí zad. Součástí pobytu jsou nejen vyšetření a konzultace s od-
borníky, jejichž cílem je najít příčinu bolesti, ale hlavně léčebné procedury zaměřené na zmírnění či úplné odstranění bolesti, kolage-
novou terapii, a především nácvik a cílenou rehabilitaci pro udržení dlouhodobého efektu léčby. Pro zlepšení efektu doporučujeme 
pobyt minimálně na 14 nocí.

ABY ZÁDA NEBOLELA 8  / 7  

Léčebný pobyt zahrnuje:
• 7× ubytování
• 7× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× vstupní lékařská prohlídka (anamnéza a fyzikální vyšetření, 
doporučení procedur)

• 1× balíček laboratorního vyšetření krve a moči*
• 1× kineziologický rozbor fyzioterapeutem
• 1× výstupní lékařská prohlídka (vyhodnocení celkové anamnézy) 
• 2× celková uhličitá koupel se zábalem

• 5× elektroléčba nebo plynové injekce nebo biolampa dle 
indikace lékaře

• 3× individuální rehabilitace / kineziotaping
• 3× kolagenové injekce
• 2× lokální parafínový zábal
• 1× klasická masáž částečná
• 1× suchá masážní vana (Hydrojet)
• 1× aromamasáž částečná
• 1× Nordic walking s trenérem – nácvik správné chůze
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. - 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 21 679 Kč 23 779 Kč 23 429 Kč 25 529 Kč

Exclusive 23 079 Kč 25 179 Kč 24 829 Kč 26 929 Kč

Apartmán Exclusive 26 579 Kč  – 28 329 Kč –

*Močovina, kyselina močová, sodik, draslík, 
chloridy, hořčík, vápník ALT, AST, GGT, 
Bilirubin, Amylasa , glukosa, cholesterol, 
triacylglyridy, HDL, LDL, krevní obraz  
s diferencialem, moč a sediment, CRP.
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Léčebný pobyt zahrnuje:
• 7× ubytování
• 7× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• 6× celková uhličitá koupel se zábalem

• 3× suchá uhličitá koupel
• 2× elektroterapie – vasotrain
• 3× přístrojová lymfodrenáž (žilní program)
• 1× skupinová léčebná tělesná výchova
• 1× skupinové cvičení v bazénu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Pobyt, který kombinuje účinky přírodní minerální vody, plynu a další lázeňské tera-
pie. 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.

LÁZEŇSKÁ TERAPIE PŘI KŘEČOVÝCH ŽÍLÁCH   
8  / 7 

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. - 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 16 849 Kč 18 949 Kč 18 599 Kč 20 699 Kč

Exclusive 18 249 Kč 20 349 Kč 19 999 Kč 22 099 Kč

Apartmán Exclusive 21 749 Kč  – 23 499 Kč –
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Léčebný pobyt zahrnuje:
• 7× ubytování
• 7× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• 5× celková uhličitá koupel se zábalem

• 3× suchá uhličitá koupel
• 1× skupinové cvičení v bazénu
• 1× skupinová léčebná tělesná výchova
• 2× vířivá nožní lázeň
• 5× elektroterapie – skladbu určí lékař
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Pobyt kombinuje léčebné procedury se zdravým pohybem. Uleví nepříjemným prů-
vodním 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, kte-
ré jsou poškozeny ischemií a zmírňuje pocity neuropatických projevů.

LÉČBA ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH 
KONČETIN A DIABETICKÉ NEUROPATIE 
DOLNÍCH KONČETIN 8  / 7  

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 16 380 Kč 18 480 Kč 18 130 Kč 20 230 Kč

Exclusive 17 780 Kč 19 880 Kč 19 530 Kč 21 630 Kč

Apartmán Exclusive 21 280 Kč  – 23 030 Kč –
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Léčebný pobyt zahrnuje:
• 7× ubytování
• 7× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno dokoupit plnou penzi (oběd) 

bufetovou formou za cenu 300 Kč / osobu a den
• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• léčebné procedury, které určí lékař dle aktuálního zdravotního stavu v průměrné 

ceně 600 Kč / den
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Vyzkoušejte si takové svoje malé lázně. Na základě lékařské prohlídky vám lékař sta-
noví léčebný program, který nejlépe vyhoví vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu.

MALÝ LÉČEBNÝ POBYT 8  / 7  

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 15 790 Kč 17 890 Kč 17 540 Kč 19 640 Kč

Exclusive 17 190 Kč 19 290 Kč 18 940 Kč 21 040 Kč

Apartmán Exclusive 20 690 Kč  – 22 440 Kč –
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Vezměte s sebou do lázní i své blízké, nebo si sami prodlužte svůj pobyt hrazený zdra-
votní pojišťovnou. Připravili jsme pro vás cenově zvýhodněný pobyt.

MALÝ LÉČEBNÝ POBYT PRO RODINNÉ 
PŘÍSLUŠNÍKY KLIENTŮ KOMPLEXNÍ 
A PŘÍSPĚVKOVÉ PÉČE 8  / 7  

Léčebný pobyt zahrnuje:
• 7× ubytování
• 7× polopenze výběrového typu formou 

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

• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• léčebné procedury, které určí lékař 

dle aktuálního zdravotního stavu 
v průměrné ceně 600 Kč / den

• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou 
dobu

Lázeňský dům / 
kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4., 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj 

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

JANÁČEK 

II. kategorie 10 260 Kč 11 100 Kč 10 820 Kč 11 940 Kč

Klasik 11 380 Kč 12 220 Kč 11 940 Kč 13 620 Kč

Klasik s balkonem 11 660 Kč 12 500 Kč 12 220 Kč 13 900 Kč

Komfort – 14 460 Kč – 15 300 Kč

Komfort s balkonem 12 220 Kč 14 740 Kč 13 340 Kč 15 580 Kč

Apartmán Komfort 12 780 Kč – 13 620 Kč – 

MORAVAN 

Komfort 12 780 Kč 14 460 Kč 14 180 Kč 15 860 Kč

Exclusive 13 900 Kč 15 580 Kč 15 300 Kč 16 980 Kč

Apartmán Exclusive 16 700 Kč – 18 100 Kč – 

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ POBYT
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Léčebný pobyt zahrnuje:
• 7× ubytování
• 7× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• 2× celotělová vířivá lázeň obohacená o molekulární vodík
• 2× klasická masáž částečná s molekulárním vodíkem

• 1× masáž rukou s molekulárním vodíkem
• 5× inhalace vodíku s pitnou kúrou molekulární vody 
• 2× vířivá lázeň dolních nebo horních končetin obohacená 

o molekulární vodík
• 2× lokální parafínový zábal s molekulárním vodíkem
• 2× celková uhličitá koupel se zábalem
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

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 re-
generaci, zvyšuje výkonnost a odstraňuje únavu. Její popíjení zvyšuje energii a pomáhá v boji proti civilizačním onemocněním, 
způsobených mimo jiné také každodenním stresem.

MOLEKULARIA – TEPLICKÁ VODÍKOVÁ TERAPIE 8  / 7  

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023 

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023 

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 17 528 Kč 19 628 Kč 19 278 Kč 21 378 Kč

Exclusive 18 928 Kč 21 028 Kč 20 678 Kč 22 778 Kč

Apartmán Exclusive 22 428 Kč  – 24 178 Kč –
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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.

POBYT PRO KLIENTY S HYPERTENZÍ 8  / 7  

Léčebný pobyt zahrnuje:
• 7× ubytování
• 7× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× vstupní lékařská prohlídka (anamnéza, a fyzikální vyšetření, 
doporučení procedur)

• 1× balíček laboratorního vyšetření krve a moči*
• 1× EKG
• 1× výstupní lékařská prohlídka (zhodnocení laboratorních 

výsledků a Holteru)

• 1× Holter monitorace TK
• 6× celková uhličitá koupel se zábalem
• 3× suchá uhličitá koupel
• 1× masáž klasická částečná
• 1× suchá masážní vana (Hydrojet)
• 2× skupinové cvičení v bazénu
• 2× skupinová léčebná tělesná výchova
• 1× celotělová vířivá lázeň
• 1× lekce Nordic Walking s trenérem
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 19 537 Kč 21 637 Kč 21 287 Kč 23 387 Kč

Exclusive 20 937 Kč 23 037 Kč 22 687 Kč 24 787 Kč

Apartmán Exclusive 24 437 Kč  – 26 187 Kč –

*Močovina, kreatinin, kyselina močová, sodík, 
draslík, chloridy, ALT, AST, GGT, glukosa, 
cholesterol, triacylglyceridy, HDL, LDL, CK, 
moč – chem+sediment.
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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!

TEPLICKÁ LÉČEBNĚ – RELAXAČNÍ KÚRA 8  / 7 

Léčebný pobyt zahrnuje:
• 7× ubytování
• 7× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• 1× celková uhličitá koupel se zábalem
• 1× celková uhličitá koupel se solí z Mrtvého moře s briliantem 

a zábalem
• 1× celková uhličitá koupel  

přísadová dle vlastního výběru  
se zábalem

• 1× kyslíková terapie
• 1× lokální tepelný zábal
• 1× zábal celého těla z bahna z Mrtvého moře
• 1× aromamasáž klasická částečná (aroma dle vlastního 

výběru)
• 1× klasická masáž částečná
• 2× dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou 

dobu
• volný vstup do fitcentra ve vyhrazenou dobu
• volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 8 dní / 7 nocí 

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 15 337 Kč 17 437 Kč 17 087 Kč 19 187 Kč

Exclusive 16 737 Kč 18 837 Kč 18 487 Kč 20 587 Kč

Apartmán Exclusive 20 237 Kč  – 21 987 Kč –
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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, zvý-
šení hladiny tuku v krvi či nadváha.

ZDRAVÉ SRDCE 8  / 7  

Léčebný pobyt zahrnuje:
• 7× ubytování
• 7× polopenze výběrového typu formou bufetu. Možno 

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

• 1× vstupní lékařská prohlídka (anamnéze a fyzikální vyšetření, 
doporučení procedur)

• 1× balíček laboratorního vyšetření  
krve a moči*

• 1× EKG
• 1× výstupní lékařská prohlídka (zhodnocení laboratorních 

výsledků)
• Léčebné procedury, které určí lékař dle aktuálního zdravotního 

stavu v průměrné ceně 860 Kč / den
• Volný vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci

Lázeňský dům  
MORAVAN  
/ kategorie

Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023, 1. 11. – 31. 12. 2023

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2023

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt

Komfort 19 780 Kč 21 880 Kč 21 530 Kč 23 630 Kč

Exclusive 21 180 Kč 23 280 Kč 22 930 Kč 25 030 Kč

Apartmán Exclusive 24 680 Kč  – 26 430 Kč –

*Separace séra, močovina, kreatinin, kyselina 
močová, sodík, draslík, chloridy, ALT, AST, 
GGT, glukosa, cholesterol, triacylglyceridy, 
HDL, LDL, PT, CK.
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Základní strava
Snídaně
• servírované
Obědy
• servírované
• polévka, výběr ze dvou menu, nápoje 

(minerální voda, čaj)

Večeře
• servírované
• výběr ze dvou menu, nápoje (minerální 

voda, čaj) 

Stravování
Výběrová strava
Snídaně
• bufetová 
• teplé a studené nápoje
Večeře
• bufetové
• nápoje

V lázních je k dispozici nutriční terapeut. Speciální diety a individuální diety poskytuje-
me s příplatkem. 

SAMOPLÁTCI
Lázeňský dům Moravan

SNÍDANĚ
7:00–9:30

OBĚDY
11:30–13:00

VEČEŘE
17:00–18:30

SNÍDANĚ
7:00–7:35

OBĚD
11:15–11:50

VEČEŘE
17:00–17:35

SNÍDANĚ
8:15–8:50

OBĚD
12:30–13:05

VEČEŘE
18:00–18:35

II. SMĚNA

Lázeňský dům Janáček  
I. SMĚNA
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Nárok na vystavení karty a s ní spojené 
výhody získává klient při zakoupení samo-
pláteckých pobytů v délce trvání nejméně 
10 n ocí společně se stravováním a čerpá-
ním procedur (nevztahuje se na pobyty ab-
solvované před 1. 1. 2020, komplexní pobyty 
hrazené zdravotními pojišťovnami, pobyty 
zakoupené u cestovních kanceláří a jiných 
zprostředkovatelů, či na pobyty hotelového 
typu s dokupovanými procedurami).

Věrnostní kartu a výhody s ní spojené 
mohou nově získat i klienti, kteří v období 
od roku 2018 absolvovali pobyt v našich 
lázních prostřednictvím cestovní kance-
láře nebo cestovní agentury, případně 
formou hotelového ubytování s dokupo-
vanými procedurami (nejméně deset nocí 
– kumulativně).

Karta je vystavovaná na jméno a je ne-
přenosná (sleva na pobyt a další služby 
bude poskytnuta pouze konkrétnímu dr-
žiteli karty, nikoliv dalším osobám). Jed-
notlivé pobyty se sčítají bez časového 
omezení. Věrnostní kartu vydává na po-
žádání rezervační kancelář lázní po ukon-

VĚRNOSTNÍ PROGRAM LÁZNÍ TEPLICE NAD BEČVOU

BRONZOVÁ ÚROVEŇ
• 10% sleva na další zakoupené pobyty
• slevy u partnerů programu SPHERE 

(www.sphere.cz)

Podmínka pro získání karty na bronzové 
úrovni:
Absolvování pobytů v délce nejméně 10 nocí 
(platí od 1. 1. 2020) včetně stravování a čer-
pání procedur.

STŘÍBRNÁ ÚROVEŇ
• 12% sleva na další zakoupené pobyty
• 10% sleva na dokupované procedury
• volný vstup na všechna kulturní vystoupe-

ní v rámci Lázní Teplice nad Bečvou a.s.
• slevy u partnerů programu SPHERE 

(www.sphere.cz)

Podmínka pro posunutí na stříbrnou 
úroveň:
Absolvování pobytů v délce nejméně 30 nocí 
(platí od 1. 1. 2020) včetně stravování a čerpá-
ní procedur.

ZLATÁ ÚROVEŇ
• 15% sleva na další zakoupené pobyty
• 10% sleva na dokupované procedury 
• parkování v rámci pobytu za 1 Kč / noc
• volný vstup do bazénu po celou dobu 

pobytu ve vyhrazených hodinách
• volný vstup na všechna kulturní vystou-

pení v rámci Lázní Teplice nad Bečvou 
• slevy u partnerů programu SPHERE 

(www.sphere.cz)

Podmínka pro posunutí na zlatou úroveň:
Absolvování pobytů v délce nejméně 70 nocí 
(platí od 1. 1. 2020) včetně stravování a čer-
pání procedur.

VÝHODY MAJITELŮ VĚRNOSTNÍCH KLIENTSKÝCH  
KARET V ROCE 2023

čení pobytu, během kterého vznikl na tuto 
kartu nárok. Pokud nárok na posunutí do 
další úrovně věrnostního programu vznikl 
v průběhu vašeho pobytu v lázních, bu-

dete moci výhody s tímto spojené čerpat 
až při dalším pobytu (posunutí do další 
úrovně věrnostního programu bude pro-
vedeno po ukončení pobytu).
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VĚRNOSTNÍ PROGRAM LÁZNÍ TEPLICE NAD BEČVOU UPOZORNĚNÍ
• Při ztrátě věrnostní karty Vám bude 

účtován poplatek 500 Kč za vystavení 
duplikátu.

• Výhody věrnostního programu dle 
úrovně své karty můžete využít také 
při pobytech v našich sesterských Lé-
čebných lázních Bohdaneč a.s. (více 
na www.llb.cz). Počet nocí odbydle-
ných v těchto lázních se však do věr-
nostního programu Lázní Teplice nad 
Bečvou a.s. nezapočítává.

SLEVY V LÁZNÍCH TEPLICE NAD 
BEČVOU NELZE UPLATNIT 
• na úhradu lázeňského poplatku a do-

platků při KLP (komplexní lázeňské 
péči). Slevy z věrnostního programu 
se nesčítají s jinými slevami, neplatí na 
akční a cenově zvýhodněné služby (po-
byty a procedury) a pobyty zakoupené 
přes zprostředkovatele.

S věrnostní kartou Lázní Teplice nad Bečvou 
můžete zároveň využívat výhody a slevy 
v rámci programu Sphere Card na více než 
9000 obchodních místech v České a Slo-
venské republice. Karty Sphere card přiná-
šejí svým držitelům přímé výhody a slevy 
od 5 do 30 % i více. Kompletní a aktuální 
databázi všech poskytovatelů výhod a slev 
najdete na www.sphere.cz. Obchodní místa 
a provozovny jsou vždy označeny samo-
lepkou a logem Sphere card a na vstupních 
dveřích či výloze, případně samolepkou na 

pokladně, stojánkem či certifikátem s uve-
dením poskytovaných slev. Uplatnění sle-
vy nahlaste obsluhujícímu personálu vždy 
před placením a zároveň se prokažte svojí 
platnou kartou Sphere card. Karta s věr-
nostním programem je vždy vystavena na 
jméno držitele, je opatřena datem platnos-
ti, individuálním čárovým kódem a je ne-
přenosná. Tato karta se nemusí aktivovat 
a není kreditní ani platební. Výhody progra-
mu Sphere card nelze kombinovat s dalšími 
slevami, akcemi či jinak zvýhodněným zbo-
žím nebo službami.

Věříme, že budete spokojeni s výhodami, 
které vám věrnostní karta Lázní Teplice 
nad Bečvou ve spolupráci se Sphere card 
přinese.

Přejeme mnoho úspěšných a výhodných 
nákupů a těšíme se na vaši návštěvu 
v Lázních Teplice nad Bečvou!
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DEN V LÁZNÍCH
Balíček procedur zahrnuje:
• 1× oběd výběrového typu formou bufetu
• 1× celková uhličitá koupel se zábalem
• 1× zábal zad z bahna Mrtvého moře
• 1× klasická masáž částečná obohacená molekulárním 

vodíkem
• hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu v den čerpání 

balíčku

Cena balíčku: 1 580 Kč

Složení procedur v balíčku NELZE měnit a lze ho vyčerpat 
pouze v LD Moravan.

Balíček je nutné objednat min. 10 dní před jeho plánovaným 
čerpáním.

KÚRA VODÍKOVÝCH INHALACÍ
Balíček procedur zahrnuje:
• 1× malá vstupní lékařská prohlídka
• kúra 10 inhalací vodíkem (1 inhalace á 40 minut)
• 1× balení H2 FORTE (120 tablet) Tablety H2 Forte jsou 

unikátním speciálním doplňkem stravy podporující přirozenou 
tvorbu molekulárního vodíku v těle. Tablety jsou obohaceny 
o kurkuminoidy a vhodnou formu minerálu hořčíku.

Cena balíčku: 4 590 Kč

Složení procedur v balíčku NELZE měnit a lze ho vyčerpat v LD 
Moravan.

Kúra vodíkových inhalací bude načasována na 10 dní dopředu 
po absolvování malé vstupní prohlídky u lékaře (tu lze čerpat 
pouze v pracovní dny).

Balíček je nutné objednat min. 10 dní před jeho plánovaným 
čerpáním.

Balíčky procedur
Prožijte své malé lázně dle vašich časových možností. Připraveny jsou pro vás balíčky lázeňských procedur, které lze čerpat během
jednoho dne nebo odpoledne.

Pro objednání: m.sestry@ltnb.cz, tel.: 581 683 636
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Možnosti plateb
Přijímáme tyto platební karty – MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro, VISA 
a VISA Electron.

Akceptujeme šeky a benefitní karty těchto společností: 

Jsme partneři programu Sphere, Benefit plus a Senior Pas. 

Dárkové poukázky
Rozdávejte radost dárkovými poukazy 
z Lázní Teplice nad Bečvou. Poukázky 
jsou ideálním dárkem pro vaše blízké, 
přátele nebo kolegy k narozeninám, svát-
ku či Vánocům. Mohou být také odměnou 
pro vaše zaměstnance. Darovat můžete 
buď konkrétní pobyt či proceduru, anebo 
poukaz v určité nominální hodnotě, při-
čemž si obdarovaný vybere služby v od-
povídající ceně sám.

Objednat můžete na lazne@ltnb.cz, nebo 
infolince 581 81 81 81.

Veškeré ceny v katalogu jsou včetně DPH a jsou platné od 1. 1. 2023. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena. Aktuální na-
bídka včetně cen je uveřejněna na webových stránkách www.ltnb.cz.
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Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 01 Teplice nad Bečvou č.p. 47

tel.: +420 581 81 81 81, e-mail: lazne@ltnb.cz

www.ltnb.cz

Praha

Karlovy 
Vary

České Budějovice Brno

Ostrava


