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Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných 
 podmínek obdržíte při sjednání pojištění.
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Výhodná možnost připojištění HolidayDomestic

Limity pojistného plnění (v Kč) Na dovolenou v ČR

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

180 000
100 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1)

Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku

2 000 000
1 000 000

Stornopoplatky 25 000 2)

Zvýhodněná cena do 24 dní HolidayDomestic

Osoba 158 Kč

Vysvětlivky:   1)   spoluúčast 500 Kč 
           2)   spoluúčast 20 %

Cestovní pojištění pro dovolenou v Česku
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás! 

Exkluzivní nabídka  

pro klienty Čedoku
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Poděbrady Spa Hotel - Felicitas 6-7 � � �

Poděbrady Hotel Zimní lázně, Hotel Libenský 8 � � �

Poděbrady Hotel Libuše, Hotel Zámeček 9 � � �

Teplice v Čechách LD Císařské lázně a Beethoven 10 � �

Teplice v Čechách LD Judita 11 � � �

Lázně Mšené Lázeňské domy 12 � �

Lázně Libverda Hotel Nový dům 13 � � �

Janské Lázně LD Terra 14 � �

Lázně Bohdaneč LD Veselý 15 � �

Lázně Bělohrad Spa resort Tree of Life 16 � �

Bělohradské slatinné lázně Hotely Grand, Anna Marie, Janeček 17 � � �

Náchod Hotel Tommy 18
Kašperské Hory Parkhotel Šumavské Lázně 19
Jáchymov Lázeňské hotely 20-21 � �

Konstantinovy Lázně LH Jirásek, Löwenstein a penziony 22-23 � � � �

Konopiště Spa & Wellness Hotel Konopiště 24
Karlovy Vary Sanatorium Astoria 25 � �

Karlovy Vary - Březová Resort Poppy 26 � � �

Karlovy Vary Lázeňský dům Chopin 27 � � � �

Františkovy Lázně Lázeňské sanatorium Dr. Peták 28 � � �

Františkovy Lázně Lázeňský hotel Dr. Adler 29 � � �

Františkovy Lázně Lázeňský dům Kijev 30 � � � � �

Františkovy Lázně Lázeňský hotel Pawlik 31 � � �

Mariánské Lázně Lázeňský komplex Svoboda 32 � � � � � �

Mariánské Lázně Lázeňský hotel Vltava 33 � � � � � � �

Mariánské Lázně Grand hotel Pacifik 34 � � � � � �

Mariánské Lázně Neapol 35 � � � �

Mariánské Lázně Hotel Cristal Palace 36 � �

Mariánské Lázně Hotel San Remo 37 � � �

Mariánské Lázně Hotel Olympia ****Spa & Wellness 38 � �

Mariánské Lázně Hotel Krakonoš 39 � � � �

Mariánské Lázně Golf Hotel Morris 40 � � � �

Kamenice nad Lipou Resort Johanka 41
Třeboň Hotel Zlatá hvězda 42-43 � � �

Bechyně Léčebný dům Olga 44 � � �

Rychnov nad Kněžnou Letovisko Studánka 45
Lázně Lednice Lázeňský dům Perla 46 � � � �

Lázně Kostelec Hotel Lázně Kostelec 47 � �

Luhačovice Boutique Hotel Radun 48 � � � �

Luhačovice - Pozlovice Wellness Hotel Pohoda 49 � � � �

Luhačovice - Pozlovice Lázeňský & wellness Hotel Niva 50 � � � �

Lázně Luhačovice Spa & Wellness Hotel Alexandria 51 � � � � �

Lázně Luhačovice Lázeňské hotely a penziony 52-54 � � � � �

Lázně Slatinice Lázeňský dům Balnea, LP Majorka 55 � �

Lázně Teplice nad Bečvou Lázeňský dům Moravan a LD Praha 56-57 � � � �

Horské Lázně Karlova Studánka Lázeňské domy 58 � �

Pobytové místo Ubytování Číslo
strany
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NAŠE POBYTOVÁ LÁZEŇSKÁ MÍSTA
BECHYNĚ
Jihočeské lázeňské město Bechyně
s bohatou historií, renesančním zám-
kem, klášterem a slavnou elektrickou
dráhou se zajímavým mostem, kte-
rým je překlenuto krásné údolí řeky
Lužnice, se nachází cca 22 km jiho-
západně od Tábora. Lázeňská léčba
je zaměřena na nemoci pohybového
ústrojí s využitím přírodního léčivého
zdroje – slatiny – např. revmatická
artritis, Bechtěrevova nemoc, koxart-
róza a gonartróza, artrózy kloubů,
onemocnění páteře, stavy po totál-
ních endoprotézách, pooperační
a předoperační stavy, bolestivé syn-
dromy šlach a úponů, osteoporóza,
metabolická onemocnění s postiže-
ním kloubů, onemocnění pojiva
s kloubními projevy.

BĚLOHRAD
Město leží v půvabné krajině
Podkrkonoší, na křižovatce cest
z Nové Paky do Hořic a ze Dvora
Králové nad Labem do Jičína. Obě
cesty se střetávají na náměstí
K. V. Raise – místního rodáka.
Lázně se nacházejí na okraji měs-
tečka a jsou obklopeny parkem a pří-
rodou. Lázeňská léčba má již více než
120ti letou tradici a jejím základem je
léčebný přírodní zdroj – sirnoželezitá
slatinná rašelina. V lázních probíhá
především terapie pohybového
ústrojí, revmatických chorob, bolestí
páteře, Běchtěrevovy choroba, art-
rózy, stavů po úrazech a ortopedic-
kých operacích.
Lázně nabízí i krátké pobyty rekon-
diční a pobyty se speciálním zaměře-
ním. V okolí je dostatek sportovního
vyžití: naučná stezka K. V. Raise, cyk-
lotrasy, tenisové kurty, minigolf, volej-
balové kurty, stolní tenis, běžkařské
trati.
Tradici má i bohatý kulturní život
města.

BOHDANEČ
Malebné lázeňské městečko Lázně
Bohdaneč se nachází v polabské ní-
žině, nedaleko Pardubic. Je ukryto
mezi lesy a rybníky a střeženo hra-
dem Kunětická hora. Z účinnou léč-
bou v Lázních Bohdaneč jsou
především přírodní zdroje: přírodní
uhličitá minerální voda, která je obo-
hacena o větší množství fluoritů a je
získávána z artéského vrtu Panenka.
Voda je vhodná pro koupele a cvi-
čení. Alkalická minerální voda má
příznivé účinky na srdce a cévy.
Dalším zdrojem je slatina, která je
vhodná pro přípravu zábalů a kou-
pelí. Slatina vznikla v přírodě geolo-
gickými a biologickými pochody.
Léčení je zaměřeno na diagnózy při
léčbě dlouhodobých potíží poope-
račních stavů, po úrazech, artrózy
kyčle a kolene, poúrazové stavy
apod. Na kolonádě lázní je nehtové

studio a manikúra, pedikúra, kadeř-
nictví, kosmetika, lázeňská prodejna,
lázeňské občerstvení. Dostupné spo-
jení trolejbusem je do Pardubic.
V blízkém okolí je golfové hřiště, roz-
sáhlá síť cyklostezek, naučná stezka
okolo bohdanečských rybníků, měst-
ské koupaliště, projížďky na koních
a další.

BRANDÝS NAD ORLICÍ
Městečko Brandýs nad Orlicí leží
v kopcovité krajině orlického podhůří
v chráněném území Přírodního
parku Orlice. Zbytky velkého hradu,
který stojí nad městem jsou z konce
13. století a od té doby se píše histo-
rie města. Rehabilitační klinika byla
postavena v roce 1898 (Vodoléčebný
ústav) a zviditelnila se nejvíce v ob-
dobí 1. republiky, kdy zde byly známe
lázně, později se zde léčili dětští pa-
cienti s ortopedickými vadami a nyní
se zde nejmodernějšími metodami
rehabilitují hlavně dospělí pacienti.
Především se zde léčí onemocnění
pohybového ústrojí – po operacích
a úrazech, onemocnění neurologic-
kého systému a bolesti páteře
a kloubů. Rehabilitační klinika má vy-
pracovanou speciální rehabilitační
metodu Infinity Method, která fun-
guje na základech biomechaniky,
neurofyziologie a anatomie jak
k léčbě onemocnění pohybového
ústrojí, tak i jako preventivní pohy-
bový program.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Františkovy Lázně jsou malé, ale svě-
tově proslulé lázně. Jsou umístěny ve
středu Chebské kotliny, obklopeny
parky a lesy. Z přírodních léčivých
zdrojů je zde k dispozici minerální
voda, léčebný plyn, slatina a také vy-
nikající ovzduší během celého roku.
Vyvěrá zde 21 minerálních pramenů,
z nichž nejznámější jsou Glauberovy
prameny a Františkův pramen. V láz-
ních se léčí nemoci oběhového
ústrojí, ženské nemoci a poruchy vý-
měny látkové. Ti, kteří dávají před-
nost koupání, mohou navštívit „Svět
vody a relaxace“ – Aquaforum
a Fitforum, kde je několik bazénů, to-
bogán, vodní jeskyně, vodní sklu-
zavky, možnost masáží, cvičení na
nejmodernějších strojích, sauna, so-
lárium, kosmetika.

JANSKÉ LÁZNĚ
Leží v krásném prostředí Krkonoš
přímo pod Černou horou v blízkosti
středisek Pec pod Sněžkou,
Špindlerův Mlýn a další. Teplý mine-
rální pramen byl podle kronikáře
Šimona Hüttla objeven již v r. 1006
a byl pojmenován po svém nálezci
Janu z Chockova. V roce 1677 dal zá-
klad dnešnímu lázeňskému místu
tehdejší majitel panství Jan Adolf,
kníže Schwarzenberg. Pramen jan-

skolázeňské thermy se nachází v údolí
na úpatí Černé hory. Jedná se o pří-
rodní termální minerální vodu hydro-
genuhličitano-vápenato- sodného
typu o teplotě 27,5 stupňů celsia.
Voda přírodního léčivého zdroje je
užívána ve vanových koupelích bazé-
nech v Lázeňském domě. V Janských
Lázních se zaměřují na onemocnění
nervové soustavy, nemoci pohybo-
vého aparátu, nemoci kožní. 

JÁCHYMOV
Léčebné lázně Jáchymov – první ra-
donové lázně na světě, leží v údolí
Veseřice pod Klínovcem. Mají výji-
mečné postavení v léčbě chorob po-
hybového aparátu díky unikátnímu
základnímu léčebnému prostředku –
radonovým minerálním vodám.
Tento přírodní léčebný zdroj má cel-
kový intenzivní účinek na lidský orga-
nismus.

HORSKÉ LÁZNĚ
KARLOVA STUDÁNKA
Horské lázně Karlova Studánka leží
v chráněné krajinné oblasti Jeseníky
v nadmořské výšce 800 m pod nej-
vyšší horou Moravy, Pradědem (1
491 m n.m), v romantickém údolí
říčky Bílé Opavy. Okolní krajina má
horský klimatický ráz a vyznačuje se
mimořádnou čistotou ovzduší.
Přírodním léčivým zdrojem je mine-
rální voda využívaná ke koupelím,
pitné léčbě a inhalacím. Lázně jsou
ideální k léčbě nemocí horních
a dolních cest dýchacích, léčbě
alergických a astmatických nemocí
a nemocí oběhového ústrojí. Lázně
vznikly v roce 1785 na místě staré
železářské osady Hubertov. Dnešní
jádro městské památkové zóny
tvoří dřevěné lázeňské domy v kla-
sicistním empírovém stylu vybudo-
vané letech 1803 až 1893. V horní
části lázeňského parku je umístěna
ojedinělá geologická přírodní expo-
zice s 340 exponáty dokumentující
geologický vývoj celého Jesenicka
na jednom místě. Lázně jsou rov-
něž výchozím bodem k nejatraktiv -
nějším naučným stezkám a turistic-
kým trasám např. do malebného
a divokého kaňonu Bílé Opavy, na
křižovatku horských tras Hvězdu
nebo do horského střediska
Ovčárna.

KARLOVY VARY
jsou největší a nejznámější české lá-
zeňské město s bohatou lázeňskou
tradicí. K mezinárodní proslulosti
města přispěly kromě lázní s 12 léči-
vými prameny i MFF a značky
Becherovka, Moser nebo Thun a ob-
líbené karlovarské oplatky. Léčí se
zde nemoci trávicího a pohybového
ústrojí, nemoci metabolické, nemoci
pohybového ústrojí, neurologická
onemocnění, nemoci jater, slinivky,

žlučových cest, stavy po onkologic-
kých nemocích. Milovníky umění sem
přiláká bohatý kulturní život – kon-
certy, divadlo, kina, knihovny, muzea,
galerie, taneční večery. Na své si při-
jdou i ti, kteří chtějí prožít pobyt v lá-
zeňském městě aktivním způsobem.
Turisticky značené lázeňské stezky
dávají celou řadu možností k pro-
cházkám a krátkým výletům. Na gol-
fovém hřišti, kde se v létě pořádají
golfové turnaje, jsou v zimě upravené
běžecké tratě, zimní stadion lze vyu-
žít pro bruslení, k dispozici je i teni-
sová hala. Vyznavači sjezdového
lyžování si mohou zajet do Krušných
hor, které jsou od Karlových Varů
vzdáleny cca 25 km.

KONSTANTINOVY LÁZNĚ
Konstantinovy Lázně náleží k vý-
znamným místům Plzeňského kraje.
Lázeňské místo je zasazené do krás-
ného lesoparku přirozeně navazují-
cího na okolní přírodu. Obec leží
v jedné z ekologicky nejčistších ob-
lastí Čech. Lázeňské služby jsou za-
měřeny především na komplexní
diagnostiku, prevenci a léčení chorob
kardiovaskulárního systému.
Hlavní léčebné metody jsou založeny
na využití přírodních léčivých zdrojů
– minerální uhličité vody. V okolí je
více než 450 km značených cyklotras,
pěších turistických tras a řada nauč-
ných stezek.

KOSTELEC U ZLÍNA
V Lázních Kostelec se léčí pohybové
ústrojí (bolesti kloubů, zad, krční pá-
teře, mimo kloubní revmatismus).
Léčivý pramen s vysokým obsahem
sirovodíku je vhodný i pro léčbu kož-
ních onemocnění.

KYNŽVART
Lázně Kynžvart leží v chebském
okrese Západočeského kraje, upro-
střed trojúhelníku Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy
Lázně. Dominantou městečka je na
svahu položená lázeňská čtvrť, která
za svůj vznik vděčí třem darům pří-
rody: blahodárnému klimatu, mine-
rálním vodám a ložiskům slatiny
v okolí. Klima lázeňského areálu je
podhorské tonizující, tj. mírně dráž-
divé. Léčebné domy se nacházejí ve
výšce 700–730, m n.m. na svahu ob-
ráceném k jihu a jihozápadu a hrad-
bou Slavkovského lesa jsou chráněny
před severními, severozápadními
i severovýchodními větry a díky po-
loze ve svahu je zde vyšší intenzita
slunečního záření a spolu s dokona-
lou čistotou vzduchu vytváří ideální
klimatické podmínky, které jsou
uznávány jako léčebný přírodní zdroj.
Léčí se zde nespecifické nemoci dý-
chacích cest u dětí, onemocnění
kožní, nemoci ledvin a močových
cest, včetně léčby obezity. V sou-
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NAŠE POBYTOVÁ LÁZEŇSKÁ MÍSTA
časné době se lázně specializují jen
na léčbu dětských pacientů.

LÁZNĚ LIBVERDA
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. jsou lázeň-
ským komplexem ležícím ve stejno-
jmenné obci v údolí Jizerských hor
v nadmořské výšce 424 metrů. Jde
o poklidné místo s příjemným klima-
tem. Vzdálenost 25 km od krajského
města Liberec zaručuje snadnou do-
sažitelnost jak autem, stejně tak vla-
kem nebo autobusem.
Samotná historie lázeňství je dato-
vána od objevení účinků místních mi-
nerálních pramenů, a to již koncem
14. století. Po rostoucím věhlasu lib-
verdských lázní došlo v roce 1936
k udělení statusu „léčivé lázně“
.Kromě léčebných procedur, které
jsou zaměřené na pacienty s one-
mocněním pohybového aparátu
a dále srdce a krevního oběhu, je
areál lázní vhodný i pro sportovně re-
laxační pobyty. K relaxaci a rehabilitaci
nejen pacientů slouží rehabilitační
bazén umístěný přímo na kolonádě.
Nově vybudované wellness centrum
Jizera je příležitostí k celkové regene-
raci a odpočinku těla, a to nejen díky
krásnému prostředí, v němž zapome-
nete na problémy okolního světa, ale
také pro nabídku kvalitních wellneso-
vých služeb - antistresové a regene-
rační zábaly, masáže, anticelulitidní
programy atd.

LEDNICE NA MORAVĚ
Lázně Lednice – místo přírodních
krás a pohádkových zámků. Lázně
leží v těsné blízkosti Lednicko-valtic-
kého areálu obce Lednice, který je
zapsán v seznamu UNESCA. Byly po-
staveny v roce 2007 a za tu dobu si
vybudovaly na trhu velmi dobrou po-
zici a stálou klientelu, která se velmi
ráda vrací. Uspokojí i náročnější kli-
entelu. Balneo provoz poskytuje ne-
přeberné množství léčebných
i wellness procedur. Hlavním léčeb-
ným zdrojem je jodobromová mine-
rální voda, která je svým obsahem
jódu jedna z nejkvalitnějších svého
druhu v Evropě, blahodárně působící
především na pohybový aparát,na
neurologické nemoci, ale i na gyne-
kologické potíže a stavy po popáleni-
nách.

LUHAČOVICE
Luhačovice jsou čtvrté největší lázně
České republiky a nejnavštěvovanější
lázně Moravy. Dobré klimatické pod-
mínky, malebné údolí, blízká pře-
hrada a kulturní zázemí činí
z Luhačovic perlu moravských lázní.
Přírodní léčivé prameny slouží
k léčbě chorob horních cest dýcha-
cích, zažívacích onemocnění, cuk-
rovky, srdečních a cévních chorob,
otylosti a nemoci pohybového
ústrojí. Mezi nejznámější prameny

patří Vincentka, Aloiska, Ottovka
a Pramen Dr. Šťastného. Lázeňské
služby se poskytují celoročně. Lesy
a malebné údolí poskytují možnost
pro krátké procházky i náročnější
túry po udržovaných a dobře znače-
ných turistických stezkách a cyklos-
tezkách. Kromě lázeňské léčby
indikovaných nemocnění nabízejí
Lázně Luhačovice také řadu rela-
xačně ozdravných pobytů.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mariánské Lázně leží v nadmořské
výšce 630 m v chráněné krajinné ob-
lasti Slavkovský les. Na nevelké ploše
města vyvěrá 40 pramenů a v okolí je
jich více než sto. Léčí se zde nemoci
ledvin, močových cest, nemoci dýcha-
cích cest, metabolické nemoci, ne-
moci pohybového ústrojí a alergie. Ve
městě je rozsáhlý anglický park, v okolí
řada značených turistických tras.

MŠENÉ
Nacházejí se v blízkosti Roudnice nad
Labem jen asi 30 minut jízdy autem
z Prahy. Slatinné lázně Mšené ús-
pěšně léčí zejména pohybové ústrojí,
záněty nervů, pooperační stavy,
obezitu a neposlední řadě poskytují
klid a pohodu. Léčení pohybového
aparátu v Lázních Mšené vychází
z více jak 200leté tradice a je zalo-
žené na aplikaci slatiny a přírodní mi-
nerální vody. Léčebnými prostředky
jsou především slatinné zábaly, vodní
koupele, přísadové a perličkové, pod-
vodní masáže, parafín, klasické ma-
sáže, léčebný tělocvik a další.
V lázních se pořádají polečenské ve-
čery, taneční zábavy, odborné před-
nášky a výlety do okolí. Léčebné
domy jsou umístěny v parku, jen ně-
kolik minut chůze od sebe ve vzdále-
nosti od 50 do 200 m.

PODĚBRADY
Město Poděbrady leží v Polabské ní-
žině východně od Prahy při dálnici
D11, kde lužní lesy vytvářejí souvislý
porost po obou březích Labe.
Dominantu města tvoří zámek, kde
se podle některých historiků narodil
český král Jiří z Poděbrad.
Nejvýznamnějším rokem pro město
byl rok 1905, kdy byl při hledání
vody na nádvoří zámku objeven
pramen minerální vody. Lázně se
specializují na léčbu všech onemoc-
nění srdce, všechny cévní choroby,
vysoký krevní tlak, končetinové one-
mocnění tepen, žil a křečových žil.
Balneoprovoz dává širokou mož-
nost pro léčení pohybového ústrojí,
zejména bolestivých stavů páteře
a kloubů. Kromě léčení nabízejí
Poděbrady možnosti návštěvy kul-
turních akcí (výstav, tanečních ve-
čerů, besed, návštěvu kina, divadla,
knihovny) podnikové prodejny skla
a další.

Ze sportu pak koupání na Jezeře,
bowling, bazén, jízdu na kole (mož-
nost zapůjčení kol), na koni, tenis, fit-
ness, minigolf a golf. Pro zkrášlení
kosmetický salon, kadeřníka, mani-
kúru, pedikúru.

LÁZNĚ SLATINICE
Slatinice jsou nejstarší léčebné lázně
na Moravě s přírodním pramenem
středně mineralizované vody s obsa-
hem sirovodíku, nacházející se jen
12 km od Olomouce a 14 km od
Prostějova, s dobrou dopravní dostup-
ností z dálnice D1 (7 km dojezd do
lázní). Díky přírodnímu pramenu, kva-
litní péči odborného personálu a bo-
hatým zkušenostem se zde
s úspěchem léčí nemoci pohybového
ústrojí, nemoci nervové, kožní, onkolo-
gické a oběhové. Lázně poskytují širo-
kou nabídku léčebných i relaxačních
pobytů a procedur. Ubytování je zajiš-
těno v rekonstruovaných, moderně vy-
bavených domech Balnea a Majorka.
V okolí je možnost se pokochat krá-
sami okolního parku Velký Kosíř, nav-
štívit muzea nebo památky v nedaleké
Olomouci.

TEPLICE V ČECHÁCH
Lázeňské město Teplice je posazeno
do krajiny mezi Českým středohořím
a masívem Krušných hor v nadmoř-
ské výšce 220 m.
Historie města s nejstaršími léčivými
prameny v Evropě sahá až k roku
762. Služeb lázeňství využívali mnozí
panovníci, diplomaté i osobnosti kul-
turního života (Goethe, Beethoven,
Chopin, Liszt). V lázních Teplice
v Čechách se léčí především stavy po
úrazech pohybového ústrojí, cho-
roby periferních cév, stavy po záně-
tech žil a chronickém lymfatickém
otoku, stavy po operacích cévního
systému, profesionální vasoneurosy,
hypertensní choroba I. a II. stupně.
V současné době se Teplice řadí
k nejmodernějším lázním v Evropě –
rozsáhlé parky s fontánami, zajímavá

architektura empírových a secesních
staveb a bohatá nabídka kulturních
programů a další zábavy.

TEPLICE NAD BEČVOU
Lázně s unikátním přírodním léčivým
zdrojem v podobě alkalické zemité ky-
selky, které fungují již od roku 1553,
leží v překrásném údolí řeky Bečvy,
2 km jihovýchodně od Hranic na
Moravě. Specializují se hlavně na špič-
kovou kardiorehabilitaci klientů s dů-
razem na prevenci vzniku srdečních
a mozkových příhod. Jsou vhodné
i pro léčení poruch pohybového apa-
rátu, onemocnění žil a tepen dolních
končetin, zánětlivých revmatických
onemocnění, artrózy, lupénky, celuli-
tidy a nadváhy. Přímo v areálu lázní se
nacházejí Zbrašovské aragonitové jes-
kyně a v blízké lesní rezervaci Hůrka
je naučná stezka, která vede
k Hranické propasti s jezírkem. Na
stejné trase je zřícenina hradu
Svrčnov. K vycházkám láká i lázeňský
park s jehličnatými a listnatými
stromy, keři a uměleckými plastikami.

TŘEBOŇ
V jihočeské lázeňské Třeboni nabí-
zíme relaxační a wellness pobyty
v komplexu hotelu Zlatá hvězda na-
cházejícím se na náměstí v historic-
kém jádru města, nedaleko zámku
a rybníku Svět, v centru CHKO
Třeboňsko. V pobytech jsou zahr-
nuty různé lázeňské a wellness pro-
cedury s příznivými účinky na
pohybový aparát, revmatické cho-
roby, pooperační stavy a celkovou
rekondici těla a to jednak přímo
v hotelovém Wellness-Centru, ně-
které (např. bazén) pak i v místním
lázeňském komplexu. Nabízí se jedi-
nečná možnost příjemného spojení
rekreačního pobytu vč. poznání his-
torických pamětihodností a přírod-
ních krás CHKO Třeboňsko s cíleným
odpočinkem a celkovou relaxací, ho-
dící se pro zájemce prakticky všech
věkových kategorií. 

Lázně Libverda
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Podmínky účasti na zájezdech a po-
bytech a vzájemná práva a povin-
nosti, vznikající mezi zákazníkem
a naší cestovní kanceláří, stanoví
„Všeobecné smluvní podmínky
Čedoku a.s.“, jejichž úplné znění na-
leznete na závěrečných stránkách to-
hoto katalogu. Jejich nedílnou
součástí jsou další podmínky upravu-
jící rozsah a obsah našich služeb
uvedené v následující informaci.
Prostudujte si, prosím, ještě před po-
dáním přihlášky na zájezd jak
Všeobecné podmínky, tak tyto níže
uvedené doplňující informace, aby
bylo dosaženo shody mezi naším
a Vaším chápáním rozsahu a obsahu
služeb.

NÁSTUP NA POBYT
Pokud není uvedeno jinak, nástup do
ubytovacího zařízení je po 14,00
hod., pokoje se uvolňují podle pří-
slušného hotelového řádu, zpravidla
do 10,00 hod.

UBYTOVÁNÍ
Pro Vaši spokojenost je nabídka uby-
tovacích kapacit v každém cíli cesty
co nejpestřejší – od apartmánů až po
luxusní hotely – tak, aby odpovídala
Vašim představám a finančním mož-
nostem.
Vzhledem k tomu, že oficiální katego-
rie apartmánů a hotelů se mohou
v jednotlivých zemích výrazně lišit,
užívá Čedok pro hodnocení kvality
služeb ubytovacích zařízení vlastní
stupnici kvality služeb. Stupnice na-
šeho mínění při hodnocení hotelů
a apartmánů nemá žádnou souvis-
lost s mezinárodním označováním
hotelů hvězdičkami či apartmánů
symbolem klíčů. Vyjadřuje pouze
subjektivní názor Čedoku na kvalitu
ubytování tak, jak se jeví z hlediska
standardu požadavků středoevrop-
ského cestovatele. Upozorňujeme, že
kvalita ubytování v apartmánech není
totožná s hotelem. Například nelze
očekávat, že apartmány označené
třemi symboly Čedoku odpovídají
svou úrovní tříhvězdičkovému hotelu.
Kvalita služeb v apartmánech je nižší
než v hotelích, což nachází své vyjá-
dření v cenách zájezdů. U každého
ubytovacího objektu je znázorněno
naše mínění pomocí stupnice:
* velmi jednoduché ubytování
s minimálním komfortem a jednodu-
chým rozsahem stravování
** jednoduché ubytování ur-
čené pro méně náročné turisty a jed-
noduchým rozsahem stravování
*** běžný turistický standard
ubytovacích služeb
**** kvalitní ubytování, vyšší
standard služeb
***** luxusní ubytování
pro nejnáročnější

Přestože naši pracovníci při nákupu
ubytovacích kapacit důkladně pro-
hlédnou ubytovací objekty, v dané
třídě apartmánů či hotelů vybírají to
nejlepší a v katalogu je pravdivosti
a přesnosti popisů ubytovacích ob-
jektů věnována obzvláštní péče, ne-

může Čedok ovlivnit některé skuteč-
nosti: ve výjimečném případě, ne
vinou naší CK, může dojít k překniho-
vání ubytovacího objektu.
Zaručujeme, že náhradní ubytování
Vám bude poskytnuto v ubytovacím
objektu shodné, popřípadě vyšší kate-
gorie. V případě obsazení dvoulůžko-
vého pokoje jednou osobou se účtuje
příplatek na jednolůžkový pokoj (pří-
platek na 1/1) případně cena za neob-
sazené lůžko (příplatek na 1 osobu
v pokoji 1/2). V některých případech
však musí být pokoj obsazen pouze
plným počtem účastníků, o těchto pří-
padech podají informaci pracovníci
cestovní kanceláře Čedok.
Neobsazená přistýlka nebo neobsa-
zené lůžko nemusí být v pokoji umís-
těno. Na pokoji může být ubytováno
pouze tolik osob, kolik je maximální
počet lůžek a přistýlek. Pevná lůžka se
přednostně obsazují dospělými oso-
bami. V případě vyššího počtu osob
než je maximální počet lůžek a přistý-
lek nebo v případě většího počtu osob
než je uvedeno na poukaze, může
ubytovatel odmítnout účastníky uby-
tovat nebo může žádat finanční vyrov-
nání. Ve většině hotelů je možné si
pronajmout hotelový trezor. Využijte
této možnosti k úschově Vašich ce-
stovních dokladů, peněz a cenností.
V opačném případě Vám doporuču-
jeme rozdělit uvedené věci a uschová-
vat je minimálně na třech místech.
Předejdete tak případným nepříjem-
nostem spojených se ztrátou všech
dokladů a finančních prostředků.

STRAVOVÁNÍ
Pokud není uvedeno jinak, stravování
začíná večeří a končí u polopenze
snídaní, u plné penze obědem.
U každého ubytovacího objektu na-
leznete informaci o možnostech
stravování.
Námi používané pojmy znamenají:
• kontinentální snídaně – většinou

opakující se nabídka – káva nebo
čaj, chléb nebo pečivo, máslo,
džem

• kontinentální snídaně zesílená (roz-
šířená) – má rozsah kontinentální
snídaně rozšířený o plátek sýru
nebo salámu, popř. vejce

• kontinentální bufet – rozšířená kon-
tinentální snídaně podávaná zcela
nebo částečně bufetovým způso-
bem

• kontinentální večeře, polopenze –
jde o večeři nebo polopenzi s obs-
luhou

• bufetový způsob stravování nebo
bufetová snídaně, večeře či polo-
penze – samoobslužný systém stra-
vování s nabídkou studené i teplé
kuchyně

• švédské stoly – samoobslužný
systém stravování s nabídkou
pouze studené kuchyně

V některých případech může být
způsob stravování kombinovaný.
Např. předkrmy jsou nabízeny for-
mou švédského stolu, hlavní jídlo
s obsluhou. Tato skutečnost je obvy-
kle v katalogu uvedena. Kvalita stra-
vování (bohatost a pestrost) je

většinou přímo úměrná kategorii
zvoleného ubytovacího objektu.
Naše CK nemůže ovlivnit případné
opakování nabídky jídel (menu) při
zakoupení dvou a více týdenních po-
bytů. Neníli uvedeno jinak, nápoje
nejsou zahrnuty v ceně stravování.

CENY SLUŽEB
Ceny uváděné v tomto katalogu jsou
publikovány za osobu, není-li u kon-
krétního ceníku uvedeno jinak.
Pokud není uvedeno jinak, v ceně
pobytu je zahrnuto ubytování, stra-
vování. Pokud není uvedeno jinak,
v ceně pobytu není zahrnuta do-
prava do místa ubytování (účastníci
si zajišťují sami), poplatky za služby
čerpané v hotelu (sauna, bazén, fit-
centrum apod.), poplatky za psa
(účastníci hradí na místě), poplatky
za parkovné (účastníci hradí na
místě), místní poplatky (účastníci
hradí na místě), pojištění (možno za-
koupit fakultativně).

DĚTSKÁ CENA
Pro přiznání dětské ceny je rozhodu-
jící dovršení horní věkové hranice
v den nástupu. Věkové hranice jsou
uvedeny u všech pobytových míst
v Ceníku.
Děti mladší než stanovená věková
hranice se mohou pobytu zúčastnit
zdarma bez nároku na služby a po-
jištění, ale pouze v případě, že v po-
koji již nejsou volná lůžka nebo
přistýlky. Účast dítěte bez nároku na
služby – tzv. infant – je nutné uvést
při objednání pobytu.
Dětská cena platí pro děti ubytované
na pokoji alespoň s jednou dospělou
osobou, tzn. že na pokoji nemohou
být ubytovány pouze děti bez dopro-
vodu dospělé osoby.

DODATEČNÁ PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ
K doplňujícím nebo upřesňujícím po-
žadavkům klienta na ubytování nebo
dopravu, které klient uvádí při rezer-
vaci zájezdu a objeví se pak v potvr-
zení rezervace nebo cestovní
smlouvě Čedok přihlíží a dle svých
možností se snaží klientům vyhovět.
Tyto požadavky však nelze požadovat
za předem potvrzené a netvoří sou-
část závazku Čedoku vůči klientům.
Některé požadavky, jako je třeba dět-
ská postýlka akceptujeme pouze za
příplatek.

ZPŮSOBY PLACENÍ
Naše cestovní kancelář umožňuje
úhradu služeb širokým spektrem pla-
tebních forem. Pokud jste si již vy-
brali Váš zájezd a nechcete ztrácet
čas návštěvou naší pobočky, můžete
si jej objednat na našich interneto-
vých stránkách www.cedok.cz a za-
platit svou platební kartou
zabezpečenou platbou online přes
naše internetové stránky, popřípadě
bankovním převodem na naše účty,
jejichž čísla Vám sdělíme při autori-
zaci objednávky. Pokud navštívíte
osobně kteroukoli z našich kanceláří,
můžete samozřejmě zaplatit v hoto-
vosti nebo platební kartou.

Přijímáme platební karty České spo-
řitelny a dále všechny karty VISA, EU-
ROCARD – Master- Card, AMERICAN
EXPRESS, JCB CARDS, Diners Club
International. Svou platbu, a to jak
zálohu, tak i doplatek, můžete pro-
vést i bezhotovostně složenkou, kte-
rou obdržíte v cestovní kanceláři,
u které si rezervujete svou dovole-
nou, bankovním příkazem nebo
šekem.
Bližší informace Vám podá každá ce-
stovní kancelář nebo pracovník naší
rezervační centrály. Specifickou
formu úhrady tvoří hodnotové pou-
kázky, které vydává Čedok samo-
statně nebo ve spolupráci se svými
smluvními partnery. Podmínky
úhrady těmito poukázkami jsou uve-
deny přímo na každé poukázce.
Poukázky nejsou směnitelné za fi-
nanční hotovost.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
při uzavírání smlouvy/cestovní
smlou vy u obchodních zástupců
Čedoku Obchodní zástupce Čedoku
(autorizovaný prodejce) není
Čedokem zmocněn, aby od zákaz-
níka požadoval a vybíral 100% ceny
služeb Čedoku či doplatek zakoupe-
ných služeb Čedoku. Pro doplatek
ceny nebo 100% úhradu může zá-
kazník použít některý z výše uvede-
ných způsobů, přičemž bližší údaje
a informace (účet, složenku) po-
skytne příslušný prodejce. Obchodní
zástupce Čedoku má právo při uza-
vírání smlouvy/ cestovní smlouvy od
zákazníka inkasovat pouze zálohu ve
výši a lhůtách stanovených ve smluv-
ních Podmínkách. Není však ani po-
vinností zákazníka zálohu
zakoupených služeb Čedoku hradit
u obchodního zástupce. Zákazník
má právo i při platbě zálohy využít
některou z výše uvedených forem
bezhotovostní platby nebo platit
poštovní poukázkou přímo na ban-
kovní účet Čedoku v době rezervace
služeb tj. ještě před uzavřením
vlastní smlouvy/ cestovní smlouvy.
K tomuto opatření Čedok přistoupil
z důvodu posílení jistoty našich zá-
kazníků, že jejich úspory budou včas
a řádně použity k úhradě jimi zakou-
pených služeb.

VÝHRADA ZMĚNY PODMÍNEK
Nabídku v tomto katalogu připravu-
jeme se značným předstihem.
V době mezi vydáním katalogu a re-
alizací zájezdu nebo pobytu proto
mohou nastat nové okolnosti, které
mají vliv na podmínky realizace. Naše
cestovní kancelář si proto vyhrazuje
právo změnit údaje uvedené v tomto
katalogu z technických, provozních
nebo jiných důvodů, zejména rozsah
a obsah služeb a dále i podmínky re-
alizace účasti na zájezdu nebo po-
bytu.
Čedok nezodpovídá za uzavření pro-
vozu některých restaurací, obchodů
a dalších zařízení, které nejsou sou-
částí ubytovacích zařízení a jejichž
uzavření nemohl v době uzávěrky to-
hoto katalogu předvídat.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O NAŠICH SLUŽBÁCH
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SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
Slevu poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdů
z tohoto katalogu. Tato sleva se nevztahuje na pobyty označené
„Délka pobytu dle přání zákazníka“.

SLEVY PRO ČLENY CLUBU ČEDOK
sleva při rezervaci do 31. 12. 2016                                  6 %

SLEVY PRO VŠECHNY
DALŠÍ ZÁKAZNÍKY

sleva při rezervaci do 31. 12. 2016                                  4 %
Slevy poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu
(nevztahuje se na fakultativní příplatky). O slevu za včasný nákup
se snižuje doplatek zájezdu. Slevy nelze navzájem sčítat, ani je
sčítat s jinými slevami (použít současně).

VSTUPTE DO CLUBU ČEDOK
Cestujete-li s Čedokem poprvé, můžete vstoupit do Clubu
Čedok. Své členské výhody budete moci čerpat již při příštím
zájezdu.

Jak se stát členem? Stačí zakoupit zájezd s Čedokem a vyplnit
registrační formulář Clubu Čedok.

SLEVY PRO UCELENÉ SKUPINY
• při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu pro 10 a více platících

osob získá 11. osoba 30 % slevu

• při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu pro 25 a více platících
osob cestuje 26. osoba ZDARMA

Pro skupiny od 36 osob se zvýhodnění stanovuje individuálně. 

SLEVY PRO
VELKOODBĚRATELE AŽ 9 %

Tato níže specifikovaná sleva je určena zákazníkům, kteří na
základě jednorázové objednávky odeberou vybrané zájezdy
z tohoto katalogu za níže uvedenou minimální celkovou cenu. 

Slevu poskytneme formou přímé srážky z ceny zájezdu nebo
poskytneme volná místa v objednaných zájezdech v odpovídající
hodnotě, případně poskytneme kombinaci obou výhod.

Bližší informace sdělí prodejci.

• při odběru zájezdů v ceně nad 300 000 Kč
                                            5 % sleva z celkové zaplacené ceny

• při odběru zájezdů v ceně nad 500 000 Kč
                                            8 % sleva z celkové zaplacené ceny

• při odběru zájezdů v ceně nad 800 000 Kč
                                            9 % sleva z celkové zaplacené ceny

... i letos slevy a výhody!
Lázně Karlova Studánka



SPA HOTEL FELICITAS ****

POLOHA
Hotel leží přímo v srdci Poděbrad na pěší
kolonádě naproti centrální  fontáně. 

VYBAVENÍ
K dispozici je restaurace s kavárnou,
bar, sauna, pára, bazén s whirlpoo-
lem, kosmetika, půjčovna kol, kolečko-
vých bruslí. Součástí hotelu je
moderní léčebné a rehabilitační cent-
rum pro léčbu srdečních cévních cho-
rob a nemocí pohybového aparátu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností ob-
sazení jen jednou osobou, sprcha,
WC, TV, SAT, lednička, trezor, fén. 
WI-FI v celém hotelu zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně formou bu-
fetu, večeře – kombinace bufetu a ala
carte, oběd – výběr  z tříchodového
menu + salátový bufet. Pramen mine-
rální vody Poděbradky volně přístupný
v hotelové recepci. Při polopenzi začí-
nají služby večeří, při plné penzi obě-
dem (příjezd 11.00-12.00 hod.).

PARKOVÁNÍ
Hotelová garáž 150 Kč/noc.

INFORMACE
U všech pobytů: volný vstup do ho-
telového bazénu s whirlpoolem ve

vypsaných časech, relaxační zóna,
župan a 1x lékařská konzultace.
Možnost zajištění pobytů pro začá-
tečníky i pokročilé golfisty. Další pro-
gramy na vyžádání klienta.

Příjezd: vlak i bus: st. Poděbrady, k ho-
telu cca 5 minut pěšky po kolonádě.

Lázeňský poplatek je zahrnut
v ceně pobytu.

Nabídka programů

MINI
2 noci, polopenze, nástupní den
neděle – středa, víkend za příplatek
Program: welcome drink, 1x uhličitá
koupel v Poděbradce, 1x částečná
aroma masáž, 1x rašelinový obklad,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.

POBYT FELICITAS
2 noci (nástup na pobyt kdykoli
v týdnu), polopenze
Program: welcome drink, 1x lékařská
konzultace, 1x přísadová koupel, 1xčás-
tečná aroma masáž, 1x rašelinový ob-
klad, 1x masážní lůžko – hydrojet, pitná
kúra minerální voda Poděbradka, za-
půjčení županu adenně volný vstup do
hotelového bazénu s vířivkou ve vypsa-
ných termínech, relax zóna v no vém
wellness centru.

Období 02.01.-31.03. 01.04.-31.10 
01.11.-20.12.

Mini – všední dny
Dospělý – lůžko 3 390 3 690
Neobsazené lůžko 500 410
Mini – víkend
Dospělý – lůžko 3 990 4 290
Neobsazené lůžko 500 500
Pobyt Felicitas 
Dospělý – lůžko 4 590 5 020
Neobsazené lůžko 400 420
Relaxační pobyt wellness
Dospělý – lůžko 6 100 6 700
Neobsazené lůžko 500 500
Pomerančový sen
Dospělý – lůžko 6 250 6 850
Neobsazené lůžko 500 500
Pobyt pro seniory 
Dospělý – lůžko 6 990 7 490
Neobsazené lůžko 1 400 1 000
Spa de Luxe
Dospělý – lůžko 8 990 9 490
Neobsazené lůžko 1 100 1 400
Rozmazlovací pobyt Queen of Egypt
Dospělý -  lůžko 5 390 5 790
Neobsazené lůžko 500 500
Lázeňský pobyt Vital
Dospělý – lůžko 9 900 12 600
Neobsazené lůžko 2 040 2 580
Golf balíček – seznámení s golfem
Dospělý – lůžko 5 190
Pobyt Beauty 
Dospělý – lůžko 5 390 5 790
Neobsazené lůžko 400 400
Pohlazení vašich zad
Dospělý – lůžko 4 990 5 290
Neobsazené lůžko 300 500

PODĚBRADY

6 800 112 112 ℡
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rezervujte na:
www.cedok.cz/99-1-303

RELAXAČNÍ POBYT WELLNESS
(PRODLOUŽENÝ POBYT)
3 noci, polopenze, možnost zajiš-
tění i na  2 noci
Program: welcome drink, pitná
kúra Poděbradka, 1x rašelinová
koupel, 1x částečná ruční masáž,
1x osvěžující citrusová koupel v mě-
děné vaně, 1x vonný parafínový
zábal na ruce, 1x masážní lůžko
Hydrojet, vstup do relaxační zóny,
zapůjčení županu.

POMERANČOVÝ SEN
3 noci, polopenze
Program: welcome drink,
1x Pomerančový sen (peeling, zábal
a částečná masáž), 1x přísadová
koupel, 1x vonný parafínový zábal na
ruce, 1x masážní lůžko – hydrojet,
1x sametový zábal na chodidla, pitná
kúra minerální voda Poděbradka,
1x vstup do saunového minisvěta.

POBYT PRO SENIORY
5 nocí (neděle–pátek), polopenze
Program: welcome drink, 1x poukaz
na kávu s dezertem, pitná kúra mine-
rální voda Poděbradka, 1x lékařská
konzultace + 5 procedur dle doporu-
čení lékaře. Volný vstup do hotelového
bazénu s whirpoolem ve vypsaných
časech, relax zóna, zapůjčení županu.
Pobyt je určen pro seniory od 60 let.

SPA DE LUXE
„OPRAVDOVÝ ZÁŽITEK“
5 nocí (nástup na pobyt – kterýkoli
den), polopenze
Program: welcome drink,
2x masáž se zábalem 55 min
a 1x masáž se zábalem 75 minut,
1x masáž se zábalem (75 minut),
1x osvěžující citrusová koupel,
1x ušní svíce, 1x částečná aroma
masáž, 1x masážní lůžko Hydrojet,
1x rehabilitační cvičení v bazénu,
pitná kúra minerální voda
Poděbradka.

ROZMAZLOVACÍ POBYT
QUEEN OF EGYPT
2 noci, polopenze
Program: welcome drink, pitná kúra
Poděbradka, 1x poukaz na kávu s do-
mácím dezertem, 1x Alqvimia celotě-
lový rituál Queen of Egypt (90 minut),
1x omlazující koupel Queen of Egypt,
1x sametový zábal na chodidla,
1x parafínový zábal na ruce, vstup do
relax zóny, zapůjčení županu,
1x vstup do saunového minisvěta.

LÁZEŇSKÝ POBYT – VITAL
(na vyžádání)
minimální doba pobytu 6 nocí, plná
penze
Program: welcome drink, pitná kúra
minerální voda Poděbradka, dvě
procedury denně dle doporučení lé-
kaře, vstupní lékařská prohlídka,
volný vstup do bazénu ve vypsaných
časech, během pobytu k dispozici
župan. Do počtu procedur se zapo-
čítává i vstupní lékařská prohlídka
a pokud je pobyt nad 13 nocí, tak
i výstupní lékařská prohlídka.

GOLF BALÍČEK
SEZNÁMENÍ S GOLFEM
Program: 2x ubytování, 2x polo-
penze, welcome drink, pitná kúra
minerální voda Poděbradka, 1x ma-
sážní lůžko Hydrojet, 1x vonný pa-
rafínový zábal na ruce, 1 x částečná
aromamasáž. Golfový program: vy-
světlení hry, popis vybavení
a ukázka typů úderů, vyzkoušení
hry pod dohledem trenéra, služby
profesionálního trenéra PGA, za-
půjčení kompletní výbavy, malý gol-
fový dárek na památku.

POBYT BEAUTY
Program: 2x ubytování, 2x polo-
penze, welcome drink, pitná kúra
minerální voda Poděbradka, 1x ra-
šelinová koupel v měděné vaně,
1x vonný parafínový zábal na ruce,
1x luxusní kosmetické ošetření,
1x částečná aromamasáž, 1x lymfo-
drnáž – Pneuven.

POHLAZENÍ VAŠICH ZAD
Program: 2x ubytování, 2x polo-
penze, welcome drink, pitná kúra
minerální voda Poděbradka, 1x teplé
pohlazení (rašelinový obklad zad
a částečná klasická masáž 50 minut),
1x částečná aromamasáž, 1x uvol-
ňující rašelinová koupel v měděné
vaně.
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HOTEL ZIMNÍ LÁZNĚ *** / HOTEL LIBENSKÝ ****

Hotel Zimní lázně
POLOHA
Hotel Zimní lázně se nachází v lázeň-
ském centru.

VYBAVENÍ
Rehabilitační bazén, výtah. Hotel
Zimní lázně je propojen s hotelem
Libenský proskleným koridorem.
Léčebné a relaxační procedury jsou
nabízeny v balneocentru hotelu
Libenský nebo v budově Letních
Lázní (100 m).

Hotel Libenský
POLOHA
Hotel se nachází přímo na kolonádě
a je propojen s hotelem Zimní lázně
malou kolonádou.

VYBAVENÍ
V hotelu je restaurace, solná jeskyně,
balneoprovoz, ordinace lékařů a ses-
ter, výtah. Hotel prošel v roce 2015
kompletní rekonstrukcí na hotel ka-
tegorie ****.

Hotel Libuše
POLOHA
Hotel Libuše leží na okraji lázeň-
ského parku a kolonády v blízkosti
náměstí a budovy Centrálních lázní
(cca 30 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, recepce, zahradní res-
taurace, výtah.

Hotel Zámeček
POLOHA
Hotel Zámeček prošel šetrnou re-
konstrukcí a nachází se cca 600 m od
lázeňské kolonády v krásném pro-
středí lužního lesoparku, přímo na
nábřeží Labe. Je tvořen hlavní budo-
vou a depandancí.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, bar, směnárna,
lobby, room service, konferenční
centrum, salonky, balneocentrum,
služby odborného lékaře.

Pro všechny hotely platí:
Stravování: dle programů, snídaně
bufetovým způsobem, večeře výběr
z menu.
Ubytování: jedno až dvoulůžkové

pokoje, WC, sprcha, TV SAT, lednice,
telefon. Jiné typy pokojů na vyžádání.
Parkování: Před hotely nebo na
parkovišti za poplatek: 1–4 noci
70 Kč/noc, 5–13 nocí 50 Kč/noc,
14 a více nocí 35 Kč/noc.
Lázeňský poplatek: není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Upozornění: není-li uvedeno jinak,
nástup na pobyt je od 14.00 hodin,
u pobytů s plnou penzí končí obě-
dem, u pobytů s polopenzí snídaní,
příplatek za jednolůžkový pokoj
200 Kč/osoba/noc.
Dětské slevy: jsou poskytovány z cen
hotelového ubytování. Děti nemohou
absolvovat žádnou proceduru. Do
12 let na pokoji s rodiči jsou zdarma,
od 12 do 16 let mají slevu 50 %.
Postýlky a přistýlky jsou na vyžádání.

Hotel LibenskýHotel Zimní lázně
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HOTEL LIBUŠE *** / HOTEL ZÁMEČEK ****

Nabídka programů: 

VÍKEND EXCLUSIVE
jen v hotelu Libenský
2 noci, plná penze
Program: 2x ubytování v apart-
mánu, 2x plná penze, 1x uhličitá
koupel, 1x aroma masáž celková,
1x celotělový zábal – dle výběru,
1x parní sauna, 1x solná jeskyně,
1x poukázka do kavárny 1x lahev
sektu  na pokoj.

ZÁMECKÝ AKTIVNÍ TÝDEN
5 nocí, polopenze
Program: (neděle-pátek)
5x ubytování, 5x polopenze, 1x lé-
kařská konzultace, 1x uhličitá kou-
pel, 1x přísadová koupel – mořská
sůl, 1x klasická masáž celková,
1x mořská masáž, 1x infrasauna,
2x solná jeskyně, 1x poukázka do
kavárny, bonus: fitness, kolo, hůlky.

VÍKEND PRO MUŽE A ŽENU
(pátek – neděle), 2 noci, plná penze,
nástup v pátek nejpozději do 13.00
hod.
Program: pro ženu: 1x uhličitá
koupel, 1x částečná masáž brusin-
ková, 1x solná jeskyně, 1x infra-
sauna, poukázka do kavárny. Pro
muže: 1x uhličitá koupel, 1x čás-
tečná konopná masáž, 1x solná jes-
kyně, 1x infrasauna, poukázka do
kavárny.

POBYT PRO SENIORY
5 nocí, polopenze, neděle–pátek
1x lékařská konzultace, 4x uhličitá

koupel, 1x klasická částečná masáž,
1x solná jeskyně, poukázka do ka-
várny. možnost doobjednání plné
penze (za 650 Kč), možnost pro-
dloužení pobytu o 2 noci.

LÁZEŇSKÝ TÝDEN
V PODĚBRADECH
(pondělí-neděle), 6 nocí, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1xuhličitá koupel, 1x perličková koupel,
1x přísadová koupel Kneipp, 1x kla-
sická částečná masáž, 1x Candella
masáž, 1x parafínový zábal na ruce,
2x solná jeskyně, 1x poukázka do
 kavárny.

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU
2 noci, polopenze, nástup na pobyt
denně mimo soboty
Program: 1x uhličitá koupel, 1x kla-
sická částečná masáž, 1x solná jes-
kyně, poukázka do kavárny.

RELAXACE V TÝDNU
2 noci, polopenze (nástup denně
mimo čt, pá, so) 
Program: 1x částečná masáž le-
vandulová, 1x parafínový zábal na
ruce, 1x infrasauna, 1x solná jes-
kyně, poukázka do kavárny.

LÁZNĚ NA 4 DNY
3 noci, polopenze
Program: 1x uhličitá koupel,
1x přísadová koupel – kokosová,
1x klasická částečná masáž, 1x čás-
tečný zábal – kokosový, 1x solná
jeskyně, 1x poukázka do kavárny.

Období Hotely 02.01.-31.03. 01.04.-31.10.
01.11.-19.12.

Víkend Exklusive
Dospělý – lůžko LIBENSKÝ 4 890 5 490
Víkend pro ženu a muže  
Dospělý - lůžko ZIMNÍ LÁZNĚ 2 990 3 490

LIBUŠE 2 790 3 290
ZÁMEČEK 3 290 3 790
LIBENSKÝ 3 590 4 090

Pobyt pro seniory
Dospělý - lůžko ZIMNÍ LÁZNĚ 5 690 6 490

LIBUŠE 5 490 5 990
ZÁMEČEK 6 990 7 590
LIBENSKÝ 7 490 7 900

Lázeňský týden v Poděbradech
Dospělý – lůžko ZIMNÍ LÁZNĚ 7 190 8 990

LIBUŠE 6 890 8 490
ZÁMEČEK 7 990 9 290
LIBENSKÝ 8 590 9 990

Lázně na zkoušku
Dospělý - lůžko ZIMNÍ LÁZNĚ 2 590 3 090

LIBUŠE 2 390 2 890
ZÁMEČEK 2 790 3 290
LIBENSKÝ 3 090 3 690

Relaxace v týdnu
Dospělý – lůžko ZIMNÍ LÁZNĚ 2 490 2 990

LIBUŠE 2 290 2 790
ZÁMEČEK 2 690 3 190
LIBENSKÝ 2 990 3 590

Lázně na 4 dny
Dospělý – lůžko ZIMNÍ LÁZNĚ 3 990 4 690

LIBUŠE 3 790 4 290
ZÁMEČEK 4 590 5 090
LIBENSKÝ 4 990 5 590

Zámecký aktivní týden
Dospělý – lůžko ZÁMEČEK 6 990 7 990

Hotel Libuše Hotel Zámeček

rezervujte na:
www.cedok.cz/1035
www.cedok.cz/709
www.cedok.cz/710
www.cedok.cz/767
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TEPLICE V ČECHÁCH

LÉČEBNÉ DOMY CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ ****a BEETHOVEN ***

rezervujte na:
www.cedok.cz/99-1-304

Císařské lázně ****

POLOHA
Impozantní budova Císařských lázní
leží v klidné části města. Náleží k his-
toricky nejstarším domům v Tep licích,
v minulosti zde byla po sky to vána lá-
zeňská péče císaři Františku Josefu I.,
na jehož počest byl lázeňský dům po-
jmenován. V budově je umístěna
 klinika CLT, vybavená špičkovým lé-
kařským diagnostickým zařízením,
nachází se zde kompletní balneopro-
voz, termální bazén. K dispozici je

 jídelna, fitness, kavárna s letní tera-
sou a tanečním parketem. Pokoje
jsou po rekonstrukci. Možnost bez-
platného připojení k internetu.

Lázeňský Dům Beethoven ***

POLOHA
Hotel je součástí historického jádra
města a vznikl architektonickým pro-
pojením původních lázeňských do mů.
Nachází se v klidné části Teplic obklo-
pen rozsáhlými parky a cca 3 minuty
chůze od Císařských lázní. K dispozici

je prostorná jídelna, kompletní balne-
oprovoz, termální rehabilitační bazén,
Café Restaurant Beethoven,
Oplatkárna, solárium, kos metika, pe-
dikúra, koupací pláště. Možnost bez-
platného připojení k internetu v hale
recepce a v prostoru zimní zahrady.

Pro všechny hotely platí:
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové
pokoje, sprcha, WC, telefon, chlad-
nička, TV a SAT.
Stravování: snídaně formou bufetu,
nabídka nápojů, večeře i oběd.
Příjezd: vlak i bus: stanice Teplice
v Čechách, dále trolejbusem ke sta-
nici U Divadla.
Parkování: na hlídaném parkovišti
u hotelu za poplatek.
Lázeňský poplatek – není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Nabídka programů: 

LÉČEBNÝ POBYT KLASIK
7 nocí, možnost prodloužení na
14 nocí nebo na doporučených
21 nocí. Nástup na pobyt od 12 hod.,
ukončení pobytu do 10 hod. (zahá-
jení obědem, ukončení snídaní).
Stravování: plná penze – snídaně
formou bufetu, večeře i oběd výbě-
rem z 5 druhů hlavních jídel, zele-
ninový bufet, nabídka nápojů.
Výběr z nabídky je od druhého dne.

Program: vstupní a výstupní lékařská
prohlídka, 1x týdně kontrolní prohlídka
(při pobytu nad 15 nocí), 21 procedur
týdně dle doporučení lékaře, neděle
vždy bez léčení, 1x denně vstup do
termálního bazénu na 1 hodinu, pitná
kúra „Bílinská kyselka“ bez pohárku,
k dispozici župan.

BALÍČEK
LUDWIG VAN BEETHOVEN
4 noci (čtvrtek–pondělí nebo všední
dny) v LD Beethoven. Nástup na
pobyt od 15.00 hod., ukončení po-
bytu do 12.30 hod. (zahájení večeří,
ukončení snídaní).
Stravování: polopenze – snídaně
formou bufetu, nabídka nápojů, ve-
čeře (předkrm a hlavní jídlo) výbě-
rem z minutkového jídelního lístku
do počtu 20 hostů. Možnost do-
koupení plné penze.
Program: 1x termální koupel,
1x solná jeskyně v Kamenných láz-
ních, 1x přísadová bylinná koupel,
1x částečná ruční masáž, 1x masáž
plosky nohy, 1x fototerapie v kom-
binaci s oxygenoterapií, volný vstup
do termálního bazénu a fitness,
k dispozici župan, 1x poukázka do
Café Beethoven v hodnotě 100 Kč.

LÁZEŇSKÁ KÚRA
7 nocí (doporučená délka 2 týdny)
Nástup na pobyt od 12.00 hod.,
ukončení 10.00 hod.
Stravování: polopenze – snídaně
formou bufetu, večeře – výběr
z 5 druhů hlavních jídel, zeleninový
bufet, nabídka nápojů, výběr z na-
bídky jídel od druhého dne. V den pří-
jezdu večeře, v den odjezdu snídaně.
Program: 13 procedur týdně (od
pondělí do soboty) dle doporučení
lékaře. Neděle bez léčení. Vstupní
lékařská prohlídka.

CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ
Období 02.01.-28.02. 01.03.-30.04. 01.05.-30.09.

01.11.-20.12. 01.10.-31.10.
Léčebný pobyt klasik
Dospělý – lůžko 12 950 14 460 15 990
Příplatek na 1/1 730 540 710
Lázeňská kúra
Dospělý – lůžko 11 150 12 660 14 180
Příplatek na 1/1 750 810 720
Balíček ludwig van Beethoven víkend 02.01.–23.12.
Dospělý – lůžko 7 660
Příplatek na 1/1 440
Balíček ludwig van Beethoven všední dny 02.01.–23.12.
Dospělý – lůžko 6 660
Příplatek na 1/1 440
LD BEETHOVEN
Období 02.01.-28.02. 01.03.-30.04. 01.05.-30.09. 

01.11.-20.12. 01.10.-31.10.
Léčebný pobyt klasik
Dospělý – lůžko 11 460 12 950 14 460
Příplatek na 1/1 740 750 740
Lázeňská kúra
Dospělý – lůžko 9 640 11 150 12 660
Příplatek na 1/1 760 710 760
Balíček ludwig van Beethoven víkend 02.01.–23.12.
Dospělý – lůžko 6 850
Příplatek na 1/1 440
Balíček ludwig van Beethoven všední dny 02.01.–23.12.
Dospělý – lůžko 5 850
Příplatek na 1/1 430

Císařské lázně LD Beethoven
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TEPLICE V ČECHÁCH

LÉČEBNÝ DŮM JUDITA ***

rezervujte na:
www.cedok.cz/99-1-344

POLOHA
Vojenská lázeňská léčebna JUDITA se
nachází v lázeňské čtvrti Šanov, upro-
střed zeleně v těsné blízkosti rozleh-
lého parku, který poskytuje příjemné
prostředí k odpočinku i relaxaci. Její tra-
dice léčení sahá do počátku 19. století,
nyní jako moderní lázeňské zařízení po-
skytuje léčbu chorob pohybového apa-
rátu, periferního nervového systému
a periferních cév. 

VYBAVENÍ
K dispozici je výtah, jídelna, kavárna
s internetovým koutkem a Wi-Fi připo-
jení zdarma, knihovna, vlastní balneo
provoz, bazén, recepce s doplňkovým
prodejem, v letním období posezení
na terase.

UBYTOVÁNÍ
jedno- až dvoulůžkové pokoje, spr-
cha, WC, TV, lednička, telefon.

STRAVOVÁNÍ
dle programu – snídaně kontinen-
tální v kombinaci s bufetovou nabíd-
kou, oběd a večeře výběr minimálně
ze 3 jídel. Strava je připravována dle
lázeňského dietního systému, při
plné penzi začíná obědem, při polo-
penzi večeří.

Parkování: parkování na odstavné
ploše u LD Judita zdarma u programu
Vítejte v Teplicích. U ostatních programů
za poplatek 40 Kč za auto denně.
Příjezd: vlak i bus: Teplice v Čechách,
pokračovat pěšky z kopce ulicí

Vrchlického (cca 10 minut), nebo tro-
lejbusem č. 3. – zastávka Šanov I.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu.
Upozornění
Léčebné procedury jsou denně mimo
neděli (za neděli je léčení nahrazeno
v týdnu), nástupní den je středa, po-
koje jsou k dispozici v den příjezdu od
10 hod., v den odjezdu je nutné po-
koje opustit do 9 hod. Délku všech
pobytů je možné prodloužit.

Nabídka programů:

VÍTEJTE V TEPLICÍCH
3 noci, plná penze
Program: 1x termální koupel +
masáž + zábal, 1x thajská celotě-
lová olejová masáž, 1x vstup do re-
habilitačního bazénu s termální
vodou, 1x sauna, možnost zapůj-
čení holí na Nordic Walking, vstu-
penka do botanické zahrady
v Teplicích, parkování.

TRADIČNÍ LÁZEŇSKÁ LÉČBA
7 nocí, polopenze, doporučená
délka 15 dní
Program: vstupní lékařské vyšet-
ření, sestavení individuálního lé-
čebného programu na 7 dní na
základě zdravotních problémů
(21 procedur za pobyt), nepřetržité
zdravotnické zabezpečení. 2x volný
vstup do rehabilitačního bazénu
s termální vodou, pitný režim, mož-
nost konzultace s dietním pracov-
níkem. Osoby starší 70 let
s chronickým onemocněním doloží
při nástupu na pobyt vyjádření in-
ternisty ke schopnosti absolvovat
lázeňskou léčbu s použitím hor-
kých termálních pramenů.

LADY POBYT
7 nocí, polopenze
Program: 1x relaxační masáž obli-
čeje a hlavy, 1x thajská celotělová
olejová masáž, 1x termální koupel
+ masáž + zábal, 1x perličková kou-

pel, 1x suchá uhličitá koupel,
1x packheater, 2x vstup do bazénu
s termální vodou, 2x vstup do
sauny. Zapůjčení županu. Možnost
dokoupení oběda. Léčebné proce-
dury denně mimo nedělí.

AKTIVNÍ SENIOR
7 nocí, plná penze
Program: zapůjčení a zácvik
chůze s holemi na Nordic walking,
vstup do botanické zahrady v Tep -
licích, zapůjčení županu. Lékařská
konzultace a sestavení individuál-
ního programu na základě zdra-
votních problémů (14 procedur za
pobyt), pitný režim, nepřetržité
zdravotnické zabezpečení, mož-
nost konzultace s dietologem.
Osoby starší 70 let s chronickým
onemocněním doloží při nástupu
na pobyt vyjádření internisty ke
schopnosti absol vovat lázeňskou
léčbu s pou ži tím horkých termál-
ních pramenů.

Období 11.01.-28.02. 01.03.-30.04. 01.05.-30.06.
01.11.-13.12. 01.07.-31.08. 01.09.-30.09.

01.10.-31.10
Vítejte v Teplicích
Dospělý – lůžko 3530 3830 3950
Příplatek na 1/1 840 780 840
Tradiční lázeňská léčba
Dospělý – lůžko 8870 9880 10570
Příplatek na 1/1 2000 2000 2160
Lady pobyt
Dospělý - lůžko 7020 7570 7850
Příplatek na 1/1 2240 1960 2100
Aktivní senior
Dospělý – lůžko 7450 8180 8770
Příplatek na 1/1 2240 1960 2100
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LÁZNĚ MŠENÉ

LÁZEŇSKÉ DOMY ***

rezervujte na:
www.cedok.cz/99-1-305

POLOHA
Léčebné domy (Villy) jsou umístěny
v překrásném parku s rybníkem ve
vzdálenosti od 50 do 200 m.

VYBAVENÍ
v LD Pavillonu Dvorana je centrální
Velká lázeňská restaurace a Café and
Restaurant Letzel. Wi-Fi připojení:
v restauraci Pavillou Dvorana, LD
Praděd, LD Říp, LD Vítkov, LD Slovanka
a LD Kyselka.

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
se sprchou  a WC, TV a pohotovost-
ním telefonem. Ubytování je zajišťo-
váno v budově Blaník. V ostatních
lázeňských budovách: Villa Kyselka,
Villa Vítkov, Říp, Praděd,  a Slovanka
je možné ubytování vyžádat.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně formou bu-
fetu, oběd a večeře výběr ze 3 menu,
salátový bufet (vyjma nástupního
dne), v centrální lázeňské restauraci
Pavi llo nu Dvorana, která je známa vý-
bornou kuchyní. Po dohodě mož-
nost zajištění  dietního stravování.

Parkování: Na nehlídaném parko-
višti lázní zdarma nebo na 2 uzavře-
ných parkovištích u objektu Villa
Kyselka a LD Říp za poplatek.
Příjezd: Mšené – lázně, kaplička,
dále cca 500 m k centrální recepci
v budově Říp. Mšené – lázně – lázně
zastávka v centru lázní.
Upozornění: Ceny ve Villách Kyselka,
Vítkov a Říp jsou k dispozici u prodejců.

Lázeňský poplatek – není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Bonus zdarma u všech pobytů do vy-
čerpání kapacity nabízených služeb:
– zapůjčení vybavení na pétanque,

ping-pong, kuželky
– zapůjčení kol nebo holí na Nordic

Walking
– možnost využití tenisového kurtu
– venkovní posilovny a letních slu-

nečních lázní s lehátky a sprchou

Nabídka programů:

LÉČEBNÝ PROGRAM 50+
(pobyt k omezení bolesti, zejména
v oblasti pohybového aparátu).
5 nocí (neděle–pátek), plná penze,
doporučený nástup na pobyt od
15.00 do 17.00 hod.
Program: 1x lékařská prohlídka,
2x klasická masáž zad, 1x calmonalová

koupel, 1x parafínový zábal rukou,
1x slatinný zábal zad, 1x Bylinková
koupel z Lázní Mšené, 1x koupel
s rašelinovým extraktem.

VÍKEND PRO SENIORY
2 noci, plná penze, pobyt začíná obě-
dem a končí obědem, doporučený
příjezd mezi 10.00 a 12.00 hodinou.
Možnost realizovat i během týdne.
Program: 1x Bylinková koupel
z Lázní Mšené, 1x parafínový zábal
na ruce, 1x vulkanpack (záda),
1x koupel s rašelinovým extraktem,
1x klasická masáž zad.

KONOPNÝ LÉČEBNÝ POBYT
4 noci (pondělí–pátek), polopenze,
možnost dokoupení plné penze,
pobyt začíná večeří a končí snídaní,
doporučený příjezd na pobyt od
11.00 hod. do 13.00 hod.

Program: 1x lékařská prohlídka,
1x klasická masáž zad, 1x bylinná
masáž zad – konopná, 1x koupel
s výtažky z konopí, 1x zábal dolních
končetin – konopný, 1x vulkanpack
(záda), 1x volné plavání v bazénu
(30 minut).

LÉČEBNÝ SLATINNÝ TÝDEN
6 nocí (pondělí–neděle), polopen ze,
pobyt začíná večeří a končí snídaní,
možnost dokoupení plné pen ze,
doporučený příjezd na po byt od
11.00 hod. do 13.00 hod.
Program: 1x vstupní lékařské vyšet-
ření, 2x slatinný zábal zad, 1x kla-
sická masáž zad, 1x konopná bylinná
masáž zad, 1x koupel s rašelinovým
extraktem, 1x parafínový zábal na
ruce, 1x magnesiová koupel.

VÍKEND MANAGER
2 noci, plná penze, pobyt začíná ve-
čeří a končí obědem, doporučený
příjezd od 15.00 hod. do 17.00
hod.pobyt je možné realizovat kdy-
koliv během týdne.
Program: 1x bylinná masáž zad
(konopná), 1x koupel s rašelinovým
extraktem, 1x zábal dolních konče-
tin se zeleným čajem, 1x koupel se
solí z Mrtvého moře, 1x parafínový
zábal na ruce.

ZADÁNO PRO ŽENY
2 noci (pátek–neděle), plná penze,
pobyt začíná obědem a končí obě-
dem, doporučený příjezd 10.00–
12.00 hod.
Program: 1x olejová vinná koupel
(anticelulitidní), 1x růžový zábal dol-
ních končetin, 1x aroma masáž zad,
1x základní kosmetické ošetření,
1x parafínový zábal na ruce.

LD BLANÍK, SLOVANKA, PRADĚD
Období 16.01.-30.04. 01.05.-31.10.
Léčebný program 50+
Dospělý - lůžko 6 210 7 210
Příplatek na 1/1 1 000 1 000
Víkend pro seniory
Dospělý – lůžko 3 035 3 435
Příplatek na 1/1 400 400
Konopný léčebný pobyt
Dospělý – lůžko 4 940 5 740
Příplatek na 1/1 800 800
Léčebný slatinný týden
Dospělý – lůžko 6 410 7 610
Příplatek na 1/1 1 200 1 200
Víkend manager
Dospělý – lůžko 3 010 3 410
Příplatek na 1/1 400 400
Zadáno pro ženy
Dospělý – lůžko 3 465 3 865
Příplatek na 1/1 400 400

Říp

Slovanka

Blaník
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LÁZNĚ LIBVERDA

HOTEL NOVÝ DŮM ****

rezervujte na:
www.cedok.cz/637

POLOHA
Hotel Nový dům leží v lázeňském
parku. Lázeňské procedury jsou čás-
tečně v hotelu Nový dům a částečně
se na ně dochází přes lázeňský park
cca 150 m.

VYBAVENÍ
Guest servis, hlavní recepce, vyhlíd-
ková terasa, fitness, kavárna, část
balneoprovozu, výtah, částečně bez-
barierový přístup, minigolf, Wi-Fi při-
pojení. Zapůjčení županu zdarma,
tenisové kurty, kulečník, stolní tenis,
horská kola, petanque, pronájem tre-
zoru a minibaru.

UBYTOVÁNÍ
Jedno-a dvoulůžkové pokoje, sprcha,
WC, telefon,TV a SAT, rádio, vysoušeč
vlasů. Každý pokoj má balkon.

STRAVOVÁNÍ
Je poskytováno v lázeňském domě
Ostrava cca 200 m od ubytování (lá-
zeňským parkem). Polopenze nebo
plná penze – formou bufetu (à la
carte). Při plné penzi začíná stravo-
vání  obědem a končí snídaní. Při po-
lopenzi začíná stravování večeří
a končí snídaní. Při menším počtu
hostů v lázních , bude stravování za-
jištěno výběrem z jídelního lístku.

INFORMACE
Bus - st. Lázně Libverda, khotelu cca300m. 
Parkování: na parkovišti u hotelu za
poplatek.

Nabídka programů: 

SINGL – POBYT - NOVINKA
4 noci, polopenze, ubytování pro
jednu osobu v pokoji 1+0,1x kon-
zultace léčebného plánu, 12 proce-
dur, (3x klasická masáž částečná,
3x přísadová koupel, 3x termotera-
pie, 3x oxygenoterapie). 

NEJEN PRO SENIORY 
7 nocí, polopenze, léčebná pitná kúra,
vstupní lékařská prohlídka s doporu-
čenou léčbou, 16 léčebných proce-
dur, volný vstup do kardiofitness. 

PRODLOUŽENÝ VÍKENDOVÝ
POBYT - NOVINKA
3 noci, polopenze, 4 léčebné pro-
cedury (klasická masáž částečná,
1x aroma koupel, 1x uhličitá kou-
pel, 1x masáž lávovými kameny –
částečná), 1 hodina v kardiofitness.

VÍKENDOVÝ POBYT V LÁZNÍCH
2 noci, polopenze, konzultace lé-
čebného plánu, 3 léčebné proce-
dury (1x uhličitá koupel, 1x masáž
částečná), 1x termoterapie, 1x ho-
dina kardiofitness.

OPĚT V KONDICI
6 nocí, plná penze, konzultace léčeb-
ného plánu, léčebná pitná kúra, 9 lé-
čebných procedur (1x vířivá lázeň
individuální, 1x hydromasáž, 2x kla-
sická masáž částečná, 2x uhli čitá
koupel, 1x baňkování, 2x termotera-
pie, volný vstup do kardio fitness.

WELLNESS RELAXACE
4x noci, polopenze, konzultace lé-
čebného plánu, 6 procedur (1x kla-
sická masáž částečná, 1x přísadová
koupel, 1x termoterapie, 1x uhličitá
koupel, 1x aroma masáž, 1x masáž
lávovými kameny – částečná), 1 ho-
dina v kardiofitness.

Období 15.03.-30. 04. 01.05.-24. 10. 22.11.-15.12.
25.10.-21.11. 02.01.-14.03.

Nejen pro seniory
Dospělý – lůžko 9 290 10 260 8 450
Příplatek na 1/1 2 240 2 240 2 240
Prodloužený víkendový pobyt 
Dospělý – lůžko 3 600 3 600 3 600
Příplatek na 1/1 960 960 960
Víkendový pobyt v lázních
Dospělý – lůžko 2 190 2 480 2 090
Příplatek na 1/1 640 640 640
Opět v kondici
Dospělý – lůžko 7 780 8 460 7 440
Příplatek na 1/1 1 920 1 920 1 920
Singl pobyt
Dospělý - lůžko 5 430 5 430 5 430
Wellness relaxace
Dospělý – lůžko 4 970 5 420 4 690
Příplatek na 1/1            1 280 1 280 1 280
Další programy na vyžádání.
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JANSKÉ LÁZNĚ

HOTEL TERRA ***

rezervujte na:
www.cedok.cz/99-1-345

POLOHA
Lázeňský komplex se nachází v krás-
ném prostředí Krkonoš pod Černou
horou. Patří k nejstarším lázním v Če-
chách.

VYBAVENÍ
LD Terra je propojen s Lázeňským
domem, moderní termální bazén
s vodní clonou, protiproudem, ma-
sážními a perličkovými lůžky, sauna,
parní boxy, venkovní parní box, jí-
delna. Vše je propojeno výtahem.
Procedury jsou v Lázeňském domě
a v Janském Dvoře - přístup je spojo-
vací chodbou. V Janském Dvoře je
i přijímací kancelář a volně přístupná
knihovna. Úschovna kol, lyží a vozíků
v hotelu Terra. Hotel byl v říjnu otev-
řen po celkové rekonstrukci.

UBYTOVÁNÍ
Po rekonstrukci  nabízí hotel 4 kate-
gorie ubytování:
• Bellis nově zrekonstruované 2-lůž-

kové pokoje vybavené standardní
manželskou postelí o šíři 180 cm
(z toho 13 pokojů s možností oddě-
lení postelí na dvě samostatná
lůžka o šíři 90 cm, 2 pokoje s neod-
dělitelnou postelí o šíři 180 cm,
1 pokoj s postelemi na pevno od-
dělenými o šíři 90 cm)

• Iris nově zrekonstruované 2lůžkové
pokoje s balkónem, vybavené stan-
dardní manželskou postelí o šíři
180cm (z toho 3 pokoje s možností
oddělení postelí na dvě samostatná
lůžka o šíři 90 cm, 1 pokoj s postelemi
oddělenými na pevno o šíři 90 cm)

• Lotus nově zrekonstruovaná apartmá
(suite) vybavené standardní manželskou

postelí o šíři 180 cm bez možnosti od-
dělení a s možností přistýlky. 

• Veronica nově zrekonstruované
1lůžkové pokoje vybavené neoddě-
litelným lůžkem. (z toho 8 pokojů
s postelí o šíři 140 cm, 5 pokojů
s postelí o šíři 90 cm).

Všechny pokoje jsou vybaveny WC,
sprcha, TV, SAT, Wi-Fi, lednice, pří-
ruční trezor. Jednolůžkové pokoje jen
na vyžádání za příplatek.

UPOZORNĚNÍ
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

INFORMACE
Zapůjčení županu a fénu po celou
dobu  pobytu, možnost zajištění ho-
telového ubytování bez procedur
a pobytů na přání. Pro děti je posky-
tována sleva při hotelovém ubytování
ve výši 30%  z ceny pobytu. V zimním
období slevy na ski pasy a zdarma
karta na ski bus.  
Parkování: na hotelovém parkovišti
zdarma. Při příjezdu je vybírána
vratná sdružená kauce ve výši 100
Kč/osoba ( čip od pokoje, čipové ho-
dinky do AQUACENTRA, klíče od zá-
vory k parkování).

Nabídka programů:

VÍKENDOVÝ RELAXAČNÍ POBYT
3 noci, (čtvrtek - neděle), polopenze
Program: 1x klasická masáž čás-
tečná, 1x havajská masáž částečná,
1x rašelinový zábal, 1x celková pří-
sadová  koupel, vstup do Aqua-
centra  (2 hodiny denně), vstup do
fitness centra (2 hodiny denně),

 poukázka na kávu v lázeňské Kolo-
nádě.

LÁZEŇSKÝ POBYT
NEJEN PRO SENIORY
4 noci (neděle – čtvrtek), polopenze
Program: 1x Nordic walking,  2x pa-
rafín,  2x přísadová koupel, 1x cvičení
(skupinové) v rehabilitačním bazénu,
vstup do Aquacentra  (2 hodiny
denně), vstup do fitness centra
(2 hodiny denně). Poukázka na kávu
v lázeňské Kolonádě.

LÁZEŇSKÁ POHODA
7 nocí (neděle-neděle), polopenze
Program: 1x vstupní lékařská konzul-
tace, 1x klasická masáž částečná,
1x havajská masáž částečná, 2x perlič-
ková koupel, 2x přísadová koupel,
1x rašelinový zábal, vstup do fitness
centra (2 hodiny denně), vstup do
Aquacentra (2 hodiny denně). Pou-
kázka na kávu v lázeňské Kolonádě.

LÉČEBNÝ LÁZEŇSKÝ POBYT
7 nocí, (neděle - neděle) polopenze,
Program: 1x vstupní lékařská pro-
hlídka, individuální léčebný plán se-
stavený na základě vstupní lékařské
prohlídky, vstup do Aquacentra
(2 hodiny denně), vstup do fitness
centra (2 hodiny denně). Poukázka
na kávu v lázeňské Kolonádě.

Období 01.01.-30.04. 30.04.-24.09. 24.09.-17.12.
Víkendový relaxační pobyt
Dospělý -  lůžko
Lotus 4 850 5 200 4 850
Iris 4 160 4 510 4 160
Bellis 3 950 4 300 3 950
Lázeňský pobyt nejen pro seniory
Dospělý – lůžko
Lotus 6 100 6 550 6 100
Iris 5 180 5 630 5 180
Bellis 4 900 5 350 4 900
Léčebný lázeňský pobyt
Dospělý – lůžko
Lotus 12 750 13 560 12 750
Iris 11 140 12 040 11 140
Bellis 10 650 11 550 10 650
Lázeňská pohoda
Dospělý – lůžko
Lotus 10 450 11 300 10 450
Iris 8 840 9 690 8 840
Bellis 8 350 9 200 8 350
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LÁZNĚ BOHDANEČ

LÁZEŇSKÝ DŮM VESELÝ ***

rezervujte na:
www.cedok.cz/99-1-346

POLOHA
Lázeňský komplex je umístěn na
okraji malebného lázeňského měs-
tečka Lázně Bohdaneč, které je
ukryto mezi lesy a rybníky úrodné
polabské nížiny a po staletí je stře-
ženo hradem Kunětická hora.

VYBAVENÍ
V pavilonu Veselý, který je vstupní
budovou do celého areálu je hlavní
recepce a rezervační kancelář. V are-
álu lázní se nachází plavecký bazén,
na každé straně vybavený masáž-
ními vířivkami. Voda má léčivou sílu
minerální vody a teplotu 29–30 °C.
K odpo činku a relaxaci slouží Koré –
solná jeskyně, na kolonádě jsou ob-
chůdky, kavárna, restaurace, bar.
V pavilonu Gočár je půjčovna a ús-
chovna kol, v pavilonu Jubilejní je or-
dinace, rozpis procedur, část
léčebných procedur a jídelny.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, WC, sprcha, TV,
lednice, telefon, připojení na internet.
V pavilonu Veselý jsou pouze oddě-
lené postele. Na přání je možné zajistit
i ubytování v pavilonu Veselý pokoje
PLUS: dvoulůžkové pokoje s manžel-
skou postelí. Cena u prodejce. Počet
jednolůžkových pokojů je omezen. Na
přání je možné zajistit ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji s obsazením
jednou osobou za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Dle jednotlivých programů- snídaně
formou bufetu, obědy a večeře serví -
rované výběrem ze 3 menu, nealko
nápoj, ovocný a zeleninový bufet.
Možnost zajištění dietní stravy. U po-
bytů s polopenzí je možné dokoupit
obědy.

INFORMACE
Parkování: V blízkosti hotelu za po-
platek.
Příjezd: Vlakem do Pardubic a dále
od hlavního nádraží trolejbusovou
linkou č. 3 až k lázním.
Upozornění: Volně prodejné proce-
dury je nutné rezervovat minimálně
7 dnů před nástupem do lázní.
Lázeňský poplatek: není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Pokud nebude možné zajistit lázeň-
ský dům Veselý, bude nabídnuto uby-
tování v jiném lázeňském pavilonu.
Nástup na ubytování je od 14.00
hod., uvolnění pokojů do 10.00 hod.

Nabídka programů:

WELLNESS POBYT – 2 NOCI
2 noci, polopenze, pobyt začíná ve-
čeří a končí snídaní, při nástupu v ne-
děli nebo v pondělí – sleva 5 % z ceny.
Program: 1x klasická masáž částeč -
ná nebo amma masáž, 1x perlič-
ková nebo vířivá koupel s by lin nou
přísadou + suchý zábal nebo aro-
matická koupel s bylinnou solí +
suchý zábal, 1x Koré – solná jeskyně,
1x finská a parní sauna, 1x whirl-
pool, 2x volné plavání v bazénu..

WELLNESS POBYT – 3 NOCI
3 noci, polopenze, pobyt začíná ve-
čeří a končí snídaní, při nástupu
v neděli nebo v pondělí – sleva 5 %
z ceny.
Program: 1x perlička nebo vířivka
s přísadou bylinného oleje + suchý
zábal nebo perlička nebo vířivka
s přísadou máty nebo kosodřeviny
+ suchý zábal, 1x klasická celková
masáž, 1x Koré solná jeskyně,
1x finská a parní sauna nebo whirl-
pool, 3x volné plavání v bazénu.

WELLNESS POBYT – 4 NOCI
4 noci, polopenze, pobyt začíná ve-
čeří a končí snídaní, při nástupu
v neděli nebo v pondělí – sleva 5 %
z ceny.
Program: 1x masáž horkými ka-
meny nebo aroma masáž čás-
tečná, 2x aromatická koupel
s bylinnou + suchý zábal nebo per-
ličková nebo vířivá koupel s bylin-
nou přísadou + suchý zábal,

1x medovo-mléčný zábal nebo
aromatický zábal s mořskou řasou,
1x klasická masáž částečná, 1x fin-
ská a parní sauna nebo whirlpool,
4x volné plavání v bazénu.

AKTIVNÍ SENIOR
7 nocí, plná penze, pobyt začíná
obědem a končí snídaní
Program: 1x posouzení zdravot-
ního stavu – prohlídka*, 1x perlič-
ková nebo vířivá koupel s bylinnou
přísadou + suchý zábal, 1x klasická
masáž částečná, 1x rašelinové ob-
klady, 1 suchá uhličitá koupel,
1x Koré – solná jeskyně, 2x volné
plavání v bazénu - rehabilitační.
* Přesné složení programu určí

lékař na základě zjištění aktuál-
ního zdravotního stavu.

BOHDANEČSKÁ 
REKONDIČNÍ KÚRA
7 nocí, plná penze, pobyt začíná
obědem a končí snídaní
Program: 1x vstupní lékařské vy-
šetření*, 1x perličková nebo vířivá
koupel + suchý zábal, 1x suchá uhli -
čitá koupel, 1x klasická masáž cel-
ková, 1x individuální rehabilitace,
1x slatinný zábal v zábalové vaně,
2x volné plavání – rehabilitační,
1x Nordic walking.
* Přesné složení léčebného pro-

gramu určí lékař na základě aktuál -
ního zdravotního stavu.

Období 04.01.-31.03 01.04.-31.10.
Wellness pobyt – 2 noci
Dospělý – lůžko 2 880 3 380
Příplatek na 1/1 500 400
Wellness pobyt – 3 noci
Dospělý – lůžko 3 880 4 630
Příplatek na 1/1 750 600
Wellness pobyt – 4 noci  
Dospělý – lůžko 5 630 6 630
Příplatek na 1/1 1 000 800
Bohdanečská rekondiční kúra
Dospělý – lůžko 9 260 10 660
Příplatek na 1/1 1 400 1 760
Aktivní senior
Dospělý – lůžko 7 770 9 170
Příplatek na 1/1 1 400 1 750
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LÁZNĚ BĚLOHRAD

SPA RESORT TREE OF LIFE ****

rezervujte na:
www.cedok.cz/99-1-335

POLOHA
Tree of Life je vyhledávaný hotel
v Lázních Bělohrad a je postaven
v příjemném prostředí na břehu ryb-
níka a dubové aleje.

VYBAVENÍ
Restaurace Vernissage, restaurant
Romantica, Exotic Spa a wellness
s bazénem. Prosklené kolonádní
chodby propojují interiér s bambu-
sovou zahradou a nabízí dostatek
světla ve všech prostorách. Kvalita
a úroveň poskytovaných procedur je
postavena na dlouholetých zkuše-
nostech a znalostech rehabilitace
a tradičního lázeňství a na místní
přírodní slatině s léčebnými vlast-
nostmi. Garantem kvality péče je
proškolený a zkušený personál
v čele s lékaři, fyziotarapeuty a nut-
ričními specialisty. Portfolio obsa-
huje více jak 50 procedur -
rehabilitační a elektroléčbou počí-
naje a aplikací přírodní slatiny, vodo-
léčbou a masážemi konče. Slovo

beauty znamená svěží a vitální pleť
a zdravou pokožku celého těla.
K ošetření obličeje se používá kom-
pletní řada německé kosmetiky
BABOR.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje De luxe (30m2),
balkon, koupelna s WC, bidet, klima-
tizace, TV-SAT, trezor a minibar. Hotel
nabízí i ubytování v prostorných
apartmánech s obývací částí a ku -
chyň ským koutem. Jednolůžkové
pokoje a přistýlky na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu - bohatý teplý i stu-
dený bufet. Kuchyně je zaměřená na
lehká a zdravá jídla mezinárodní ku-
chyně i na moderní varianty tradič-
ních českých pokrmů.

INFORMACE
Parkování a lázeňský poplatek je
v ceně, volný vstup do zóny Organic
Spa (sauna, sanárium, Kneippův

chodník, parní kabina) a hotelového
bazénu.
Příjezd: Bus – st. Lázně Bělohrad ,
k hotelu cca 5 minut chůze.

Nabídka programů:

SPA VÍKEND
2x ubytování, 2x polopenze formou
bufetu, volný vstup do zóny
Organic Spa (sauna, sanárium,
Kneippův chodník, parní kabina)
a hotelového bazénu.

ODPOČINEK BĚHEM 
VŠEDNÍCH DNŮ
4x ubytování, 4x polopenze formou
bufetu, 1x masáž na vodním lůžku
Hydrojet, 1x parafínový zábal
rukou, volný vstup do zóny Organic
Spa (sauna, sanárium, Kneippův
chodník, parní kabina) a hotelo-
vého bazénu.

LÁZEŇSKÝ VÍKEND
2x ubytování, 2x polopenze formou
bufetu, 1x masáž na vodním lůžku
Hydro-Jet, 1x přírodní slatinný
zábal, 1x přírodní slatinný obklad,
1x parafínový zábal rukou, 1x hy-
dromasážní koupel, 1x oxygenote-
rapie dle prof. Ardena, volný vstup
do hotelového bazénu, volný vstup
do zóny Exotic Spa.

LUXUSNÍ DÁREK PRO ŽENY
2x ubytování, plná penze formou
bohatého bufetu, 1x Abhyanga -
ájurvédská masáž teplým olejem,
1x celotělový peeling olivovou
pěnou, 1x liftingový zábal v lůžku

Soft Pack, 1x exkluzivní ošetření
pleti Oxygen Vita Balance, 1x Rasul
- marocká lázeň, 1x masáž na vod-
ním lůžku Hydro - Jet, 1x kyslíkový
bar, volný vstup do zóny Organic
Spa (sauna, sanárium, Kneippův
chodník, parní kabina) a hotelo-
vého bazénu. Pozdní check-out
(15.00 hod.).

LUXUSNÍ DÁREK PRO MUŽE
2x ubytování, 2x plná penze for-
mou bohatého bufetu, 1x klasická
masáž celého těla, 1x zábal z pří-
rodní slatiny, 1x kosmetické ošet-
ření obličeje pro muže - BABOR
Men, 1x regenerační přísadová
koupel nebo hydromasážní koupel,
1x Rasul - marocká lázeň, 1x masáž
na vodním lůžku Hydro - Jet, 1x kys-
líkový bar, volný vstup do zóny
Organic Spa (sauna, sanárium,
Kneippův chodník, parní kabina)
a hotelového bazénu, pozdní
check-out (15.00 hod.).

VÍKENDOVÁ ROMANTIKA
2x ubytování, 2x polopenze, 1x ro-
mantická večeře při svíčkách,
1x aromamasáž pro dva, láhev pro-
secca na uvítanou, mísa s ovocem
a květiny na pokoji, volný vstup do
zóny Organic Spa (sauna, sanárium,
Kneippův chodník, parní kabina)
a hotelového bazénu, prodloužený
check-out do 13.00 hod.

Období leden-březen duben-červen červenec-srpen
listopad-prosinec říjen

Spa víkend
Dospělý – lůžko 3 900 4 400 4 900
Odpočinek  během všedních dnů
Dospělý – lůžko 7 900 8 900 9 900
Lázeňský víkend
Dospělý – lůžko 4 900 5 700 6 400
Luxusní dárek pro ženu
Dospělý – lůžko 6 400 7 200 7 900
Luxusní dárek pro muže
Dospělý – lůžko 6 400 7 200 7 900
Víkendová romantika
Dospělý – lůžko 4 800 5 400 5 900*
*Při nástupu neděle-středa sleva 500 Kč/osoba.



WWW.CEDOK.CZ 17

BĚLOHRADSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ

HOTEL GRAND ***, ANNA MARIE ***, JANEČEK ***

rezervujte na:
www.cedok.cz/99-1-335

POLOHA
Bělohradské slatinné lázně se nachází
v malebném městečku s dlouhou lá-
zeňskou tradicí. Léčí se zde převážně
klienti s potížemi pohybového apa-
rátu. Bělohradské slatinné lázně jsou
postaveny na individuální péči o kli-
enta. Základním zdrojem je sirnožele-
zitá slatina, která se používá ve formě
koupelí, zábalů obkladů, dále řada vo-
doléčebných procedur (vířivé, perlič-
kové, přísadové i uhličité).Nedílnou
součástí jsou různé druhy masáží (kla-
sické reflexní, baňkové, podvodní)
a speciální techniky jako je lymfodre-
náž, mobilizační techniky, cvičení s fy-
zioterapeuty, elektroléčba a další.
Součástí lázní je i rehabilitační bazén.

VYBAVENÍ
Jídelna v přízemí hotelu Grand, dvě
kavárny, venkovní terasa, rehabilitační
bazén. Hotely, bazén, terapeutický
blok i jídelna jsou spojeny krytými
mosty. V blízkém parku Bažantnice
jsou tenisové kurty, minigolfové hřiště
a půjčovna horských kol.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno ve 3 lázeň-
ských hotelích v jedno a dvoulůžko-
vých pokojích se sprchou, WC, TV,
ledničkou a telefonem. Hotel Grand,
Hotel Anna Marie a Hotel Janeček.
Název hotelu bude upřesněn při ob-
jednávce.

STRAVOVÁNÍ
Podle jednotlivých programů – kla-
sická česká kuchyně a jídla vycháze-
jící ze zásad zdravé výživy.

INFORMACE
Parkování: v přilehlých ulicích nebo
na hotelovém parkovišti za poplatek.

Nabídka programů:

KLASIK LIGHT
Program je zaměřen na léčbu a pre-
venci obtíží pohybového ústrojí a je
vhodný pro všechny věkové kategorie.
5 nocí, polopenze, možnost dokou-
pení plné penze.
Program: 2 procedury denně,
vstupní komplexní vyšetření, indivi-
duální léčebný program sestavuje
ošetřující lékař na základě aktuál-
ního zdravotního stavu klienta.
Možnost zajištění i programu Klasik
– 3 procedury denně.

NATUR
Program, který využívá přírodní lé-
čivý zdroj – slatinu.
7 nocí, polopenze, 10 procedur,
možnost dokoupení plné penze.
Program: 1x lékařská konzultace,

1x klasická částečná masáž ruční +
sprcha (15 minut)., 1x perličková
koupel + suchý ovin, 1x přísadová
koupel + suchý ovin, 2x individuální
léčebná tělesná výchova – 30 minut,
2x slatinný zábal + suchý ovin,
1x skupinová léčebná tělesná vý-
chova v bazénu včetně hydroterapie
45 minut, 1x slatinný obklad + suchý
ovin. Lékař je oprávněn změnit
skladbu procedur dle aktuálního
zdravotního stavu klienta. Navržená
skladba procedur je tedy orientační.

RELAX
Tento program využívá procedury
k celkovému uvolnění a osvěžení or-
ganismu.
7 nocí, polopenze, 15 procedur,
možnost dokoupení plné penze.
Program: 1x lékařská konzultace,
2x klasická částečná masáž ruční +
sprcha (15 minut), 1x perličková
koupel + suchý ovin, 1x přísadová
koupel + suchý ovin, 2x uhličitá
koupel plynná (částečná), 2x sla-

tinný obklad + suchý ovin, 2x sku-
pinová léčebná tělesná výchova
v bazénu včetně hydroterapie
45 minut, 2x individuální inhalace
O

2
– 50 minut, 1x speciální přístro-

jová masáž – hydro – jet, 2x parafí-
nový zábal na ruce. Lékař je
oprávněn změnit skladbu procedur
dle aktuálního zdravotního stavu
klienta. Na vr že ná skladba procedur
je tedy orientační.

SENIOR
7 nocí, polopenze, 12 procedur
Program: Vstupní lékařská konzul-
tace, hodina vstup do páry a rela-
xační zóny, hodina vstup do
bazénu v hotelu Grand,1x zapůj-
čení holí na chůzi Nordic Walking.

Období 02.01-31.03 01.04.-30.04. 01.05.-30.09.
01.11.-20.12. 01.10.-31.10.

Klasik Light
Dospělý – lůžko 7 700 7 950 8 200
Příplatek na 1/1 1 500 1 500 1 500
Natur
Dospělý – lůžko 9 800 10 150 10 500
Příplatek na 1/1 2 100 2 100 2 100
Relax
Dospělý – lůžko 10 360 10 710 11 060
Příplatek na 1/1 2 100 2 100 2 100
Senior
Dospělý – lůžko 9 275 9 625 9 975
Příplatek na 1/1 2 100 2 100 2 100
Příplatek za ubytování v hotelu Grand činí 150 Kč/osoba/noc.

Hotel Grand

Hotel Anna Marie

Hotel Janeček
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NÁCHOD

HOTEL TOMMY ****

rezervujte na:
www.cedok.cz/757

POLOHA
V centru příměstské části Babí,  po
celkové rekonstrukci, nabízí kom-
plexní hotelové služby.

VYBAVENÍ
Restaurace v rustikálním stylu, lobby
bar, kongresový sál, wellness cent-
rum, bazén s protiproudem, whirl-
pool, finská sauna, infrakabina,
hydromasážní vana, široká nabídka
relaxačních a rekondičních masáží.
Hotel je řešen jako bezbariérový
a má výtah. Úschovna jízdních kol
zdarma. Z důvodu zachování klidné

a relaxační atmosféry hotelu, nejsou
přijímány děti do 10 let.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, zařízené v mo-
derním zámeckém stylu s příslušen-
stvím (sprchový kout a WC), TV LCD
se SAT, telefon s přímou volbou,
pevné připojení na internet. Na kaž-
dém patře společná lednice.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně bufetovým způso-
bem, večeře - tříchodové jednotné
menu. Další stravování v rámci  provozní

doby restaurace, nabídka poledních
menu.

INFORMACE
Parkování: na hotelovém, hlídaném
parkovišti zdarma.

Nabídka programů:

WELLNESS POBYT
NEDĚLE – PÁTEK 
5 nocí, polopenze
Program: 5x vstup do hotelového
bazénu na 30 minut, 2x vstup do ví-
řivé vany whirlpool na 25 min pro
2 osoby, masáž zad a šíje na 30 minut.

POBYT S ANTISTRESOVÝM 
RITUÁLEM
2 noci (nástup možný kdykoliv), 
polopenze
Program: 1x vstup do hotelového
bazénu na 30 minut, 1x vstup do ví-
řivé vany whirlpool na 25 min., an-
tistresový rituál pro 2 osoby na
90 min. (prohřátí v infra kabince

30 min., masáž zad a šíje 30 min.
a olejový zábal umocněný nosičem
tepla 30 min.)

AKTIVNÍ POBYT NA 3 NOCI
3 noci (nástup možný kdykoliv), 
snídaně
Program: ubytování v pokoji eco-
nomy class,  3x vstup do hotelo-
vého bazénu na 30 min. pro
2 osoby, 20% sleva na další proce-
dury hotelového wellness centra.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
min. 3 noci (nástup možný kdykoliv),
polopenze
Program: denně vstup do hotelo-
vého bazénu na 30 min., 20% sleva
na relaxační koupele ve whirlpool,
sportovní a relaxační masáže, fin-
skou saunu, infrasaunu.

Období 01.11.-12.12.
01.01.-30.10.

Wellness pobyty neděle – pátek:
Dospělý - lůžko 4 450
Pobyt s antistresovým rituálem
Dospělý lůžko 2 395
Aktivní pobyt
Dospělý lůžko 1 845
Hotelové ubytování
Dospělý lůžko 1 000
příplatek na 1/1 450



POLOHA
Hotel v anglickém stylu se nachází
na náměstí horského městečka.

VYBAVENÍ
snídaňová restaurace, hotelová res-
taurace v loveckém stylu, konferenční
salonek, krytý relaxační bazén s proti-
proudem, vzlínáním a hvězdnou ob-
lohou, relaxační místnost s příjemnou
hudbou, sauna, balneoprovoz (perlič-
kové koupele, zábaly, bylinná pára,
masáže), kosmetika. Přilehlý energe-
tický a meditační hotelový park s le-
hátky, hotelová jeskyně, kde probíhá
speleoterapie. Dále je k dispozici teni-
sový kurt, úschovna lyží a kol, půj-
čovna společenských a parkových her
(petang, kroket, badminton,…), Wi-Fi
připojení k internetu. Všechny pro-
story hotelu jsou nekuřácké. K dispo-
zici je výtah. Hotel garantuje klidné
prostředí hotelu a hotelového parku.
Skladba pokojů a lůžek i lázeňský pro-
voz neumožňuje ubytování rodin
s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny tisovým nábyt-
kem a mramorovou koupelnou
v anglickém stylu, převážná část

 pokojů má vany, SAT-TV, telefon, vy-
soušeč vlasů, koupací plášť a pan-
tofle. Na vyžádání jsou možné
prostornější pokoje superior za pří-
platek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře výbě-
rem ze 3 hlavních chodů.

INFORMACE
Parkování: na elektronicky hlída-
ném hotelovém parkovišti zdarma

Nabídka programů: 

KOUZELNÁ ŠUMAVA
3 noci (čtvrtek–neděle) nebo 4 noci
(neděle–čtvrtek, 1 noc zdarma),
 polopenze

Program: 1x perličková koupel
s bylinnými měšci a chromoterapií
+ suchý zábal, 1x klasická masáž
částečná – záda a šíje, 1x vířivá ra-
šelinová koupel + suchý zábal,
1x rašelinový zábal zad, 3 x 1 hod.
speleoterapie v hotelové jeskyni,
3x Priessnitzova koupel nohou
s akupresurou, pitná kúra – borův-
kový čaj v rámci jednotlivých proce-
dur, neomezený vstup do
hotelového relaxačního bazénu
a relaxační místnosti s příjemnou
hudbou, župan a pantofle k dispo-
zici na pokoji.

LÁZEŇSKÝ KOKTEJL
5 nocí (neděle–pátek), polopenze
Program: 1x vířivá koupel se solí
z mrtvého moře + suchý zábal,

1x perličková koupel s bylinným
olejem a chromoterapií + suchý
zábal, 1x bahenní zábal z mrtvého
moře – částečný, 1x rašelinový
zábal zad, 1x klasická masáž čás-
tečná – záda a šíje, 4x 1 hod. spe-
leoterapie v atraktivní hotelové
jeskyni, 4x Priessnitzova koupel
nohou s akupresurou, pitná kúra
– borůvkový čaj v rámci jednotli-
vých procedur, neomezený vstup
do hotelového relaxačního ba-
zénu a relaxační místnosti s pří-
jemnou hudbou, župan a pantofle
na pokoji.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
minimálně 2 noci (nástup možný
kdykoliv), snídaně 
Program: volný vstup do relaxač-
ního bazénu a relaxační místnosti
s příjemnou hudbou, v letním ob-
dobí neomezené využití energetic-
kého a meditačního parku s lehátky,
tenisového kurtu, župan a pantofle
na pokoji.
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KAŠPERSKÉ HORY

PARKHOTEL KAŠPERSKÉ HORY – ŠUMAVSKÉ LÁZNĚ ****

rezervujte na:
www.cedok.cz/99-1-357

Období 03.02.-19.03. 20.03.-23.04. 24.04.-01.10.
02.10.-26.11.

Kouzelná Šumava
dospělý lůžko 5 250 5 550 6 250
příplatek na 1/1 1 800 1 800 2 250
Lázeňský koktejl
dospělý lůžko 6 600 6 980 7 880
příplatek na 1/1 2 250 2 240 2 800
Hotelové ubytování 
dospělý lůžko / noc 1 050 1 150 1 250
příplatek na 1/1 / noc 650 650 750 



POLOHA
Lázeňský areál tvoří několik budov
včetně lázeňského centra Agricola,
kde mají hosté k dispozici zcela nové
Aqaucentrum (plavecké dráhy, tobo-
gan, whirlpool, Kneippův chodník,
brouzdaliště a sauna). V areálu lázní
jsou i další služby na místě: tenisové
kurty, minigolf, petanque, horská
kola, ruské kuželky, Nordic-Walking,
šachy, půjčovna jízdních kol (lyží).
V zimním období za zvýhodněnou
cenu skibus na Boží Dar i na
Klínovec.

LÁZEŇSKÝ KOMPLEX CURIE
Poloha: nachází se přímo v centru
města a vznikl propojením tří lázeň-
ských zařízení Curie – Praha –
Elektra. Jednotlivé domy jsou propo-
jen krytým koridorem. Poskytuje pa-
cientům komplexní lázeňskou péči –
zdravotnické služby, lázeňské a lé-
čebné procedury a k dispozici je ne-
přetržitá zdravotní služba.
Vybavení: jídelna, salonky, kavárna
(zde se konají taneční večery), denní
bar, letní terasa, internetový koutek,
kulečník, kadeřnictví, kosmetika, pe-
dikúra, internetový kiosek a balneo-
provoz. K dispozici je výtah.
Stravování: výběrová strava – polo-
penze – snídaně + oběd, nebo ve-
čeře bufetovým způsobem.

LÁZEŇSKÝ DŮM PRAHA
Poloha: lázeňský dům se nachází
v těsné blízkosti LS Curie a je s ním
propojen spojovací chodbou.
Ubytovací část byla zrenovována
a vybavena na komfortní úroveň.
V budově se poskytují jen některé lá-
zeňské procedury, většina procedur
se poskytuje v části Curie. Pro klienty
je zajištěna nepřetržitá lékařská
služba.
Vybavení: 3 stylové jídelny, výtah.
Hostům jsou k dispozici veškerá spo-
lečenská zařízení a další služby ho-
telu Curie.
Stravování: výběrová strava – polo-
penze – snídaně bufetovým způso-
bem, oběd nebo večeře výběrem
z 5 jídel. V období vánočních pobytů
je výběrová strava a příplatek na
Vánoční menu i Silvestrovskou párty
započítány v ceně.

LÁZEŇSKÝ HOTEL
AKADEMIK BĚHOUNEK
Poloha: prostorný a vzdušný lázeň-
ský hotel se nachází ve svahu nad
jáchymovským údolím a je koncipo-
ván pro komplexní lázeňské služby.
K hotelu Běhounek patří přilehlé de-
pendance Dalibor, Jitřenka
a Penzion M. (na vyžádání). V depan-
danci Dalibor proběhla kompletní
rekonstrukce, která zvýšila kategorii

ubytování. Tento penzion je propo-
jen koridorem s LH Běhounek. Hotel
má vlastní balneoprovoz, oddělený
od ubytovací části. Pro hosty je
zdarma bazén, whirlpool a Kneippův
chodník (v odpoledních hodinách
dle volné kapacity).
Vybavení: 2 restaurace, kavárna,
velký společenský sál, lobby bar,
knihovna, kadeřnictví, kosmetika,
pedikúra, manikúra, internetový
koutek sWi-Fi připojením zdarma,
v letních měsících je k dispozici pro-
storná střešní terasa s lehátky, ús-
chovna kol (v zimě lyží). Hotel má
výtah.
Stravování: výběrová strava – polo-
penze – snídaně + oběd, nebo ve-
čeře bufetovým způsobem.

GARNI HOTEL ASTORIA
Poloha: Hotelový komplex Astoria
se nachází přímo v centru lázeňské
části města a současný moderní uby-
tovací standard získala budova roz-
sáhlou přestavbou.
Vybavení: komplexní zdravotnické
služby a léčebné procedury včetně
recepce poskytuje Lázeňské cent-
rum Agricola, nacházející se přímo
naproti Astorii.
Stravování: výběrová strava – polo-
penze – bufetovým způsobem přímo
v budově Astoria.

Ubytování (pro všechny Lh): jed-
nolůžkové a dvoulůžkové pokoje
(Kategorie I.A) s TV, lednicí a telefo-
nem, Koupelna se sprchou a WC.
U LK Curie a LH Běhounek je na po-
kojích navíc zabudovaný trezor
a u LH Běhounek i minibar, Wi-Fi za
poplatek.
Příjezd (pro všechny Lh): Vlak: st.
Ostrov nebo K. Vary – v určených ča-
sech (v 8,35 hod. a v 10,45 hod.
z Ostrova) je možné využít lázeň-
ského transferu za poplatek 50 Kč
(o víkendu lze objednat na recepci),
dále lze zajistit lázeňským taxi odvoz
do lázní za poplatek. Odvoz je nutno
objednat předem.
Bus: z Prahy přímý autobus do st.
Jáchymov – cca 50 m. od hotelů.
K LH Běhounek je možné od za-
stávky autobusu zajistit na vyžádání
transfer.
Parkování (pro všechny Lh): na
hlídaných parkovištích u lázeňských
hotelů za poplatek 70 na den, drži-
telé průkazu ZTP/P zde mají parko-
vání zdarma.
Dětská cena: platí pro děti do
12 let, děti do 2 let se mohou pobytu
zúčastnit bez nároku na služby
zdarma.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

800 112 112 ℡20

JÁCHYMOV

LÁZEŇSKÉ HOTELY ***/****

LD Praha LD Curie

LD Curie LD Curie LH Běhounek LH Běhounek

LH Běhounek
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JÁCHYMOV

LÁZEŇSKÉ HOTELY ***/****

Nabídka programů: 

ZÁKLADNÍ RADONOVÁ KÚRA
Ubytování v hotelu Běhounek,
Komplex Curie, Astoria
min. 13 nocí, polopenze
nástupní den mimo soboty
Program: konzultace lékaře k defi-
nování léčebného plánu, základní
laboratorní vyšetření (krevní obraz,
glykémie, vyšetření kyseliny mo-
čové), 14 léčebných procedur pře-
depsaných lékařem (6x radonová
koupel, 8x ostatní procedury).
Cena od 14 430 Kč

KÚRA NA ZKOUŠKU - NOVINKA
Ubytování v hotelu Běhounek
7 nocí, polopenze
Program: 1x konzultace s léka-
řem, 3x radonová koupel, 1x kou-
pel s přísadou, 1x uhličitá koupel
mokrá se zábalem, 1x suchá uhli-
čitá koupel, 2x klasická masáž
(částečná), 3x parafínový zábal
rukou, 2x oxygenoterapie, 1x sku-
pinový tělocvik s fyzioterapeu-
tem.
Bonus: 1x minerální voda Vin cent -
ka (0,7 l) z lázní Luhačovice
Cena: od 9 490 Kč

VITAL EXCLUSIVE
Ubytování v komplexu Curie
6 nocí, polopenze
Program: 1x radonová koupel, 1x uh-
ličitá koupel s rašelinovým extraktem
se zábalem, 1x přísadová koupel cel-
ková se zábalem, 3x klasická masáž
(částečná), 3x suchá uhličitá koupel,
1x parafínový zábal zad, 3x solná jes-
kyně nebo bazén se saunou (90 min.)
v Lázeňském centru Agricola, 3x oxy-
genoterapie, 2x zábal „vulcan pack“
Cena od 9 360 Kč

LÁZEŇSKÝ RELAX
Ubytování v hotelu Běhounek
3 noci, polopenze
Program: 1x radonová koupel na
vyzkoušení, 1x klasická částečná
masáž, 1x suchá uhličitá koupel,
1x oxygenoterapie, 1x aquagymna-
stika, 1x solná jeskyně (Agricola).
Cena od 5 400 Kč

VÍKEND PRO ZDRAVÍ
Ubytování v komplexu Curie
a v hotelu Astoria
2 noci, polopenze
Program: 1x radonová koupel na
vyzkoušení, 1x indická masáž hlavy,
1x klasická částečná masáž,
1x bazén + sauna na 90 min. (Agri -
cola), 1x oxygenoterapie, 1x solná
jeskyně (Agricola). 
Cena od 2 900 Kč

rezervujte na: 

Hotel AstoriaLázeňské centrum Agricola

Hotel AstoriaAgricola

Agricola

Agricola

UPOZORNĚNÍ:
Ceny u programů ZÁKLADNÍ RADONOVÁ KÚRA

a KÚRA NA ZKOUŠKU již zahrnují 20% slevu, která je platná
pouze pro pojištěnce VZP, ZP, MVČR, VOZP, ZPŠ.

www.cedok.cz/99-1-3062 (Curie)
www.cedok.cz/99-1-3063 (Praha)

www.cedok.cz/99-1-306 (Běhounek)
www.cedok.cz/99-1-3061 (Astoria)



LÁZEŇSKÉ PENZIONY MÁNES,
PURKYNĚ, PALACKÝ
Poloha: jsou umístěny v lázeňském
lesoparku, poskytují ubytování, na lé-
čebné procedury se dochází do lé-
čebných domů nebo do Wellness
centra Konstantin s relaxačním bazé-
nem, sanou, parní lázní, spa terapií
a dalšími službami, cca 5 minut
chůze. Při nástupu na pobyt se hosté
hlásí v recepci LD Jirásek, kde jim
bude sděleno jméno konkrétního
penzionu.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje se
sprchou, s televizí, lednicí a telefo-
nem. Na penzionu Purkyně Wi-Fi při-
pojení zdarma.
Stravování: snídaně – bufetové stoly,
večeře – výběrem ze 4 menu den pře-
dem. Při ubytování v penzionu Mánes
je stravování v jídelně léčebného
domu Prusík. Při ubytování v penzio-
nech Purkyně a Palacký je stravování
v jídelně léčebného domu Jirásek.

SPA BOUTIQUE 
HOTEL LÖWENSTEIN
Poloha: v lesoparku lázeňského
města.
Vybavení: nově otevřený luxusní
hotel s komfortně vybavenými apart-
mány. Součástí hotelu je Lobby bar. 
Ubytování: luxusně vybavený apart-
mán se dvěma lůžky a jednou rozklá-
dací pohovkou (přistýlka), TV, rádio,
budík, telefon, USB, MP3, trezor.
Apartmán má vybavenou kuchyň-
skou linku včetně varné desky, mik-
rovlnné trouby a lednice. Prostorná
koupelna se dvěma umyvadly, spr-
chou a WC. K dispozici župan, osobní
váha a fén.
Stravování: snídaně – bufetové
stoly, večeře – výběrem ze 4 menu
den předem.

LÁZEŇSKÝ HOTEL JIRÁSEK
Poloha: v lázeňské části města, na
okraji parku.
Koupání: Relaxační bazén ve
Wellness Centru Konstantin, měst-
ské koupaliště cca 500 m, přírodní
koupaliště v bývalém lomu
Vybavení: V tomto léčebném domě
je restaurace s kavárnou, rehabili-
tační bazén, půjčovna jízdních kol,
v salonku připojení na internet. Na
léčebné procedury se dochází do LD
Prusík, kde je hlavní balneo provoz,
léčebné procedury, solná jeskyně
a do Wellness Centra Konstantin.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje spr-
chou nebo vanou, WC, televizí, rá-
diem, lednicí a telefonem.
Stravování: snídaně – bufetové
stoly, večeře – výběrem ze 4 menu
den předem.

INFORMACE
Parkování: u LD Jirásek za poplatek
+ vratná záloha za zapůjčení dálko-
vého ovladače. Na veřejných parko-
vištích parkování zdarma.
Příjezd: vlak i bus- st. Konstantinovy
Lázně a cca 50 metrů pěšky k lázeň-
ským domům. Vlak i bus: st. Kon stan -
ti novy lázně a cca 45–50 metrů pěšky
k lázeňským domů. Parkování u lé-
čebných domů.
Upozornění: Pobyty nejsou určeny
dětem. 
Přítomnost psa na pobytu není
možná. 
Místní poplatek není zahrnut v ceně
pobytu – úhrada na místě. 

800 112 112 ℡22

KONSTANTINOVY LÁZNĚ

LH JIRÁSEK***, LÁZEŇSKÉ PENZIONY**

SPA BOUTIQUE HOTEL LOWENSTEIN***

Hotel Jirásek

Penzion Mánes Penzion Purkyně Penzion Palacký

Wellness centrum Konstantin



Nabídka programů: 

TÝDEN PRO SENIORY
Cílem speciálně sestaveného pro-
gramu je prohloubit kvalitu života.
Účastníci pobytu jsou seznámeni
s možnostmi aktivního stáří, po-
drobně jsou informováni o svém
zdravotním stavu a zvýší svoji fyzic-
kou i psychickou kondici.
7 nocí, polopenze
Program: 1x konzultace s lázeň-
ským lékařem, 1x laboratorní vyšet-
ření, 1x vizita, 1x EKG, 1x uhličitá
koupel, 1x klasická masáž, 1x pod-
vodní masáž, 1x solná jeskyně
Bonus: vycházka s průvodcem do
turisticky atraktivního okolí Kon -
stan ti no vých Lázní, hudební večer,
přednáška

WELLNESS PRODLOUŽENÝ
POBYT NOVINKA
3 noci, polopenze 
Program: 2x základní vstup do
Wellness centra Konstantin na 1,5 ho-
diny, 1x relaxační koupel, 1x smyslová
masáž částečná se zábalem 
Bonus: Wellness terapie od pon-
dělí do čtvrtka s 20% slevou 

WELLNESS
VÍKENDOVÝ POBYT NOVINKA
2 noci, polopenze 
Program: 2x základní vstup do
Wellness centra Konstantin na 1,5 ho-
diny, 1x solná jeskyně, 1x smyslová
masáž se zábalem 

LÁZNĚ
NA ZKOUŠKU NOVINKA
2 noci, polopenze 
Program: 1x základní vstup do
Wellness centra Konstantin na 1,5 ho-
diny, 1x perličková koupel, 1x klasická
masáž částečná, 1x solná jeskyně 

VÁNOČNÍ
WELLNESS POBYT - 2016
Termín: 22. 12. - 26. 12. 2016
4 noci, polopenze
Program: 4x polopenze, 1x parafí-
nový zábal na ruce, 1x částečná
aroma masáž, 2x volný vstup do
Wellness centra Konstantin na
1,5 hod., slavnostní štědrovečerní
večeře (čtyřchodové menu se spe-
cialitami české kuchyně)
Cena v pokoji 1/2 4 900 Kč/os.

SILVESTROVSKÝ
WELLNESS POBYT - 2016
Termín: 29.12.2016 - 02.01.2017
4 noci, polopenze
Program: 1x parafínový zábal na
ruce, 1x solná jeskyně, 1x částečná
aroma masáž, 2x vstup do Wellness
centra Konstantin na 1,5 hod., slav-
nostní silvestrovský večer (bohaté
občerstvení, živá hudba k tanci, no-
voroční přípitek, ohňostroj), novo-
roční vycházka, novoroční koncert
Cena v pokoji 1/2 5 490 Kč/os.
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KONSTANTINOVY LÁZNĚ

LH JIRÁSEK***, LÁZEŇSKÉ PENZIONY**

SPA BOUTIQUE HOTEL LOWENSTEIN***

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-367 (Penziony)
www.cedok.cz/99-1-368 (Lowenstein)
www.cedok.cz/99-1-369 (Jirásek)

Hotel Jirásek

Hotel Lowenstein Hotel Lowenstein
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KONOPIŠTĚ

POLOHA
Golf Resort Konopiště nabízí služby
rozsáhlého Spa & Wellness centra,
které je umístěno přímo v areálu re-
sortu, 40 km jižně od Prahy. V areálu se
nachází tři hotelové budovy, restau-
race, golfové hřiště, myčka aut a roz-
sáhlé Spa & Wellness centrum –
venkovní, vnitřní bazén, whirlpool,
solná lázeň, Kneippův chodník, sauna,
pára, inhalace, masáže, zábaly, koupele,
solární louka, fitness. V zimním období
je k dispozici lyžařský areál – 300 m
dlouhá sjezdovka s průměrným sklo-
nem 10% se dvěma vleky délky 300 a 50
metrů, běžkařské trasy v délce 10 km.
Přímo u sjezdovky je stánek s občerstve-
ním. Další doplňkové aktivity – bruslení
na rybnících a zimní lov pstruhů na dírky.
Ve společných prostorách Wi-Fi zdarma.

V letním období je okolí vhodné pro vý-
lety, cykloturistiku, koupání v hotelo-
vých bazénech.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, vybavené stylovým nábytkem,
WC, sprcha nebo vana, SAT TV, mini-
bar a trezor.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně formou bu-
fetu, večeře výběrem z denního
menu (polévka a hlavní jídlo).

PARKOVÁNÍ
parkoviště v areálu zdarma.

Místní poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

UPOZORNĚNÍ
Termíny dle požadavku zákazníka od
úterý do neděle. V pondělí není Spa
& Wellness centrum v provozu!

Nabídka programů:

U všech programů je neomezený
vstup do wellness centra (whirl-
pool, vnitřní a venkovní bazén,
lázeň se slanou vodou, Kneippův
chodník, sauna, pára, posilovna
s kardio zónou), neomezený vstup
na driving range a devítijamkové
golfové hřiště, možnost zdarma vy-
užít půjčovnu kol, nordic walking.

RELAX VÍKEND
2 noci, snídaně
Program: 2 wellness procedury dle
vlastního výběru z následující nabídky:
uhličitá koupel CO

2
prostá nebo se

solí z mrtvého moře, rašelinová kou-
pel, koupel s magnesiovou solí, masáž
nohou, rašelinové obklady, inhalace
minerální voda nebo olejová, pleťová
maska rašelinová, jílová nebo mořské
řasy, parafínový zábal rukou, sluneční
louka 15 min., parafínový obklad med
nebo ajurvédské byliny.
Dále 20% sleva na všechny další
procedury balneo centra, 35%
sleva na fee obou mistrovských
hřišť, 50% sleva na golfový simulá-
tor full swing.

BEAUTY VÍKEND
2 noci, snídaně
Program: beauty balíček na osobu
(pro ni nebo pro něj) dle vlastního
výběrů z následující nabídky:

Redukční balíček 110 min. (CO
2

koupel se solí z mrtvého moře, gal-
vanoterapie problémových partií
(40 min), celotělový zábal mořské
řasy) nebo Balíček bolestí zad
135 min. (rašelinová koupel,
Breus sova masáž zad, galvanotera-
pie šíje 40 min.) nebo Anti ce lu li ti -
do vý/pečující balíček 110 min.
(koupel mořské řasy nebo
Kleopatřina, galvanoterapie problé-
mových partií 40 min., celotělový
zábal černý jíl) nebo Pleťový kos-
metický balíček 120 min.
(Komplexní hydratační péče o pleť,
galvanoterapie obličeje luxus 45
min, parafínový zábal rukou) nebo
Anti-stress balíček 105 min.
(Aromateraupetická koupel euca-
lyptus nebo levandule, zeštíhlující
celotělový zábal – pomeranč – čo-
koláda, parafínové obklady – med
nebo ajurvédské byliny) nebo
Relaxační balíček 100 min.
(Kleopatřina koupel – růže, zeštíh-
lující celotělový zábal – pomeranč –
čokoláda, galvanoterapie obličeje
30 min.)

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
1/2 pokoj se snídaní 2 200 Kč/noc
vstup
do Wellness centra 350 Kč/den

Období 01.11.2016 – 31.10.2017
Relax víkend
Dospělý – lůžko i přistýlka 2 700
Doplatek na 1/1 1 000
Beauty víkend
Dospělý – lůžko i přistýlka 3 950
Doplatek na 1/1 1 000

SPA & WELLNESS HOTEL KONOPIŠTĚ ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-349
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SANATORIUM ASTORIA ***

rezervujte na: 
www.cedok.cz/12234

POLOHA
Sanatorium Astoria leží přímo
v centru lázeňské části města, přímo
naproti Mlýnské kolonádě s léčivými
prameny.

VYBAVENÍ
Centrální komplex tvoří pět navzájem
propojených budov, které prošly roz-
sáhlou rekonstrukcí a modernizací.
Rehabilitační a léčebné programy
probíhají pod dohledem zkušeného
lékařského personálu. K léčebným
a relaxačním účelům slouží vybudo-
vaný balneoprovoz, ve kterém je vy-
užívána minerální voda, bazén,
a další velká škála léčebných proce-

dur. Wi-Fi připojení ve společenských
prostorách zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- a dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím (sprcha nebo vana), ně-
které s balkonem. Na všech pokojích
je TV + SAT, lednice, telefon, rádio,
fén, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu - snídaně formou bo-
hatého bufetu, obědy a večeře výbě-
rem z 10 druhů jídel. Možnost
zajištění i více druhů dietního stravo-
vání, včetně vegetariánského a bez-
lepkového (nutno nahlásit předem).

INFORMACE
Parkování: Parkování možné i v kry-
tých garážích hotelu Thermal 250.

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ POBYT
2 až 7 nocí
2 procedury denně z následujícího
výběru: bazén, sauna, perličková
koupel, klasická masáž celková
nebo částečná, medová masáž, an-
ticelulitidní masáž, aroma masáž-
metrů od hotelu.

Cena v 1/2 1 490 Kč/os./noc
Příplatek na 1/1 290 Kč/os./noc
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RESORT POPPY ***

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-340

POLOHA
Resort Poppy se nachází v příjemné
a klidné části Březové u Karlových
Varů, od centra města je vzdálen 10
minut jízdy autem. U hotelu se na-
chází nově vybudované stezky ve-
doucí k říčce Teplá. Okolí hotelu je
obrostlé několika druhy bylinek.

VYBAVENÍ
Hotel prošel před několika lety celko-
vou rekonstrukcí a bylo vybudováno
kompletní nové wellness a balneo
centrum BALNEO POPY, které nabízí
širokou škálu procedur, přes cvičení,
koupele, peeling, solnou jeskyni, víři-
vou vanu, uhličité koupele, elektro-
léčbu, magnetoterapii až po různé
typy masáží. Pro hotelové hosty je

v přízemí restaurace, vinárna a v let-
ním období i venkovní terasa, Wi-Fi
na recepci a lobby baru zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, komfortně zaří-
zené, s TV, radiem, minibarem, sej-
fem a s připojením na internet
zdarma. Koupelna s WC, sprchou
nebo vanou je zajímavě řešena pro-
sklenou stěnou. Hostům je k dispo-
zici župan a pantofle.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně teplý a studený
bufet, večeře servírované tříchodové
menu.

Parkování: před hotelem zdarma

Příjezd: Bus - st. Karlovy Vary Tržnice,
bus č. 7, výstupní stanice Březová.
Vlak - st. Karlovy Vary, bus č. 13 do st.
Tržnice, přestup na bus č. 7.
Upozornění: lázeňský poplatek je
zahrnut v ceně pobytu.

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ ODPOČINEK
2 noci (pátek–neděle), polopenze
Program: welcome drink, dárek na
pokoji (bylinný likér Poppy Dream),
1x koupel dle výběru (perlička, re-
generační, přísadová, hydroma-
sážní), 1x masáž částečná,
1x parafínový zábal na ruce,
1x vstup do solné jeskyně se šál-
kém domácího bylinkového čaje.

BEAUTY POBYT
2 noci (pátek–neděle), polopenze
Program: welcome drink, dárek na
pokoji (bylinný likér Poppy Dream),
PRO DÁMY: 1x relaxační masáž
obličeje, dekoltu a šíje, 1x rašeli-
nový zábal, 1x kosmetické ošetření
(buď dokonalé vyčištění pleti nebo
hloubková hydratace), 1x vstup do

solné jeskyně se šálkém domácího
bylinkového čaje.
PRO PÁNY: 1x koupel dle výběru,
1x částečná masáž, 1x kosmetické
ošetření pro muže, 1x vstup do
solné jeskyně se šálkém domácího
bylinkového čaje.

TÝDENNÍ RELAXACE
6 nocí , polopenze
Program: welcome drink, dárek na
pokoji (bylinný likér Poppy
Dream),1x koupel dle výběru (per-
lička, regenerační, přísadová, hy-
dromasážní), 1x klasická masáž
částečná, 1x zábal (skořicový nebo
bahenní z mrtvého moře),1x Aqua
JET (suchá masážní vana), 1x NEO
QI (multifunkční přístroj), 1x parafí-
nový zábal na ruce, 1x oxygenote-
rapie, 3x vstup do solné jeskyně se
šálkem domácího bylinkového čaje.

Období 03.01.-31.03. 01.04.-31.10.
Relaxační odpočinek
Dospělý – pevné lůžko 2 500 2 800
Příplatek na 1/1 700 700
Beauty pobyt
Dospělý – pevné lůžko 3 000 3 500
Příplatek na 1/1 700 700
Týdenní relaxace
Dospělý – pevné lůžko 6 900 7 500
Příplatek na 1/1 1 750 1 750
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POLOHA
Lázeňský dům, což je budova posta-
vená na konci 19. století a zrekon-
struovaná do moderní podoby, leží
v zalesněné vilové čtvrti blízko lázeň-
ského centra, ke kolonádě a minerál-
ním pramenům cca 10 minut chůze. 

VYBAVENÍ
Čtyřpatrová budova s výtahem má jí-
delnu, bezplatný internetový koutek,
tělocvičnu s posilovacími stroji, whirl-
pool, vlastní balneoprovoz, kde se
poskytují vodoléčebné procedury
bez využití minerální vody, rašelinové
a parafangové zábaly, plynové in-
jekce, irigace, inhalace, masáže a po-
hybová terapie. Možnost zapůjčení
horských kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s TV, telefonem,

trezorem a lednicí. Koupelna se spr-
chovým koutem a s WC. Pokoje jsou
nekuřácké. Na vyžádání možná při-
stýlka.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu - snídaně bufet, obědy
a večeře výběrem z 5 menu.
Možnost zajištění dietního stravo-
vání.

Příjezd: vlak-st. Karlovy Vary Horní
vlakové nádraží, bus č. 1 nebo 13
k Tržnici a přestup na bus č. 4, vý-
stupní zastávka U jezírka.
bus – na autobusové nádraží a bus.
č. 5, u Tržnice přestup na bus č. 4, vý-
stupní zastávka U jezírka.
Parkování: Omezeně na odstavné
ploše u lázeňského domu za popla-
tek, nutno předem rezervovat.
Upozornění: lázeňský poplatek není

zahrnut v ceně pobytu – úhrada na
místě. Nástup na pobyt mezi 10,00–
13,00 hod., uvolnění pokoje do 9,00
hodin. Procedury za neděle a svátky
jsou nahrazovány.

Nabídka programů:

POBYT PRO SENIORY (od 60 let)
6 nocí, nástupní den kdykoliv
Stravování: polopenze (začíná ve-
čeří)

Program: 1x léčivá koupel,
2x masáž, 1x plynové insulface dle
rozhodnutí lékaře, 1x inhalace,
1x elektroléčba, 1x vodoléčba.

KRÁTKÁ RELAXACE
2 noci, nástupní den kdykoliv
Stravování: plná penze (začíná
obědem)
Program: 1x perličková koupel,
1x částečná masáž, 1x vstupné do
bazénu v Alžbětiných lázních, pitná
kúra.

LÁZEŇSKÝ DŮM CHOPIN **

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-364

Období 08.01.-01.04. 02.04.-06.05. 07.05.30.07.
Krátká relaxace
Dospělý – lůžko v 1/2 1 870 2 200 2 460
Dospělý – lůžko v 1/1 2 000 2 460 2 720
Pobyt pro seniory 60+
Dospělý – lůžko v 1/2 6 120 6 540 7 320
Dospělý – lůžko v 1/1 6 540 7 320 8 040
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LÁZEŇSKÉ SANATORIUM DR. PETÁK ***

POLOHA
Lázeňské sanatorium Dr. Peták se
nachází v klidné části Františkových
Lázní, cca 5 minut od centra města,
na okraji lesoparku a v bezprostřední
blízkosti pramenů. V roce 2004 zís-
kalo status lázeňského domu, který
garantuje používání místních léčivých
zdrojů – minerální vody, bahna a lé-
čivého plynu.

VYBAVENÍ
Sanatorium se skládá ze dvou jedno-
patrových budov (ubytování v pří-
zemí či 1. poschodí). V hlavní budově
je kromě ubytovací kapacity restau-
race, sauna, rotopedy, běžící pás,
půjčovna kol, půjčovna holí na nor-
dic-walking a komplexně zařízené
balneo-rehabilitační oddělení s bazé-
nem (7 x 4 m). Druhá budova je nově
postavený pavilon, spojený s hlavní
budovou zimní zahradou. V žádné
z budov není výtah. U sanatoria se
nachází minigolf, letní terasa a za-
hrada, kde je možné posedět na la-
vičkách a lehátkách. K uhličité
a minerální koupeli je využíván vlastní
přírodní zdroj – minerální voda
Štěpánka, k bahenním zábalům
a koupelím – františkolázeňská raše-
lina, k plynovým injekcím – františko-
lázeňský přírodní CO

2
. Manželské

páry chodí na procedury ve stejný
čas, jednotlivé procedury na sebe
navazují.

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje s terasou nebo
lodžií v hlavní budově, sprcha, WC,

telefon, radiobudík, lednice, TV SAT,
fén, župan. Bezbariérový pokoj na vy-
žádání. Za poplatek možno prona-
jmout sejf.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Snídaně bufetovým
způsobem, obědy a večeře výběrem
z menu.

Parkování: Autem – parkování na
hlídaném parkovišti za poplatek –
omezené množství aut – nutno ob-
jednat předem.
Příjezd: Vlak-st. Fr. Lázně – cca 1 km
(možno zajistit odvoz do sanatoria za
poplatek – nutno objednat předem).
Bus-st. Fr. Lázně Slatina – cca 200 m.
Upozornění: Pobyty nejsou určeny
dětem. V celém prostoru sanatoria
se nekouří. Místní poplatek není za-
hrnut v ceně pobytu – úhrada na
místě.

Nabídka programů:

LEHKÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA
7 nebo 14 nocí, polopenze
Program: vstupní lékařská konzul-
tace, 3 procedury denně (pondělí
až pátek) dle zdravotního stavu
a diagnózy, volné využívání bazénu
v odpoledních a večerních hodi-
nách, župan na pokoji, malý dárek.

WELLNESS POBYT
S PLASTICKOU OPERACÍ VÍČEK
9 nocí, termíny na poptávku - vždy
1x v měsíci
Plná penze all inclusive (snídaňový
bufet, obědy avečeře výběrem zmenu,
nealko nápoje, pivo, víno k jídlům),
pobyt začíná obědem a končí snídaní.
Program: vstupní lékařská prohlídka
+ EKG, 3 léčebné procedury denně
(od pondělí do pátku) dle zdravot-
ního stavu a diagnózy, před operační

vyšetření plastickým chirurgem,
jedna operace horních nebo dolních
víček, denní kontroly a převazy, vyn-
dání stehů, volné využití bazénu
v odpoledních a večerních hodinách,
župan na pokoji, malý dárek.

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ LÉČBA
7 nebo 14 nocí
Plná penze all inclusive (snídaňový
bufet, obědy a večeře výběrem
z menu, nealko nápoje, pivo a víno
k jídlům), pobyt začíná obědem
a končí snídaní.
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka + EKG, 4 léčebné procedury
denně (pondělí až sobota) dle zdra-
votního stavu a diagnózy, 4 well-
ness procedury - ajurvedská
masáž, masáž horkými kameny,
lymfomasáž, aromamasáž. Dále
1x vstup do Aquafora (2 hodiny),
malý dárek, župan na pokoji. Volné
využití bazénu v odpoledních a ve-
černích hodinách.

KOMBINOVANÝ POBYT
LÁZNĚ + WELLNESS
7 nebo 14 nocí
Plná penze all inclusive (snídaňový
bufet, obědy a večeře výběrem
z menu, nealko nápoje, pivo a víno
k jídlům), pobyt začíná obědem
a končí snídaní
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka + EKG, 4 léčebné procedury
denně (pondělí až sobota) dle zdra-
votního stavu a diagnózy, 4 wellness
procedury - ajurvedská masáž,
masáž horkými kameny, lymfoma-
sáž, aromamasáž. Dále 1x vstup do
Aquafora (2 hodiny), malý dárek,
župan na pokoji. Volné využití ba-
zénu v odpoledních a večerních
 hodinách.

Cena na osobu a pobyt 05.01.-15.03. 15.03.-04.05. 04.05.-06.07.
26.10.-30.11. 06.07.-31.08. 31.08.-26.10.

Lehká lázeňská léčba
1 týden 6 900 8 900 9 900
2 týdny 12 800 16 550 18 400
Komplexní lázeňská léčba
1 týden 8 900 10 900 11 900
2 týdny 16 550 20 300 22 100
Kombinovaný pobyt
1 týden 9 200 11 200 12 200
2 týdny 17 100 20 800 22 700
Pobyt s plastikou
– horní víčka 17 390 17 390 17 390
– dolní víčka 17 990 17 990 17 990
Příplatek na 1/1
u všech programů zdarma 1 330 1 330
V ceně pobytů na dva týdny je zohledněna sleva 14=13

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-307
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LÁZEŇSKÝ DŮM KIJEV ***

POLOHA
Lázeňský dům Kijev se nachází na lá-
zeňské promenádě, v centru
Františkových Lázní. Budova lázeň-
ského domu pochází z roku 1792
a má dlouhou lázeňskou tradici.
Lázeňský dům prošel v posledních
letech rozsáhlou komplexní rekon-
strukcí, čímž se výrazně zkvalitnila lé-
čebná péče a zvýšil se komfort
ubytovacích a stravovacích služeb.
Veškeré procedury jsou v objektu,
kromě balneocentra na vysoké
úrovni mohou hosté využít bazén,
saunu, solárium, služby kadeřnice
a pedikérky a solnou jeskyni. Na re-
cepci Lobby bar a internetový kou-
tek. Lázeňský dům má výtah. K léčbě
jsou využívány místní přírodní léčivé
zdroje – uhličitá minerální voda, sla-
tina a přírodní oxid uhličitý.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- a dvoulůžkové pokoje se spr-
chou a WC, s televizí, telefonem
a lednicí. Pokoje mají balkon nebo
francouzské okno.

STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně s bufetovou na-
bídkou, večeře servírované (výběr
z pěti jídel), možnost zajištění diet-
ního stravování.

INFORMACE
Parkování: Omezená možnost parko-
vání přímo v objektu, nutno objednat
předem (k programům Poprvé ve
Františkových Lázních a Pobyt nejen
pro seniory je parkování v objektu
ZDARMA jako bonus). Jinak za poplatek.
Příjezd: vlak i bus-st. Františkovy
Lázně a cca 10 minut pěšky.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě. 

Pobyty začínají večeří a končí snídaní,
nástup na pobyt je po 11 hod., uvol-
nění pokojů do 9 hod.

Nabídka programů:

POPRVÉ 
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
3 noci, polopenze, doporučený ná-
stup mezi 12 – 13 hod.
Program: vstupní lékařská prohlídka
s vyhodnocením celkové anamnézy
a monitorováním zdravotního stavu,
1x částečná aroma masáž, 1x koupel
v přírodním zdroji nebo perličce,
1x malý rašelinový zábal (případně
aplikace oxidu uhličitého), 1x parafí-
nový zábal na ruce, 1x konzultace
s nutričním terapeutem, 1x pohy-
bová aktivita ve skupině.

POBYT NEJEN PRO SENIORY
6 nocí, polopenze, doporučený ná-
stup mezi 12 – 13 hod.
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka s vyhodnocením celkové
anamnézy a monitorováním zdra-
votního stavu, 1x částečná aroma
masáž, 1x koupel v přírodním zdroji
nebo perličce, 1x malý rašelinový
zábal (případně aplikace oxidu uh-
ličitého), 1x konzultace s nutričním
terapeutem, 1x pohybová aktivita
ve skupině, 1x léčebný skupinový
tělocvik v bazénu, 1x reflexní masáž

nebo částečná klasická masáž,
1x solná jeskyně, 1x koupel.
Bonus: zapůjčení horského kola
nebo holí Nordic walking, zapůjčení
županu, Wi-Fi, u párů navíc 1x pri-
vátní vstup do sauny.

BEAUTY PROGRAM
3 noci, polopenze, doporučený ná-
stup mezi 12 – 13 hod. 
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 1x částečná aroma masáž,
1x pohybová aktivita ve skupině,
1x léčebný skupinový tělocvik v ba-
zénu, 1x rašelinný zábal nebo fango-
parafin, 1x pleťová vyhlazující masáž
(obličej), 1x přístrojové ošetření celu-
litidy (nohy, hýždě), 1x přístrojové
ošetření celulitidy (boky, břicho),
1x solná jeskyně popř. suchá pod-
vodní masáž Medy Jet. Složení pro-
cedur může být upraveno na základě
vstupní lékařské prohlídky.
Bonus: zapůjčení horského kola
nebo holí Nordic walking, zapůjčení
županu, 1x privátní vstup do sauny,
Wi-Fi, konzultace s lékařem a nut-
ričním terapeutem, využití fitness
zařízení.

Období 01.05.-30.09. 01.04.-30.04. 23.01.-31.03.
01.10.-15.11. 16.11.-26.11.

Poprvé ve Františkových Lázních
Dospělý – lůžko v 1/2 4 440 4 290 4 140
Dospělý – lůžko v 1/1 4 740 4 590 4 440
Pobyt nejen pro seniory
Dospělý – lůžko v 1/2 8 580 8 280 7 980
Dospělý – lůžko v 1/1 9 180 8 880 8 580
Beauty program
Dospělý – lůžko v 1/2 4 590 4 440 4 290
Dospělý – lůžko v 1/1 4 890 4 740 4 590

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-352
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FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

LÁZEŇSKÝ HOTEL DR. ADLER ***

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-365

POLOHA
Lázeňský hotel s přátelskou a rodin-
nou atmosférou, který prošel náklad-
nou rekonstrukcí, se nachází v centru
města u lázeňského parku. Součástí
hotelu je restaurace, společenská
místnost, knihovna, zahrada, v re-
cepci bezplatný internet. Léčebné
oddělení, procedury a lékař jsou
přímo v hotelu. Nově v hotelu
Kostelní pramen k pitné kúře a kou-
pelím.

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
kategorie Standard (s výhledem do
parku a do Poštovní ulice). Na všech
pokojích je sprcha, WC, fén, župan

(za poplatek), připojení k internetu za
poplatek, TV SAT, lednice a trezor.

STRAVOVÁNÍ
dle vybraného programu, polopenze
nebo plná penze formou servírova-
ného menu. Pobyt s plnou penzí za-
číná obědem.

Příjezd: vlak i bus-st. Františkovy
Lázně, pěšky cca 10 minut, za popla-
tek možný odvoz.
Parkování: na centrálním hlídaném
parkovišti u Luisiných Lázní bez před-
chozí rezervace za poplatek (cca
10 minut chůze).
Upozornění: lázeňský poplatek není
zahrnut v ceně pobytu – úhrada na
místě.

Nabídka programů:

LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX
7 nocí, polopenze
Program: lékařská prohlídka,
10 léčebných procedur (kombinaci
procedur určuje ošetřující lékař při
vstupní prohlídce), neomezený
vstup do Aquafora (pondělí–pátek),
volný vstup na taneční večer, kul-
turní akce za zvýhodněné vstupné
nebo zdarma.

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ
LÉČEBNÁ KÚRA
7 nocí, plná penze
Program: lékařské vyšetření, 18 lé-
čebných procedur, předepsaných
lékařem dle aktuálního zdravotního
stavu, neomezený vstup do
Aquafora (pondělí–pátek).

Období 19.11.-30.11. 12.03.-13.05. 14.05.-07.10.
08.10.-18.11.

Lehká léčebná kúra Relax
Dospělý – lůžko v 1/2 10 010 11 340 12 950
Dospělý – lůžko v 1/1 10 780 12 320 13 930
Františkolázeňská léčebná kúra
Dospělý – lůžko v 1/2 11 760 13 510 15 260
Dospělý – lůžko v 1/1 12 740 14 700 16 450
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FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

LÁZEŇSKÝ HOTEL PAWLIK ****/*** superior

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-353

POLOHA
Lázeňský hotel, spolu s Císařskými
lázněmi a Aquaforem (propojení
vnitřním koridorem) je situován
u parku v centru města. Součástí
komplexu je i zahrada a relaxační le-
sopark s naučnou stezkou. Hotel na-
bízí hostům ubytování na vysoké
úrovni, k dispozici je hotelový bar,
dvě kavárny, sál pro společenské
a kulturní akce, koncertní sál
(Císařské lázně), kongresový salónek,
v rámci stravování probíhá show kit-
chen. V hotelu se pořádají koncerty
a taneční večery. Dále je k dispozici
internetový koutek, office servis, kni-
hovna, dětský koutek, baby sitting, fit-
ness koutek, beach volejbal, dětské
hřiště, aquashop, možnost kosme-
tiky, manikúry, pedikúry, denního
tisku, praní a žehlení prádla, půj-
čovna jízdních kol a nordic-walkingo-
vých holí, zapůjčení DVD přehrávače
(tyto služby jsou za poplatek). Hotel
garantuje užití přírodních léčivých
zdrojů, lékaře v hotelu s nepřetržitou
24 hodinovou službou.
V léčebných procedurách jsou jak
klasické procedury, tak fyzikální
léčba, fyzioterapie, speciální léčebné
procedury, pohybová léčba a well-
ness procedury.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- a dvoulůžkové pokoje Standard
v budově B (s hlavní budovou propo-
jená skleněnou chodbou). Všechny
pokoje jsou s výhledem do dvora, mají
sprchu, WC, fén, župan telefon, připo-
jení k internetu, LCD televizor se sate-
litními programy, minibar a trezor.
Pokoje vyšší kategorie na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – rautovým způsobem.

INFORMACE
Příjezd: vlak i bus-st. Františkovy
Lázně a cca 10 minut pěšky. Po do-
hodě s recepcí je možné zajistit
odvoz za poplatek taxi službou.
Parkování: na hlídaném parkovišti
u Luisiných lázní za poplatek a bez
předchozí rezervace.

Upozornění: Lázeňský poplatek
není zahrnut v ceně pobytu – úhrada
na místě.

Nabídka programů:

LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX
7 nocí, nástupní den kdykoliv, polo-
penze
Program: lékařská prohlídka, 10
léčebných procedur předepsaných
lékařem dle aktuálního zdravotního
stavu, neomezený vstup do
Aquafora.

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 
LÉČEBNÁ KÚRA
7 nocí, nástupní den kdykoliv, plná
penze
Program: vstupní a výstupní lékař-
ské vyšetření, 18 léčebných proce-
dur předepsaných lékařem dle
aktuálního zdravotního stavu, neo-
mezený vstup do Aquafora.

Období 19.11.-30.11. 12.03.-13.05. 14.05.-07.10.
08.10.-18.11.

Lehká léčebná kúra Relax
Dospělý – lůžko v 1/2 12 740 15 120 16 240
Františkolázeňská léčebná kúra
Dospělý – lůžko v 1/2 15 120 17 850 19 180
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

SPA HOTEL SVOBODA ***

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-354

POLOHA
Spa Hotel Svoboda leží v klidném
prostředí lázeňského lesoparku
v blízkosti kolonády. Resort prošel
rozsáhlou rekonstrukcí, došlo ke spo-
jení Svobody, Margarety a Palladia
krytou promenádou, která umožňuje
využívat všechny služby pod jednou
střechou. Léčebné oddělení kom-
plexu Palladio Spa Centre bylo rozší-
řeno o další minerální vany,
rekonstrukcí prošla i vstupní hala
s recepcí a restaurace, nově vznikl
Lobby bar. Vlastní minerální pramen
se využívá k minerálním koupelím
a pitné kúře. Komplex je vhodný i pro
rodiny s dětmi – jsou zajišťovány pro-
gramy pro děti, k dispozici dětský
koutek, babysitting za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Komfort se spr-
chou a WC, televizí, telefonem, mini-
barem, Wi-Fi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
dle programu – snídaně i večeře for-
mou bohatého bufetu, obědy serví-
rované.

Příjezd: vlak i bus-st. Mariánské
Lázně, dále MHD – trolejbus č. 5
(všední dny) nebo č. 7 (so, ne, svátky),
výstupní stanice Kolonáda.
Parkování: v hlídaném parkovacím
domě v centru města za poplatek,
bez předchozí rezervace.

Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Upozornění: Přítomnost malého
psa na pobytu je možná.

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ - NOVINKA
7 nocí, nápoj na uvítanou, polo-
penze
Program: základní lékařské
vstupní a závěrečné vyšetření, zá-
věrečná lékařská zpráva, 12 léčeb-
ných procedur týdně na základě
předpisu lékaře (kromě neděle), mi-
nerální pitná kúra.

MINIRELAX
2 noci, nápoj na uvítanou, polo-
penze
Program: 1x minerální koupel s pří-
rodním CO

2
, 1x klasická masáž čás-

tečná, 1x suchá plynová lázeň CO
2
.

MINIKÚRA
3 noci, nápoj na uvítanou, polo-
penze
PROGRAM: 2 léčebné procedury
denně z určeného výběru proce-
dur, minerální pitná kúra.

LÁZNĚ PRO SENIORY - NOVINKA
5 nocí, nápoj na uvítanou, polo-
penze
Program: 1x klasická masáž čás-
tečná, 1x suchá plynová lázeň CO

2
,

1x inhalace pramene, 1x parafí-
nové ošetření rukou, minerální
pitná kúra.

Období 25.03.-13.04. 14.04.-31.10.
01.11.-30.11.

Relaxační lázeňská dovolená (7 nocí)
Dospělý – lůžko 12 390 15 120
Minirelax (2 noci)
Dospělý – lůžko 3 740 4 520
Minikúra (3 noci)
Dospělý – lůžko 5 460 6 630
Lázně pro seniory (5 nocí)
Dospělý – lůžko 7 550 9 500
Příplatek za neobsazené lůžko
u všech programů 780 / noc 780 / noc
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

SPA HOTEL VLTAVA ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-329

POLOHA
Hotel se nachází na okraji lesoparku,
v blízkosti centra lázní a kolonády.
Přímo v lázeňském hotelu je zajišťována
kompletní lázeňská léčba specializující
se na léčbu nemocí po hybového apa-
rátu a využívající přírodní léčivé zdroje.
Hostů je k dispozici bazén s vodními
atrakcemi a kompletní balneocentrum.
Hotel má vlastní minerální pramen
používaný k léčebným procedurám.
Restaurace Regina má širokou nabídku
jídel české i mezinárodní kuchyně vč.
dietních jídel. V prostorách recepce je
hostům k dispozici Lobby bar a sou-
částí hotelu je letní terasa s lehátky
a slunečníky.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje kategorie
Komfort se sprchou nebo vanou,
WC, televize, telefon, Wi-Fi zdarma,
minibar, sejf, fén, župan.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně a večeře for-
mou bufetu, obědy servírované.

Příjezd: vlak i bus-st. Mariánské
Lázně, dále MHD – trolejbus č. 5
(všední dny) nebo č. 7 (so, ne, svátky),
výstupní stanice Pošta a cca 3 minuty
pěšky.
Parkování: v hlídaném parkovacím
domě v centru města za poplatek.

Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Upozornění: pobyty nejsou určeny
dětem. Přítomnost malého psa na
pobytu je možná.

Nabídka programů:

MINIRELAX
2 noci, nápoj na uvítanou, polo-
penze, 
Program: 1x minerální koupel
s přírodním CO

2
, 1x klasická masáž

částečná, 1x suchá plynová lázeň
CO

2
, minerální pitná kúra.

MINIKÚRA
3 noci, nápoj na uvítanou, polo-
penze
Program: 2 léčebné procedury
denně z určeného výběru proce-
dur, minerální pitná kúra.

DNY RELAXACE - NOVINKA
7 nocí, nápoj na uvítanou, polo-
penze
Program: lékařské vstupní a závě-
rečné vyšetření, závěrečná lékařská
zpráva, 1x aqua gymnastika, 1x re-
flexní masáž chodidel, 1x klasická
masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
, 1x masážní suché lůžko

- hydrojet, 2x parafínové ošetření
rukou, 1x elektroterapie, 2x inha-
lace, 2x denně vitamínový nápoj,
minerální pitná kúra.Období 14.04.-31.10. 01.03.-13.04. 08.01.-28.02.

01.11.-30.11.
Minirelax (2 noci)
Dospělý – lůžko 4 800 4 020 3 500
Minikúra (3 noci)
Dospělý – lůžko 7 050 5 880 5 100
Lázně pro seniory (5 nocí)
Dospělý – lůžko 14 420 11 690 9 870
Příplatek za neobsazené lůžko
u všech programů 780 / noc 780 / noc 780 / noc
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

GRANDHOTEL PACIFIK **** superior

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-330

POLOHA
Historická, impozantní budova ho-
telu se nachází na hlavní lázeňské
třídě, blízko kolonády se Zpívající fon-
tánou. Kompletní balneoprovoz se
širokým spektrem léčebných proce-
dur, které využívají i nejmodernější
léčebné metody. Prioritou jsou lé-
čebné procedury z přírodních léči-
vých zdrojů. Špičkově vybavené
Wellness / Beauty. Bazén s vodními
atrakcemi, whirlpoolem, saunou, sa-
nariem, tropickou sprchou
a Kneippovou terapií. Vlastní mine-
rální pramen přímo v hotelové hale.
Stravování v restauraci Primavera
s akváriem a výhledem na lázeňské
centrum, odpolední posezení
v Lobby baru, dále k využití multi-
funkční salonek Captain James Cook.

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové nekuřácké pokoje
Superior se sprchou nebo vanou,
WC, televize, telefon, Wi-Fi připojení

(zdarma), minibar, sejf, fén, župan.
Výhled do vedlejší ulice nebo do zad-
ního traktu hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně i večeře formou
bufetu, obědy servírované vč. saláto-
vého bufetu.

Příjezd: vlak i bus-st. Mariánské
Lázně, dále MHD – trolejbus č. 5
(všední dny) nebo č. 7 (so, ne, svátky),
výstupní stanice Mírové náměstí.
Parkování: v hlídaném parkovacím

domě v centru města za poplatek,
bez předchozí rezervace.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Upozornění: Pobyty nejsou určeny
dětem. Přítomnost malého psa na
pobytu je možná.

Nabídka programů:

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
ubytování se snídaní - formou bo-
hatého bufetu, nápoj na uvítanou,
minerální pitnou kúru.

MINIRELAX
2 noci, polopenze, nápoj na uvíta-
nou 
Program: 1x minerální koupel
s přírodním CO

2
, 1x klasická masáž

částečná, 1x suchá plynová lázeň
CO

2
, minerální pitnou kúra.

PACIFIK SPA PACKAGE
NOVINKA
3 noci, polopenze, nápoj na uvíta-
nou
Program: 1x suchá plynová lázeň
CO

2
, 1x parafínové ošetření rukou,

1x relaxační aromatická masáž cel-
ková, 1x reflexní masáž chodidel,
1x minerální koupel se solí z Mrtvého
moře, minerální pitná kúra.

Období 14.04.-31.10. 01.03.-13.04. 08.01.-28.02.
01.11.-30.11.

Hotelové ubytování (1 noc)
Dospělý – lůžko 2 140 1 800 1 560
Minirelax (2 noci)
Dospělý – lůžko 5 840 5 160 4 680
Pacifik Spa Package (3 noci)
Dospělý – lůžko 9 150 8 130 7 410
Příplatek za neobsazené lůžko
u všech programů 1 040 / noc 1 040 / noc 1 040 / noc
10% sleva na všechny v období 08.01. - 28.02.2017 a 01.12. – 20.12.2017
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

SPA RESORT HVĚZDA – HOTEL NEAPOL ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-330

POLOHA
Lázeňský komplex hotelů Hvězda,
Imperial a Neapol leží v blízkosti ko-
lonády a kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Hotely jsou vzájemně propo-
jeny koridory. Celý resort je korido-
rem propojen s dalším komplexem
Maria Spa - Centrální Lázně - Nové
Lázně. V Spa Resortu Hvězda je Aqua
wellness centrum – bazén, whirlpool,
2 sauny, parní lázeň, tepidarium,
solná jeskyně, masáže a koupele.
Hosté mohou využívat všechna zaří-
zení ve všech propojených komple-
xech, např. Římské lázně v hotelu
Nové Lázně, fitness centrum v hotelu
Centrální Lázně atd.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Komfort – spr-
cha, WC, TV, telefon, minibar, sejf,
fén, župan, rychlovarný set na kávu
a čaj, Wi-Fi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
dle programu – snídaně a večeře for-
mou bufetu.

INFORMACE
Příjezd: vlak i bus: st. Mariánské
Lázně, dále MHD – trolejbus č. 5
(všední dny) nebo č. 7 (so, ne, svátky)
Parkování: v hlídaném parkovacím
domě v centru města za poplatek
(bez předchozí rezervace).

Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě. 

Nabídka programů:

MINIKÚRA
3 noci, nápoj na uvítanou, polopenze

Program: 2 léčebné procedury
denně z určeného výběru proce-
dur, minerální pitná kúra.

MINIRELAX
2 noci, polopenze, nápoj na uvítanou 
Program: 1x minerální koupel
s přírodním CO

2
, 1x klasická masáž

částečná, 1x suchá plynová lázeň
CO

2
, minerální pitnou kúra.

BEAUTY SPECIAL - NOVINKA
3 noci, polopenze, nápoj na uvítanou
Program: 1x solná jeskyně, 1x ma-
sážní suché lůžko - hydrojet, 1x kla-
sická masáž celková, 1x parafínové
ošetření rukou, minerální pitnou
kúra.
Pro dámy: 1x péče o oči a rty
v Beauty Comfort Zone
Pro pány: 1x reflexní masáž cho-
didel

Období 14.04.-31.10. 01.03.-13.04. 08.01.-28.02.
01.11.-30.11. 01.12.-20.12.

Minikúra (3 noci)
Dospělý – lůžko 9 000 7 980 7 110
Minirelax (2 noci)
Dospělý – lůžko 6 100 5 420 4 840
Beauty speciál (3 noci)
Dospělý – lůžko 6 040 5 360 4 780
Příplatek za neobsazené lůžko
u všech programů 1 040 / noc 1 040 / noc 1 040 / noc
10% sleva na všechny v období 08.01. - 28.02.2017 a 01.12. – 20.12.2017

Spa Resort Hvězda
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

HOTEL CRISTAL PALACE ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-309

POLOHA
Cristal Palace je moderní čtyřhvěz-
dičkový, plně klimatizovaný hotel
v centru města, v blízkosti lázeňských
parků a hlavní kolonády se světozná-
mou Zpívající fontánou, snadno pří-
stupný městskou dopravou. Hotel je
bezbariérový, má výtah. K dispozici je
restaurace, tradiční kavárna – cuk-
rárna s venkovní terasou, lobby bar,
Wi-Fi v celém hotelu, 2 vlastní mine-
rální prameny pro pitnou kúru i kou-
pele, relaxační centrum – bazén (4 x
6m), finská a infrasauna, whirlpool
(zdarma) a solárium (za poplatek)
a zcela nový balneoprovoz, kde pod
dohledem lékařského personálu
probíhají rehabilitační a léčebné pro-
gramy. Ho te lo vým hostům je k dispo-
zici výtah a 45 parkovacích míst
v podzemní hotelové garáži. Hotel je
bezbariérový. Připojení na internet
přes Wi-Fi na pokojích a v hale.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové komfortně vybavené
pokoje, koupelna s vanou, pevnou
sprchou a vysoušečem vlasů, TV SAT,
minibar, trezor, žehlič kalhot, telefon
s přímou provolbou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bohatého bufetu,
obědy a večeře dle programu.

Příjezd: vlak i bus-st. Mariánské
Lázně – dále MHD č. 5 do zastávky
Pošta – cca 50 m od hotelu.
Parkování: v hotelové garáži za po-
platek.
Lázeňský poplatek je zahrnut
v ceně pobytu.

Nabídka programů:

LÉČEBNÉ POBYTY
LÉČEBNÝ POBYT LIGHT
min. 6 nocí, polopenze
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 18 léčebných procedur na
týden (7 nocí) dle předpisu lékaře,
výstupní lékařská konzultace vč. zá-
věrečné zprávy

RELAX LÉČENÍ
min. 6 nocí, polopenze
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 14 léčebných procedur na
týden (7 nocí) dle předpisu lékaře,
výstupní lékařská konzultace

Všechny léčebné pobyty
dále obsahují:
uvítací nápoj + malý dárek v den pří-
jezdu, pitnou kúru přímo v hotelu –
2 nové unikátní minerální prameny –
Augustinův pramen & pramen Edward
VII., wellness set (župan, pantofle, ruč-
ník) po dobu pobytu, volný vstup do
hotelového relax centra (bazén, finská
sauna, infra sauna, whirlpool), 1x týdně
večer s živou hudbou

WELLNESS BALÍČKY
RELAXAČNÍ POBYT
2 noci, polopenze
Program: 1x klasická částečná
masáž – 20 min., 1x minerální kou-
pel – 15 min. + 5 min.

GOURMET & WELLNESS
2 noci, polopenze
Program: 1x slavnostní oběd -
Gourmet menu, 3 chody (v rámci
polopenze), 1x minerální koupel –
15 min. + 5 min., 1x masáž horkými
lávovými kameny - 60 min., 1x suchá
plynová koupel (plynová obálka) –
30 min., 1x láhev sektu a jahody
v čokoládě na pokoji

POŽITKÁŘSKÝ POBYT 
PRO NÁROČNÉ
3 noci, polopenze
Program: welcome drink, 1x šesti-
chodové degustační menu (v rámci
polopenze)
pro NI: 1x medovo-mléčný zábal,
1x Kleopatřina zkrášlující koupel –
15 min. + 10 min., 1x kosmetické
ošetření pleti Ceremony of Gold
pro NĚJ: 1x thalmarin – relaxační
zábal z mořských řas, 1x thajská
masáž, 1x minerální koupel

Všechny wellness balíčky 
dále obsahují:
malý dárek na uvítanou v den pří-
jezdu, wellness set na dobu pobytu
(župan, pantofle), volný vstup do hote-
lového relaxačního centra (bazén, fin-
ská sauna, infra sauna, whirlpool),
pitnou kúru v hotelu – 2 vlastní mine-
rální prameny, Augustinův pramen +
pramen Edward VII.

Léčebné pobyty
Cena za 1 noc 01.01.-07.01. 19.03.-22.04. 08.01.-18.03.

23.04.-14.10. 15.10.-11.11. 12.11.-20.12.
Léčebný pobyt Light
Dospělý – lůžko 2 100 1 825 1 425
Příplatek za 1/1 450 450 450
Relax léčení
Dospělý – lůžko 1 975 1 700 1 300
Příplatek za 1/1 450 450 450

Wellness balíčky
Cena za pobyt 01.01.-07.01. 19.03.-22.04. 08.01.18.03.

23.04.-14.10. 15.10.-11.11. 12.11.-20.12.
Relaxační pobyt
Dospělý – lůžko 3 950 3 530 3 100
Příplatek za 1/1 900 900 900
Gourmet & Wellness
Dospělý – lůžko 4 630 4 200 3 780
Příplatek za 1/1 900 900 900
Požitkářský pobyt pro náročné
Dospělý – lůžko 7 350 6 730 6 100
Příplatek za 1/1 1 350 1 350 1 350



POLOHA
Hotel San Remo se nachází v tichém
prostředí nedaleko lázeňského parku,
blízko centra města. K dispozici je ho-
telová restaurace, s letní zahrádkou,
dále altánek s jezírkem uprostřed nád-
herně udržované zeleně, lobby bar
s krbem a akváriem, Wi-Fi. Relaxační
centrum, kde je bazén s protiprou-
dem a masážními tryskami a finská
sauna, v hotelu je možné využít na-
bídku kosmetických služeb.
Hotelovým hostům je k dispozici výtah
i salonek pro privátní společnost.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové, nekuřácké, útulně
a komfortně zařízené pokoje, kou-
pelna se sprchou a vysoušečem
vlasů, TV SAT, minibar, trezor.

STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně i večeře formou
bufetu, při sobotní večeři slavnostní
tříchodové menu včetně aperitivu.

Příjezd: vlak i bus-st. Mariánské Lázně
– transfer od nádraží k hotelu zdarma
(nutno objednat 14 dní předem).

Parkování: na kamerově hlídaném
parkovišti hotelu za poplatek, nutno
objednat předem.
Lázeňský poplatek je zahrnut
v ceně pobytu.

Nabídka programů:

LÉČEBNÉ POBYTY
LÉČEBNÝ POBYT LIGHT
min. 6 nocí, polopenze
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 18 léčebných procedur na
týden (7 nocí) dle předpisu lékaře,
výstupní lékařská konzultace vč. zá-
věrečné zprávy

RELAX LÉČENÍ
min. 6 nocí, polopenze
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 14 léčebných procedur na
týden (7 nocí) dle předpisu lékaře,
výstupní lékařská konzultace

Všechny léčebné pobyty 
dále obsahují:
uvítací nápoj + malý dárek v den
příjezdu, pitnou kúru přímo v ho-
telu – 2 nové unikátní minerální
prameny – Augustinův pramen &
pramen Edward VII., wellness set

(župan, pantofle, ručník) po dobu
pobytu, volný vstup do hotelového
relax centra (bazén, finská sauna,
infra sauna, whirlpool), 1x týdně
večer s živou hudbou

WELLNESS BALÍČKY
JEN PRO NÁS
2 noci, nástupní den kdykoliv, polo-
penze
Program: 1x welcome drink, 1x sladké
překvapení na pokoji v den příjezdu,
1x lavatherm, 1x aroma masáž, volný
vstup do relaxačního centra (bazén, fin-
ská sauna, whirlpool), župan na dobu
pobytu.

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 
RELAXACE
3 nocí, nástupní den kdykoliv, polo-
penze
Program: 1x klasická částečná
masáž, 2x parafínový zábal na ruce,
1x suchá plynová obálka, volný
vstup do relaxačního centra (bazén,
finská sauna, whirlpool), župan na
dobu pobytu.
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

HOTEL SAN REMO ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-310

Wellness balíčky
Cena za pobyt 01.01.-07.01. 19.03.-22.04. 08.01.-18.03.

23.04.-14.10. 15.10.-11.11. 12.11.-20.12.
Jen pro nás
Dospělý – lůžko 3 780 3 250 2 750
Příplatek za 1/1 900 900 900
Mariánskolázeňská relaxace
Dospělý – lůžko 5 450 4 680 3 900
Příplatek za 1/1 1 350 1 350 1 350

Léčebné pobyty
Cena za 1 noc 01.01.-07.01. 19.03.-22.04. 08.01.-18.03.

23.04.-14.10. 15.10.-11.11. 12.11.-20.12.
Léčebný pobyt Light
Dospělý – lůžko 1 880 1 600 1 350
Příplatek za 1/1 450 450 450
Relax léčení
Dospělý – lůžko 1 750 1 480 1 230
Příplatek za 1/1 450 450 450
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

HOTEL OLYMPIA **** SPA & WELLNESS

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-366

POLOHA
Luxusní hotel leží v klidném centru
města, v horní části lázeňské zóny
nedaleko Zpívající fontány. V hotelu
jsou dvě restaurace, Lobby bar, inter-
netový koutek, špičkově vybavené
Spa&Wellness centrum zabírá plo-
chu 700 m2 a nabízí relaxační
a Wellness procedury, přístrojovou
terapii, masáže, bazén se slanou
vodou, protiproud, masážní vodní
lůžko, několik druhů saun a vše pod
odborným každodenním dohledem
lékařů, terapeutů a dalších odbor-
níků. Léčebné procedury jsou prová-
děny každý den. Celý hotel je
nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Standardní jedno a dvoulůžkové po-
koje s TV, telefonem, minibarem,
zdarma internet. Koupelna se spr-
chou, fénem, kosmetickým zrcátkem,
základní Wellness set (župan, velká
osuška, koupací čepice).

STRAVOVÁNÍ
polopenze formou bufetu.

Příjezd: vlak i bus-st. Mariánské
Lázně, MHD – trolejbus č. 5 (všední
dny) nebo č. 7 (so, ne, svátky), vý-
stupní stanice Městský úřad, za po-
platek možný odvoz.

Parkování: v hotelu omezené pod-
zemní garážové stání za poplatek,
nutno rezervovat předem, nebo v hlí-
daném parkovacím domě v centru
města za poplatek a bez předchozí
rezervace.

Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Nabídka programů:

LÁZEŇSKÝ POBYT 
min. 3 noci
ubytování s polopenzí
Program: 2 lázeňské procedury na
den předepsané lékařem, vstupní
a výstupní lékařská konzultace,
zpráva a potvrzení pro zdravotní
pojišťovnu 
Cena na osobu a noc
od 1 725 Kč

LÁZEŇSKÝ POBYT PLUS 
min. 3 noci
ubytování s polopenzí
Program: 3 lázeňské procedury na
den předepsané lékařem, vstupní
a výstupní lékařská konzultace, zpráva
a potvrzení pro zdravotní pojišťovnu.
Cena na osobu a noc
od 1 990 Kč

LÁZEŇSKÝ POBYT MINI 
2 noci, polopenze
Program: 1x rašelinový zábal jed-
norázový (20 min.),1x klasická
masáž částečná (20 min.), 1x ply-
nová koupel částečná (20 min.). 
Cena na osobu a pobyt
od 3 710 Kč

WELLNESS POBYT
3 noci s polopenzí, 1x oběd v hote-
lové restauraci
Program: 1x antistresová masáž
(50 min.), 1x Shiatsu malá (25 min.),
1x rašelinová koupel (20 min.) NEBO
přírodní termo zábal z minerálního
bahna (20 min.)
Cena na osobu a pobyt
od 5 700 Kč

RELAXAČNÍ POBYT 
3 noci s polopenzí, 1x oběd v hote-
lové restauraci 
Program: 1x HOT STONE masáž lá-
vovými kameny (50 min.) NEBO
1x Thajská olejová masáž (50 min.),
1x regenerační masáž hlavy (20 min.),
1x rašelinová koupel (20 min.)
Cena na osobu a pobyt
od 5 700 Kč

U všech pobytů 
je dále obsaženo v ceně:
volný vstup do hotelového bazénu,
parní sauny a finské sauny se sol-
nými kameny, předepsání pitné
kůry z minerálních pramenů léka-
řem, župan na pokoji, zdarma WIFI
na pokoji.



POLOHA
Hotel se nachází v přírodním pro-
střední nad městem, moderní bu-
dova v horském stylu poskytuje
širokou nabídku služeb. V blízkosti
hotelu je Miniaturpark – miniatury
českých historických a technických
památek. Přímo před hotelem
v parku se nachází zahrada pohádek
(sochařský pohádkový ráj). V hotelu
je k dispozici restaurace, lobby bar,
krytý bazén (11 x 6 m), manikúra, pe-
dikúra, kadeřnictví, kosmetika, vlastní
balneoprovoz, který poskytuje až
30 procedur, např.plynové obálky,
plynové injekce, klasické, sportovní,
reflexní a podvodní masáže, klasické
masáže,perličková koupel, rašelinové
zábaly, ultrazvuk, magnetoterapie, in-
halace, individuální a skupinovo-lé-
čebný tělocvik, rybičky Garra Rufa,
suchá vodní masáž, permanentní
make-up a infrasauna, dále pak mik-
roklimatická solná jeskyně a další.
Veškeré procedury jsou vykonávány

kvalifikovanými rehabilitačními sest-
rami pod vedením specializovaného
lékaře. Hotel využívá mineralizované
vody z vlastního vrtu. K dispozici je
výtah, bezbariérový vstup a ús-
chovna kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, sprcha, WC, te-
lefon se státní linkou, fén, lednička, TV.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způ-
sobem, večeře tříchodové menu
(hlavní jídlo výběrem ze 2 až 3 jídel).

Příjezd: vlak i bus-st. Mariánské
Lázně, dále trolejbusem č. 5 k hotelu
Excelsior, pak pěšky ke Kolibě, odtud
lanovkou k hotelu. Další možnost:
u hotelu Excelsior přestup na trolej-
bus č. 13 nebo na bus ČSAD (směr
Zádub/ Závišín), výstupní zastávka
u hotelu.
Parkování: u hotelu za poplatek.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Upozornění: Pobyty nejsou určeny
dětem.

Nabídka programů:

RELAX PROGRAM - 2 noci
2 noci, polopenze
Program: lékařská prohlídka,
1x klasická masáž, 1x perličková
koupel, 1x solná jeskyně, volný
vstup do bazénu
Cena na osobu a pobyt:
od 2 550 Kč

RELAX PROGRAM – 5 nocí
5 nocí, polopenze
Program: lékařská prohlídka, např.
1x klasická masáž, 1x perličková
koupel, 1x masáž s aroma olejem,
1x koupel v soli z mrtvého moře,
2x solná jeskyně, 
Cena na osobu a pobyt:
od 5 990 Kč

BEAUTY MEDICAL – 2 noci
2 noci, polopenze
Program: lékařská prohlídka,
1x čokoládová masáž, 1x koupel
s vonnou esencí, 1x solná jeskyně,
volný vstup do bazénu
Cena na osobu a pobyt:
od 2 150 Kč

BEAUTY MEDICAL – 5 nocí
5 nocí, polopenze
Program: lékařská prohlídka,
1x čokoládová masáž, 2x koupel
s vonnou esencí, 2x lymfoven se
skořicovým gelem, 1x masáž lávo-
vými kameny, 2x solná jeskyně,
volný vstup do bazénu
Cena na osobu a pobyt:
od 6 300 Kč

MEDICAL
POBYT PRO NÁROČNÉ – 3 noci
3 noci, polopenze
Program: lékařská prohlídka,
1x masáž lávovými kameny, 1x masáž
s aroma olejem, 1x koupel se solí
z mrtvého moře, 1x lymfoven se sko-
řicovým gelem, 2x solná jeskyně,
volný vstup do bazénu.
Cena na osobu a pobyt:
od 4 600 Kč

POBYT PRO SENIORY (od 55 let)
7 nocí, polopenze
Cenově zvýhodněné pobyty s polo-
penzí (večeře výběrem ze 3 jídel
předem), volný vstup do bazénu.
Cena na osobu a pobyt:
5 990 Kč

Bonusy pro hotelové hosty
•  až 30% sleva na další léčebné pro-

cedury
•  20% sleva na vstup do Parku

Boheminium
•  25% sleva na vstup do Muzea kar-

lovarské Becherovky (spojeno s de-
gustací 3 druhů)

•  10% sleva na veškeré služby spol.
Yellowpoint (půjčovna kol, kolobě-
žek, lukostřelba, lyžařská škola
a půjčovna…)

•  10% sleva na pravé pivní lázně 10%
(rezervace nutná)

•  zdarma (pro jednotlivce) pěší pro-
cházka (cca 1 hod.) centrem města
s průvodcem – historie a součas-
nost lázní, ochutnávka pramenů –
v pondělí a čtvrtek v 10 hod. od ho-
telu Bohemia (rezervace nutná).

UPOZORNĚNÍ
uvedené procedury mohou být změ-
něny na základě vstupní lékařské
prohlídky.
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HOTEL KRAKONOŠ ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-308
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

GOLF HOTEL MORRIS ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-331

POLOHA
Golf Hotel Morris **** superior se
nachází na okraji Mariánských Lázní na-
proti Royal Golf Clubu. Hotel byl oceněn
v roce 2013 a 2014 v soutěži Czech
hotel Awards v kategorii Wellness a spa
jako nejlepší v kraji.

VYBAVENÍ
Atriová restaurace, lobby bar, balneo-
lázeňské procedury, (výběr z 50ti
druhů léčebných procedur, centrum
zaměřeno na vodoléčbu a elektro-
léčbu) wellness centrum, golfový si-
mulátor, přednáškové sály. Hotelová
recepce zajišťuje výlety do okolí včetně
projížděk na kole, vyjížďky kočárem
nebo golfové programy, možnost za-
půjčení koloběžek, cca 20 minut od
hotelu (dle sezóny), hotel poskytuje
i vstupní lékařskou prohlídku,tenisové
kurty (cca 5 minut jízdy autem) offroa-
dové jízdy a u hotelu je největší lanové
centrum v regionu.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- a dvoulůžkové pokoje, koupelny
s vanou a sprchovým koutem, fén, WC,
TV SAT, telefon, minibar, trezor, inter-
netové připojení Wi-Fi. Některé pokoje
mají bezbarierový přístup. Pokoje jsou
vybaveny starožitným nábytkem a do-
plňky ve staroanglickém stylu.

STRAVOVÁNÍ
polopenze, snídaně bufetové, večeře
- výběr z menu (tříchodové) nebo
podle jednotlivých typů pobytů.

INFORMACE
Parkování: na parkovišti hotelu za
poplatek: 100 Kč/noc.
Upozornění: Možnost zapůjčení žu-
panu za 100 Kč/pobyt.
Lázeňský poplatek – není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
(15 Kč/osoba/ den od 17 do 70 let).

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ POBYT (PRO DVA)
2 noci, polopenze
Program: 1x privátní vstup do
sauny pro 2 osoby na 55 minut,
1x částečná masáž dle výběru
(horké kameny, aroma, klasická)
pro 2 osoby, 1x perličková relaxační
koupel s bylinkami pro 2 osoby,
1x Kneippova šlapací vodní masáž
pro 2 osoby, 1x parafínový zábal na
ruce pro 2 osoby, 20% sleva na
další wellness a balneo. Rezervace
možná pouze pro 2 osoby.

ČOKOLÁDOVÝ POBYT (PRO DVA)
2 noci, polopenze
Program: 1x privátní vstup do
Whirlpool na 55 minut pro 2 osoby,
1x částečná čokoládová masáž pro
2 osoby, 1x perličková koupel s čo-
koládovým extraktem pro 2 osoby,
1x čokoládový zábal na záda pro
2 osoby, 20% sleva na další wellness
a balneo procedury, 1x horká čoko-
láda + dezert dle denní nabídky.

ROMANTICKÝ POBYT
A ROMANTICKÝ POBYT
S VYJÍŽĎKOU KOČÁREM
2 noci se snídaní, romantická ve-
čeře při svíčkách.
Program: v den příjezdu roman-
tické přivítání na pokoji: ovocná
mísa, láhev minerální vody, roman-
ticky připravená postel, župan,
sladké překvapení, vana dekorovaná
svíčkami, romantický film dle výběru.
1x romantické Wellness (vířivá vana)
se sklenkou sektu s jahůdkou.
Fakultativně vyhlídková jízda kočá-
rem po Mariánských Lázních.

LÁZEŇSKÝ POBYT (PRO DVA)
4 noci s polopenzí
Program: 3x oxygenoterapie pro
2 osoby, 1x parafínový zábal na ruce
pro 2 osoby, 1x parafínový zábal na
klouby pro 2 osoby, 1x veřejný vstup
do vířivky pro 2 osoby, 1x vstup do
bylinkové sauny pro 2 osoby, 1x
vstup do plaveckého bazénu
v Mariánských Lázních pro 2 osoby,
1x Kneippova noční léčebná proce-
dura pro 2 osoby, 4x léčebná proce-
dura dle vlastního výběru pro
pobytové balíčky (zábaly, koupele
a další). 20% sleva na všechny well-
ness, balneo a relax procedury.
Bonus: 1x vstup na golf indoor tre-
nažér v hotelu pro 2 osoby. Výhoda:
1 dítě v rámci pobytu do 12 let zcela
zdarma (bez procedur).

DÁMSKÝ BEAUTY BALÍČEK
(PRO DVA)
2 noci s polopenzí, (snídaně for-
mou bohatého bufetu, večeře
dvouchodové menu – zeleninový
fitness salát s rozpečenou baget-
kou, hlavní chod dle výběru pro po-
lopenze), 1x míchaný koktejl,
1x sklenka sektu v Lobby Baru
a slané pochutiny, 1x capucino
a palačinka se šlehačkou a skořicí.
Program: 1x medovo- mléčná kou-
pel pro 2 osoby, 1x aromaparafín na
ruce pro 2 osoby, 1x anticelulitidní
zábal na stehna – skořicový pro
2 osoby, 1x pleťová maska s vitamí-
nem D a C pro 2 osoby, 1x vstup do
wellness centra (whirlpool a bylin-
ková sauna na 55 minut – veřejný
vstup – pro 2 osoby, 1x vstup do
aquaparku v Mariánských Lázních
pro 2 osoby, 20% sleva na další well-
ness a balneo procedury.

Období 07.01 .- 20.12.
Relaxační pobyt pro dva
Dospělý – lůžko 3 700
Čokoládový pobyt pro dva
Dospělý – lůžko 3 150
Romantický pobyt
Dospělý – lůžko 3 520
Lázeňský pobyt pro dva
Dospělý – lůžko 4 700
Dámský beauty balíček
Dospělý – lůžko 2 550
Romantický pobyt
s vyjížďkou kočárem 01.06.-17.09.
Dospělý – lůžko 3 900
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KAMENICE NAD LIPOU

RESORT JOHANKA ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-370

POLOHA
Resort Johanka se nachází 2 km od
Kamenice nad Lipou, v klidné přírodě
na okraji lesa. Areál bývalé hájovny
tvoří několik menších budov – hotel,
restaurace se zimní zahradou, vi-
nárna, wellness, venkovní posezení.
V místním menším rybníku je možný
rybolov – povolení a možnost zapůj-
čení vybavení v recepci. V celém are-
álu Wi-Fi zdarma. Samostatný
wellness objekt zahrnuje veškerý
komfort pro odpočinek a relaxaci:
Wellness spa – whirlpool pro
7 osob, parní sauna, vario sauna, fin-
ská sauna, Kneippův chodník, horká
lázeň v dřevěném sudu, ochlazovací
bazén, relaxační zóna, venkovní te-
rasa, servis osušek a prostěradel, za-
půjčení županu (na pokoji) a wellness
přezůvek (v recepci).

Wellness procedury – masáže,
Rasulbath, Sabai, privátní hydroma-
sážní vana Jacuzzi.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou. Ve
všech pokojích je koupelna s podla-
hovým vytápěním (sprcha nebo
vana, WC a bidet), LCD TV, telefon,
trezor, fén, rychlovarná konvice
a kávovar na kapsle (Dolce Gusto) –
čaj zdarma, kapsle v rámci mini-
baru.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Snídaně bufet, večeře
výběrem ze 2 jídel.

INFORMACE
Příjezd: vlak a bus: st. Kamenice nad
Lipou cca 1,5 km, dále pouze pěšky.
Parkování: v areálu zdarma.
Upozornění: program u jednotlivých
pobytů nelze měnit. Přítomnost domá-
cích zvířat není možná. Vstup dětí do
wellness je povolen pouze v době od
12 do 14 hod. za doprovodu rodičů,
dětem do 10 let není vstup povolen.

Nabídka programů:

SAMOSTATNÉ UBYTOVÁNÍ
min. 1 noc se snídaní. Fakultativně
lze dokoupit vstup do Wellness
spa.

RELAXAČNÍ POBYT
2 noci, polopenze
Program: neomezený vstup do
Wellness spa, 1x masáž 50 min.

LUXUSNÍ RELAXAČNÍ POBYT
3 noci, polopenze
Program: neomezený vstup do
Wellness spa, 1x luxusní procedura
Ceylon Tea Therapy (110 min.).

ZVÝHODNĚNÝ 
RELAXAČNÍ POBYT
4 noci, polopenze
Program: neomezený vstup do
Wellness spa, 1x Rasulbath, 1x Sabai,
2x masáž (50 min.).

Sezona* A B
Hotelové ubytování
Dospělý – pevné lůžko 1 075 1 215
Dospělý přistýlka 600 700
Dítě do 10 let – přistýlka 390 390
Vstup do Wellness Spa – 120 min 350 350
Vstup do Wellness Spa – celý den 600 600
Relaxační pobyt
Dospělý – pevné lůžko 3 440 3 610
Luxusní relaxační pobyt
Dospělý – pevné lůžko 5 450 5 590
Zvýhodněný relaxační pobyt
Dospělý – pevné lůžko 6 390 6 590
*Sezona A: termíny v období 01.01.–30.11.2017 s výjimkou termínů uvedených 

v sezoně B
Sezona B: 01.01., 13.04.–16.04., 28.04.–30.04.,  05.05.–07.05., 01.07.–31.08.,

28.09.–30.09., 16.11.–18.11.
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TŘEBOŇ

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA ****

POLOHA
Hotel Zlatá hvězda se nachází na ná-
městí v historickém jádru města, ne-
daleko zámku a rybníku Svět,
v centru CHKO Třeboňsko.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, sprcha, WC, TV
SAT, telefon, fén, Wi–Fi, trezor, minibar.

VYBAVENÍ
Hotelový komplex s řadou středisek
– restaurace, lobby bar, bowling–bar
(2 dráhy), Wellness centrum (masáže
a koupele za účasti fyziotherapeuta,
infra–saunou, whirlpool), půjčovna
a úschovna kol. Výtah k dispozici.
V recepci přístup na internet.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Snídaně – bufetovým
způsobem, večeře – výběrem ze
3 druhů menu.

INFORMACE
Příjezd: vlak – st. Třeboň – Lázně, k ho-
telu cca 700 m, bus – st. Třeboň, k ho-
telu cca 600 m. Možnost použití taxi.
Parkování: parkování u hotelu v ome-
zeném množství (nutno objednat pře-
dem) za poplatek. Dále na centrálním
parkovišti před Jin dři cho hra dec kou
bránou (cca 300 m od hotelu) za po-
platek. Příjezd k hotelu (k vyložení za-
vazadel a ubytování) je povolen.
Upozornění: Program u jednotli-
vých pobytů nelze měnit. V celém ho-
telovém komplexu platí zákaz

kouření s výjimkou vyhrazených míst.
Místní poplatek není zahrnut v ceně
ubytování.

Nabídka programů:

POBYT PRO SENIORY
4 noci (neděle – čtvrtek), snídaně
Pro zákazníky od 55 let večeře
zdarma.
Program: 1x whirlpool (30 min.),
1x ruční masáž vybrané části těla
(25 min), 1x trojlístek pro nohy – ví-
řivá aromaterapeutická koupel

nohou, proprioceptivní stimulace
chodidel a ruční masáž chodidel
(45 min).

WELLNESS POBYT S KONOPÍM
3 noci, polopenze – večeře výbě-
rem z pokrmů s konopím.
Program: 1x víno Kerner s přídav-
kem konopí, 1x konopné uvolnění:
konopná koupel, peeling, celotě-
lová masáž konopným olejem.
Konopná koupel – relaxační kou-
pel v extraktu z celých rostlin
Cannabis sativa má uklidňující, an-
tibakteriální a protizánětlivé účinky.
Peeling – zbavuje pokožku odu-
mřelých buněk a tím se stane pro-
stupnější pro další výživné látky
z konopí.
Celotělová masáž – celotělová
aroma masáž a obličejová masáž
konopnou emulzí má příznivé
účinky proti kožním a bolestivým
onemocněním.
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TŘEBOŇ

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-311

VÍKENDOVÝ RELAX – 2 noci
2x ubytování se snídaní
Program: 1x ruční masáž zad
a šíje, 1x aromaterapeutická bub-
linková koupel, 1x ruční masáž ob-
ličeje a dekoltu nebo chodidel 

WELLNESS POHODA – 3 noci
3x ubytování se snídaní
Program: 1x welcome drink na
pokoj 0,375 l sekt, 1x rašelinový ter-
moobklad, 1x ruční masáž  zad a šíje,
1x whirlpool, 1x Infra-sauna, 1x aro-
materapeutická bublinková koupel 

WELLNESS POHODA – 6 nocí
6x ubytování se snídaní
Program: 1x welcome drink na
pokoj 0,375l sekt, 1x thermoobklad
– rašelina, 2x ruční masáž zad
a šíje, 2x whirlpool vana, 1x Infra-
sauna, 1x aromaterapeutická bub-
linková koupel, 1x ruční masáž
obličeje nebo chodidel

LÁZEŇSKÝ POBYT – 6 nocí
6x ubytování se snídaní
Program: 6x polopenze, 1x wel-
come drink na pokoj 0,375l sekt,
2x bazén v lázních Aurora, 2x rašeli-
nová koupel, 2x masáž zad a šíje,
2x rašelinový termoobklad, 2x whirl-
pool 30 min.
ROMANTICKÝ POBYT – 2 noci
2x ubytování se snídaní
Program: 1x večeře při svíčkách,
1x ruční masáž  zad a šíje, 1x whir-
pool vana se sektem, 1x rašelinový
termoobklad

Období 01.01.-30.04. 01.05.-30.09.
01.10.-20.12.

VÍKENDOVÝ RELAX – 2 noci
Dospělý – lůžko 2 390 3 050
Příplatek na 1/1 820 820
POBYT PRO SENIORY – 4 noci
Dospělý – lůžko 4 990 4 990
WELLNESS POHODA – 3 noci
nástup St, Čt, Pá, So
Dospělý – lůžko 3 460 4 450
Příplatek na 1/1 1 410 1 410
nástup Ne, Po, Út
Dospělý – lůžko 3 330 4 210
Příplatek na 1/1 1 240 1 380
WELLNESS POHODA – 6 noci
Dospělý – lůžko 6 160 7 930
Příplatek na 1/1 2 630 2 900
LÁZEŇSKÝ POBYT – 6 nocí
Dospělý – lůžko 8 210 9 980
Příplatek na 1/1 2 490 2 760
WELLNESS POBYT S KONOPÍM – 3 noci
nástup St, Čt, Pá, So
Dospělý – lůžko 4 980 4 230
nástup Ne, Po, Út
Dospělý – lůžko 3 990 3 650
Příplatek na 1/1 1 460 1 480
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BECHYNĚ

LÁZEŇSKÝ DŮM OLGA ****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-312

POLOHA
Komplex lázní je umístěn v klidném
prostředí na okraji města.

VYBAVENÍ
Centrem lázeňského areálu je lázeň-
ský hotel Olga, ve kterém se nachází
přijímací kancelář a recepce, denní
bar, ordinace lékařů, bazén (cca 20 x
20 x 1,20 m) s vířivkou a saunami
a prostory pro poskytování léčeb-
ných procedur. LD Olga má 3 po-
schodí (k dispozici 4 výtahy), léčebné
procedury probíhají v přízemí. Jídelna
a lázeňská restaurace jsou v soused-
ním objektu Jana (cca 60 m) od LD
Olga. V areálu jsou poskytovány další
služby – např. pedikúra, kadeřnictví,
kosmetika, praní a žehlení, půjčovna
sportovních potřeb a kol, úschovna
vlastních kol (za poplatek).
Komplex lázní je umístěn v klidném
prostředí na okraji města.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností ob-
sazení jednou osobou (za příplatek)
v LD Olga. Na všech pokojích je vždy
sprcha, WC, lednička, telefon, radio-
budík a TV SAT.

STRAVOVÁNÍ
V cenách všech pobytů je zahrnuta
plná penze Standard Plus – první den
příjezdové menu, další den výběr z mi-
nutkového menu a pak výběr ze dvou
hlavních jídel, vegetariánského jídla
a tří diet. Samoobslužný stůl (káva, čaj,
mléko, džus, minerální voda, ovocný
salát, musli, jogurt). Fakultativně je
možné doplatit plnou penzi. Standard
Super – od prvního dne snídaně for-
mou švédských stolů (při účasti min.
20 os. s příplatkem Standard Super),
možnost minutkových jídel, větší gra-
máž jídel, předkrmy, dezerty, bohatší
přílohy vč. ovoce, samostatná jídelna.

Samoobslužný stůl (káva, čaj, mléko,
džus, minerální voda, ovocný salát,
musli, jogurt).

INFORMACE
Parkování: Na parkovišti za LD Olga
za poplatek.
Příjezd: Vlak i bus: st. Bechyně,
cca 400 m.

Pobyty nejsou určeny dětem. 
Místní poplatek není zahrnut v ceně
pobytu – úhrada na místě. 
Přítomnost psa nebo jiného domá-
cího zvířete není možná. 
Kouření je povoleno pouze na ven-
kovních vyhrazených místech mimo
lázeňské objekty nebo v lázeňské
restauraci. 
Případný dovoz vlastních kol se musí
při příjezdu nahlásit v recepci. 
Délku jednotlivých pobytů s předem
stanoveným počtem nocí, časem ná-
stupu a programem nelze měnit.

Nabídka programů:

MALÝ RELAX
4 noci, nástup 15–17 hod., pobyt
začíná večeří a končí obědem.

Program: 1x masáž klasická čás-
tečná, 1x masáž aromatická celková,
1x plavání v bazénu, 1x koupel pří-
sadová relaxační, 1x vířivá koupel
skupinová, 1x masážní terapeutické
lehátko, 1x rehabilitační cvičení v ba-
zénu, 1x mechanoterapie, balíček
Bechyňských lázeňských oplatek,
poukázka na kávu.

CLASSIC I
7 nocí, nástup do 15 hod., pobyt
začíná obědem a končí snídaní.
Program: lékařské vyšetření s indi-
kací lázeňských procedur, prů-
měrně 3 lázeňské procedury denně.

VÍKEND PLUS
2 noci, nástup do 17 hod., pobyt
začíná večeří a končí obědem.
Program: 1x koupel přísadová re-
laxační, 1x masáž aromatická cel-
ková, 1x mechanická aromaterapie,
2x plavání v bazénu, 2x vířivá kou-
pel skupinová, 1x solárium (10 min),
zapůjčení jízdního kola, poukázka
na kávu, balíček Bechyňských lázeň-
ských oplatek.

BEAUTY
4 noci, nástup 15–17 hod., pobyt
začíná večeří a končí obědem.
Program: 2x solárium (10 min),
2x plavání v bazénu, 1x koupel přísa-
dová, 1x masáž aromatická částečná,
1x masáž podvodní, 2x parafinový
zábal, 2x mechanoterapie, 2x vib-
rační plošina, 2x vířivá koupel skupi-
nová, 1x aromaterapie mechanická,
1x aqua aerobic, kosmetické ošetření
obličeje, krku a dekoltu.

BOLAVÁ ZÁDA
7 nocí, nástup do 15 hod., pobyt
začíná obědem a končí snídaní.
Program: 1x lékařská prohlídka,
3x slatinná koupel, 2x laser, 1x kou-
pel přísadová, 2x masáž aromatická
částečná, 1x masáž klasická čás-
tečná, 2x koupel perličková, 1x indi-
viduální tělocvik, 2x skupinové cvičení
na míčích, 1x masážní terapeutické
lehátko, 1x léčebný tělocvik v bazénu,
1x parafinový zábal, 2x plavání, 2x ví-
řivá skupinová koupel.

SENIOR
7 nocí, nástup do 15 hod., pobyt
začíná obědem a končí snídaní.
Program: 1x lékařská prohlídka,
1x masáž aromatická částečná,
1x slatinná koupel, 2x koupel perlič-
ková, 2x vířivá skupinová koupel,
1x parafinový zábal, 1x masáž zad
klasická, 2x cvičení v bazénu, 2x aro-
materapie mechanická, 2x inhalace,
vstupenka na hudební večer, po-
znávací vycházka po Bechyni.

Ceny programových balíčků
u prodejce.



POLOHA
V přírodním parku Les Včelný, těsně
pod Orlickými horami, nedaleko
Rychnova nad Kněžnou. Tato oblast
sloužila lázeňským a rekreačním úče-
lům již od 17 stol., zejména díky pra-
menům léčivých vod v okolí. Luxusní
hotel v krásné přírodě s wellness
službami. V okolí vede hustá síť cyk-
lostezek. 

VYBAVENÍ 
Madlenčina restaurace se skvělou
domácí kuchyní dle M.D.Rettigové,
vegetariánskou i bio stravou, dětský
koutek, vinárna, kavárna Jiřího Šlitra
s terasou, kongresový sál. 
Relaxační bazénové centrum (bazén
s protiproudem, Kneippův chodník, ví-
řivka), Sauna Welt (sauny, pára, odpo-
čívárna, solná terapie, solární louka),
koupele (pivní, medová, konopná, aj),
masáže (klasická , lázeňská, lávovými
kameny, reflexní, pivní, indická masáž
hlavy), zábaly, aroma masáže, kosme-
tika, fitness, bowling, kulečník, minigolf,
k zapůjčení in-line brusle, kola, kolo-
běžky, trekingové hole. 

UBYTOVÁNÍ 
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje,
všechny pokoje mají vlastní soc. zaří-
zení (sprcha, WC), Wi-Fi, LCD TV, mi-
nibar, sejf.

STRAVOVÁNÍ 
Dle programu – snídaně i večeře for-
mou bufetového stolu. (do 20 osob
výběrem z menu).

KOUPÁNÍ 
Vlastní hotelový bazén s protiprou-
dem, městské koupaliště (ca 1,5 km).

Nabídka programů:

VÁNOCE 2016
22.12. - 25.12.2016 (čt-ne)
3 noci, 3x snídaně formou bufetu,
2x večeře + 1x štědrovečerní ve-
čeře s moučníkem, čajem nebo
kávou, neomezený vstup do hote-
lového Weelness & Spa, denně
sauna +pára v daném čase, solná
terapie s vyhřívaným lehátkem,
1x perličková koupel 20 min., 1 hod
denně kulečník v lobby baru, WI-FI,
parkování u hotelu zdarma, 1 dítě
do 12 let při 2 platících dosp.os. je
zdarma, druhé dítě s 50% slevou.
Příplatek za pokoj 1/1.

MAŠKARNÍ SILVESTR 2016/2017
29.12.2016 - 1.1.2017 (čt-ne)
3 noci, 3x snídaně formou bufetu,
2x večeře + 1x Silvestrovská večeře
+ pozdní raut + půlnoční přípitek,
neomezený vstup do hotelového
Weelness & Spa, denně sauna +

pára v daném čase, WI-FI, parkování
u hotelu zdarma, Silvestrovský pro-
gram 31.12.(v ceně): večeře, volná
konzumace vybraného vína, piva
a nealko do 24.00 hod, Bohemia
sekt 0,2l-novoroční přípitek, galave-
čer s živou hudbou a zábavným pro-
gramem, animační programy po
celou dobu pobytu nejen pro děti,
Studánecký drink u barmana, soutěž
o nejlepší masku večera, půlnoční
studený rautík. Změn program vy-
hrazena. 1 dítě do 12 let při 2 platí-
cích dosp.os. je zdarma, druhé dítě
s 50% slevou. Příplatek za pokoj 1/1.

V hotelu dále nabízíme 
celoroční programy: 

u všech programů je přivítání na
pokoji malým překvapením, volný
vstup do relaxačního bazénového
centra-vodní svět (08.00 – 21.00
hod.), župan k zapůjčení po celou
dobu pobytu, parkování zdarma
a kola pod zámkem, vstup zdarma
na kulturní programy v režii hotelu

PIVNÍ CYKLO-TOUR
Novinka 2017‚ seznámení se s his-
torií tří pivovarů regionu – Rychnov
n/Kn (okruh 15 km), Dobruška
(okruh 30 km), Potštejn (okruh
60 km). Jednotlivé trasy jsou s růz-
nou náročností. Nabízí se degus-
tace piva spojená s prohlídkou
pivovaru, ale i jiné regionální pro-
dukty – limonády, mošty apod.
6 nocí, 6x snídaně
Program: 1x saunový svět 60 min.,
1x 30 min. odpočívárna se solnou
stěnou, 1x 30 min. solární louka,
1x Aroma koupel v hydromasážní
perličkové vaně 20 min., 1x masáž
ve wellness 20 min. (záda, šíje),
1x pitný režim ve wellness –
Beauty&Spa na doplnění energe-
tických hodnot, relaxační bazén
s protiproudem, vířivá vana,
Kneipův chodník. Wellness pro-
gram začíná již v den příjezdu.
Nutno provést rezervaci wellness
služeb již před příjezdem na hotel.
Večeře lze dokoupit.

WELLNESS VÍKEND PRO DVA
(Víkend plný relaxace) 
2noci, 2x polopenze 
Program: 2x 60 min. saunový svět
60 min., 2x 30 min. odpočívárna se sol-
nou stěnou, 1x 30 min. solární louka,
1x 20 min. Aroma koupel v hydroma-
sážní perličkové vaně, 1x 30 min. ple-
ťová maska (nohy, ruce) ve wellness,
1x 40 min. zábal - černé bahno
z Mrtvého moře nebo balneo rašelina,
pitný režim během procedur

ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA 
2 noci, 2x snídaně, 1x večeře+1x ro-
mantická 4chodová večeře při svíč-
kách pro 2 osoby, 2x 60 min. saunový
svět, 2x 30 min. odpočívárna se sol-
nou stěnou, 1x 30 min. romantická
duo koupel po 22 hod. ve vířivce,
2x 20 min. klasická masáž ve well-
ness, pitný režim během procedur   

POBYT PRO SENIORY (NAD 55 LET) 
2 noci, 2x polopenze
Program: 1x revmatická koupel
v hydromasážní perličkové vaně
20 min., 1x 40 min. zábal-černé
bahno z Mrtvého moře nebo bal-
neo rašelina, 1x 30 min. odpočí-
várna se solnou stěnou, pitný režim

POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ 
4 nebo 6 nocí, polopenze 
Program: 1x 30 min. odpočívárna
se solnou stěnou, 1x 20 min. Aroma
koupel v hydromasážní perličkové
vaně, 1x 60 min. kulečník + 120 min.
minigolf + 120 min. sportovní hřiště,
1x 40 min. zábal – černé bahno
z Mrtvého moře nebo balneo raše-
lina, pitný režim během procedur 

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Volný
vstup do relaxačního bazénového
centra (08.00 – 21.00), zdarma vstup
na doprovodné a animační pro-
gramy. Dětská cena platí pro děti od
3 do 12 let, děti do 3 let bez nároku
na služby zdarma. Domácí mazlíček
300 Kč/noc.
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LETOVISKO STUDÁNKA | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

WELLNESS HOTEL STUDÁNKA ***/****

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-363

VÁNOCE 22.12. – 25.12.2016 5 650/os. v pokoji 2+0 ***

MAŠKARNÍ SILVESTR 29.12.16 – 01.01.17 7 535/os. v pokoji 2+0 ***

Období 22.12.2016 – 31.10.2017
na vyžádání

WELLNESS VÍKEND PRO DVA
Dospělí – cena pro 2 osoby  v pokoji 2+0 ****/*** 6 840/6 440
ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA
Dospělí – cena pro 2 osoby  v pokoji 2+0 ****/*** 6 960/6 460  
POBYT PRO SENIORY (55+)
Dospělí – lůžko  v pokoji 2+0 ****/*** 2 960/2 760   
POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ 6 nocí
Dospělí – lůžko v pokoji 2+1 ****/*** 8 960/8 460
Dítě (3-12 let) – přistýlka 2 460
POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ 4 noci
Dospělí – lůžko v pokoji 2+1 ****/*** 6 160/5 760
Dítě (3-12 let) – přistýlka 1 640 
PIVNÍ CYKLO-TOUR
Dospělí – lůžko v pokoji 2+0 *** 6 860
Dítě (3-12 let)– přistýlka 2 700
Hotelové ubytování 
Dospělí  – lůžko se snídaní ve 2+1 ****/*** Hotel 1 430/Vila 1 100
Dítě (3–12 let) – přistýlka se snídaní Hotel 715/ Vila 550



LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA ***

POLOHA
Moderní lázeňský komplex na jihu
Moravy, jen pár minut jihovýchodně
od Brna, přímo v srdci Lednicko-
Valtického areálu, v malebném kraji
protkaném vinicemi a cyklostezkami.
Nabízí rehabilitační i relaxační služby
pod jednou střechou. Lázně využívají
přírodní léčivý zdroj, jodobromovou
solanku, která se nachází v blízkosti
lázeňského domu Perla. Lázeňský
dům Perla je v těsné blízkosti zá-
mecké zahrady, má 3 podlaží a 2 me-
zipodlaží, kde jsou umístěny pokoje,
výtah. Mineralizovaná voda se díky
svému vysokému obsahu jódu řadí
mezi nejkvalitnější zdroje svého
druhu v Evropě. "Mořská voda" léčí
především nemoci pohybového apa-
rátu a kardiovaskulárního systému.
Výčet léčby je však mnohem širší.

VYBAVENÍ
K dispozici je lázeňská jídelna s letní
terasou, lázeňská kavárna s širokým
výběrem vynikající kávy, lázeňských
oplatků a jihomoravského vína,
sauna, vířivka, solární louka, těloc-
vična, fitness, kosmetika, internetový
koutek a Wi-Fi připojení v lázeňské
kavárně, bezbariérový přístup do
všech částí lázeňského domu, půj-
čovna kol v Lednici - na vyžádání při-
stavení kol k lázeňskému domu.
Balneocentrum - nepřeberné množ-
ství léčebných i relaxačních procedur
(přísadové koupele, perličkové a hy-
dromasážní vany, peloidní a parafínové

obklady, elektroléčba, klasické ma-
sáže, havajské masáže, masáž lávo-
vými kameny, čokoládové či vinné
kúry), exkluzivní a luxusní procedury
pro náročné. V místě a okolí - pravi-
delné taneční večery, speciální ve-
čeře s živou hudbou a degustací,
vinné sklepy, rozmanité kulturní akce
v průběhu celého roku.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC,
TV/SAT, lednice, telefon, balkon, wi-fi
připojení na internet v každém pokoji,
bezbariérový pokoj na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou švéd-
ských stolů, obědy i večeře servíro-
vané s výběrem ze 2 menu . Na
vyžádání - speciální diety (redukční,
vegetariánská, šetřící apod.). Při plné
penzi pobyt začíná obědem a končí
snídaní.

KOUPÁNÍ
Vlastní bazén zdarma po celou dobu
pobytu.

Nabídka programů:
V LD Perla nabízíme tyto programy:

LÁZEŇSKÉ PERLIČKY
4 noci (pondělí - pátek, nástup do
13 hod.), polopenze nebo plná
penze (začíná obědem)
Program: zdravotní prohlídka,
1x horská koupel, 1x perličková
koupel, 1x masáž horkými lávovými
kameny rozšířená, 1x solný zábal
s energetickým balzámem, 1x aqua
aerobik, 1x medový obklad, 1x kla-
sická masáž částečná, vstup do ba-
zénu zdarma po celou dobu pobytu

DOTEKY PŘÍRODY
4 noci (pondělí - pátek, nástup do
13 hod.), polopenze nebo plná
penze (začíná obědem)

Program: zdravotní prohlídka,
1x rašelinová koupel, 1x masáž zla-
tem rozšířená 35 min., 1x vinná tě-
lová maska, 1x parafínový obklad,
1x aroma masáž rozšířená 35 min.,
1x peloidní obklad, 2x suchá uhli-
čitá koupel celková, vstup do ba-
zénu zdarma po celou dobu
pobytu

LEDNICKÁ KÚRA PRO ZDRAVÍ
7 nocí (neděle - neděle, nástup do
13 hod), polopenze nebo plná
penze (začíná obědem)
Program: zdravotní prohlídka,
3x jodobromová koupel, 2x klasická
masáž částečná, 1x cvičení v ba-
zénu s teplou vodou, 2x oxygeno-
terapie, 1x pecičkový obklad,
1x peloidní obklad, vstup do ba-
zénu zdarma po celou dobu po-
bytu, dárek (dárkové balení vína)

INFORMACE
Parkování v areálu lázní zdarma, vla-
ková i autobusová zastávka cca 800 m
od LD.
Pobyty nejsou určeny dětem. Volný
vstup do bazénu. Délku jednotlivých
pobytů s předem stanoveným po-
čtem nocí nelze měnit. Lázeňský po-
platek není zahrnut v ceně pobytu -
úhrada na místě.

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-336

Období 04.12.16–18.12.16
22.01.17–05.11.17

LÁZEŇSKÉ PERLIČKY
Dospělí – lůžko – polopenze 6 810
Dospělí – lůžko - plná penze 7 510
příplatek na 1/1 750
DOTEKY PŘÍRODY
Dospělí – lůžko – polopenze 6 980
Dospělí – lůžko - plná penze 7 680
příplatek na 1/1 750
LEDNICKÁ KÚRA PRO ZDRAVÍ
Dospělí – lůžko – polopenze 10 660
Dospělí – lůžko - plná penze 11 880
příplatek na 1/1 1 310

LÁZNĚ LEDNICE

46 800 112 112 ℡
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LÁZNĚ KOSTELEC U ZLÍNA

HOTEL LÁZNĚ KOSTELEC ***

POLOHA
Hotel, lázně i golfový areál leží v před-
hůří Hostýnských a Vizovických
vrchů.

VYBAVENÍ
Hotel má 6 podlaží, vlastní vyhřívané
venkovní bazény včetně dětského
brouzdaliště (1.5.-30.9.), 2 venkovní
vyhřívané whirlpooly, restaurace, piz-
zerie, denní kavárna, bar, klubovna
s TV, dětský koutek, taneční kavárna,
finská sauna, kosmetické studio, tě-
locvična, venkovní ohniště s poseze-
ním, sportovní areál – tenisový kurt
s umělým povrchem, 10 minigolfo-
vých jamek, stolní tenis, ruské ku-
želky, volejbalové hřiště, 9-jamkové
golfové hřiště s cvičnou loukou,
vnitřní cvičná odpaliště a virtuální
golfový simulátor, dětské houpačky
a prolézačky. V hotelové recepci je
možné si zapůjčit ke všem sportoviš-
tím nářadí (tenisové rakety, míče,

horská kola, fotbalové i volejbalové
míče), společenské hry, v knihovně
knihy nebo zakoupit „sportovní
kartu“ (cena karty zahrnuje bazén,
saunu, stolní tenis, minigolf, ruské
kuželky a pétanque, dítě platí 50%).
V golfovém klubu je možné si zapůj-
čit golfové hole, míčky a objednat si
lekci s trenérem golfu. Wifi free při-
pojení je v celém hotelu, na pokojích
i na přilehlém koupališti.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s vanou a WC,
TV, rádio, telefon. Na pokojích jsou
k dispozici osušky. Župany lze zapůj-
čit na vratnou zálohu 200 Kč/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze nebo plná penze – sní-
daně formou bufetového stolu, ve-
čeře výběrem ze čtyř menu.

KOUPÁNÍ
Vlastní vyhřívané venkovní bazény vč.
dětského brouzdaliště (1.5. - 30.9.).

Nabídka programů:

HARMONIE PRO DVA
2 noci,polopenze nebo plná penze
Program A: 1x lymfatická masáž
obličeje, 1x Kneippova koupel s ar-
nikou horskou, 1x aromatická ruční
masáž, 1x hydromasážní koupel
s kosodřevinou, 1x čokoládová
zábal, 1x zábal s panenským koko-
sovým olejem, 1x aromatická ruční
masáž 30 min., 1x hydromasážní
koupel s kosodřevinou
Program C: 1x sirná minerální kou-
pel s rašelinovým extraktem, 1x ruční
masáž 15 min., 1x konopná hydro-
masážní koupel s kosodřevinou,
1x konopný vyživující zábal, 1x lymfa-
tická masáž obličejová, 1x obklad se
směsí ajurvédských bylin

DETOXIKAČNÍ POBYT
3 noci, stravování: polopenze nebo
plná penze
Program: 2x medová detoxikační
masáž,1x sirná minerální koupel se
solí Mrtvého moře, 1x detoxikační
zábal s mořskou řasou, 1x obklad
se včelím voskem, 1x ruční lymfa-
tická masáž nohou

POHODOVÁ RELAXACE
4 noci, stravování: polopenze nebo
plná penze
Program: 2x perličková koupel,
1x rašelinový zábal velký, 1x částečná
ruční masáž, 1x parafínový zábal

SPECIÁL PRO SENIORY
5 nocí, stravování: polopenze nebo
plná penze
Program: 2x sirná minerální kou-
pel, 1x rašelinový zábal, 1x pod-
vodní masáž, 1x sirná minerální
koupel s rašelinovým extraktem,
2x částečná ruční masáž 15 min.,
2x parafínový zábal na ruce

SENIORSKÝ TÝDEN
6 nocí, stravování: polopenze nebo
plná penze
Program: 2x rašelinový tepelný
zábal velký, 2x suchá uhličitá koupel,
1x částečná ruční masáž, 2x perlič-
ková koupel, 2x parafín

INFORMACE
Délku jednotlivých pobytů s předem
stanoveným počtem nocí nelze měnit.
Lázeňský poplatek se v místě nevybírá.
Dětská cena platí pro děti od 3 do
12 let na přistýlce při 2 plně platících
osobách v pokoji. Děti do 3 let bez ná-
roku na služby zdarma. Čas nástupu
na pobyt 14-15.00 hod. Pokoje jsou
k dispozici od 15 hod. Parkování u ho-
telu bez poplatku. Spojení MHD ze
Zlína-linky č. 34, 35, 36. 

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-318

Období  2017 leden únor březen duben květen červen
říjen září

HARMONIE PRO DVA
Dospělí – lůžko–polopenze-TYP A 3 340 3 540 3 690 3 780 3 910 4 000
Dospělí – lůžko–polopenze-TYP C 3 270 3 480 3 630 3 720 3 850 3 940
Příplatek na plnou penzi 250 250 250 250 250 250
SENIORSKÝ TÝDEN
Dospělí – lůžko – polopenze 6 130 6 745 7 190 7 470 7 860 8 140
Příplatek na plnou penzi 750 750 750 750 750 750
POHODOVÁ RELAXACE
Dospělí – lůžko – polopenze 3 860 4 280 4 580 4 760 5 030 5 210
Příplatek na plnou penzi 500 500 500 500 500 500
SPECIÁL PRO SENIORY
Dospělí – lůžko -polopenze 5 720 6 240 6 600 6 850 7 170 7 400
Příplatek na plnou penzi 630 630 630 630 630 630
DETOXIKAČNÍ POBYT
Dospělí – lůžko -polopenze 4 380 4 690 4 910 5 050 5 250 5 390
Příplatek na plnou penzi 380 380 380 380 380 380
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LUHAČOVICE

BOUTIQUE HOTEL RADUN ****

POLOHA
V klidném místě přírodního lázeň-
ského parku s léčivým pramenem
Aloiska, a zároveň v těsné blízkosti
centra, avšak stranou jeho ruchu.

VYBAVENÍ
„Luhačovický Tugendhat“. Nový bou-
tique hotel Radun - kompletně a cit-
livě zrekonstruovaná památkově
chráněná funkcionalistická vila
Bohuslava Fuchce z 30. let min. stol.
Zažijete úslužnost první republiky,
špičkovou gastronomii a wellness
těla i duše.
K dispozici je kavárenská restaurace
proslulá zážitkovou gastronomií, vi-
notékou a kávovým menu, s letní te-
rasou a grilem. Wellness hotelu
„Prožitkový klub“ se saunou, terape-
utickou vanou a odpočívárnou po-
skytuje masáže, zábaly, koupele,
inhalace, kosmetiku, terapie, rela-
xační cvičení, meditace. Hotel má
výtah. S hotelem těsně sousedí
„Vodní ráj" s plaveckým bazénem ,
zážitkovým bazénem s masážními
tryskami, bublery, skákacím zálivem
a divokou řekou, whirlpoolem, parní
kabinou, dětským bazénkem, se slu-
nečními terasami a trampolínou.

UBYTOVÁNÍ
Stylové dvoulůžkové pokoje s balkó-
nem nebo terasou, sprcha a WC, TV,
minibar, internet, široká lůžka se
zdravotními matracemi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (Penze dobré pohody) -
vitální snídaně formou bufetu, sladké
odpolední občerstvení s kávou nebo
čajem, gurmánské večerní menu o 4
chodech.

KOUPÁNÍ
Vodní ráj v těsném sousedství hotelu
(krytá Městská plovárna s letními slu-
nícími terasami, 25 m plavecký
bazén, zážitkový bazén s masážními
tryskami, bublery, whirlpool, parní
sauna), Luhačovická přehrada –

cca 2 km, Aquapark Pozlovice –
cca 2 km (hotelové taxi zdarma).

Nabídka programů:

U všech programů: volný vstup
do přilehlého vodního ráje, wifi při-
pojení k internetu, prohlídka funk-
cionalistické vily s majitelem.

TÝDEN ROZMAZLOVÁNÍ
7 nocí
stravování: polopenze (Penze
dobré pohody) vitální snídaně
formou studeného i teplého bu-
fetu, sladké odpolední občer-
stvení s kávou nebo čajem,
čtyřchodové gurmánské večerní
menu,
Program: reflexní masáž plosek
nohou, relaxace slatinným nebo
bahenním zábalem dle výběru,
jemná aromaterapeutická masáž
zad a šíje, perličková nebo hydro-
masážní koupel s bylinnou přísa-
dou a chromoterapií, Champi-
indická masáž hlavy, kombinovaná
harmonizační masáž

TO NEJLEPŠÍ Z RADUNU
2noci
stravování: polopenze (Penze
dobré pohody) vitální snídaně for-
mou studeného i teplého bufetu,
sladké odpolední občerstvení
s kávou nebo čajem, čtyřchodové
gurmánské večerní menu
Program: 1x procedura 60 min dle
vlastního výběru, prodloužený od-
jezd do 12 hod., parkování v hote-
lové garáži v ceně, služby concierge
zdarma.

OŽIVENÍ SMYSLU
3 noci
stravování: polopenze (Penze
dobré pohody) vitální snídaně for-
mou studeného i teplého bufetu,
sladké odpolední občerstvení
s kávou nebo čajem, čtyřchodové
gurmánské večerní menu,
Program: reflexní masáž plosek
nohou, relaxace slatinným nebo ba-
henním zábalem dle výběru, jemná
aromaterapeutická masáž zad a šíje,
perličková nebo hydromasážní  koupel
s bylinnou přísadou a chromoterapií

ROMANTIKA PRO DVA
2 noci
stravování: polopenze (Penze
dob ré pohody) vitální snídaně for-
mou studeného i teplého bufetu
(na přání na pokoj), sladké odpo-
lední občerstvení s kávou nebo
čajem, čtyřchodové gurmánské ve-
černí menu
Program: na přání snídaně na
pokoj, láhev sektu a mísa ovoce na
pokoj, romantický večer s klavírem
každou sobotu a úterý, 1x celotělová
masáž aromaterapeutickými oleji

ČLOVĚČE ZASTAV SE
2 noci
stravování: polopenze (Penze
dobré pohody) vitální snídaně for-
mou studeného i teplého bufetu
(na přání na pokoj), sladké odpo-
lední občerstvení s kávou nebo
čajem, čtyřchodové gurmánské ve-
černí menu
Program: romantický večer s klaví-
rem každou sobotu a úterý, zvý-
hodnění 10% na všechny masáže
a terapie Prožitkového klubu

INFORMACE
Dítě 4-12 let na přistýlce bez proce-
dur s Penzí dobré pohody , dítě do
3 let bez nároku na služby zdarma.
Délku jednotlivých pobytů s předem
stanoveným počtem nocí nelze
měnit. Lázeňský poplatek není zahr-
nut v ceně pobytu – úhrada na místě.
Parkování v hotelové podzemní ga-
ráži (70 Kč/noc).
Volný vstup do Vodního ráje.

SLEVA PRO SENIORY (od 60 let) 
- 5% ze základní ceny u všech
typů pobytů.

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-337

Období 01.01.-25.02. 26.02.-01.04. 02.04.-01.10.
20.11.-22.12. 02.10.-19.11.

TÝDEN ROZMAZLOVÁNÍ
Dospělý - lůžko 11 380 12 100 12 910
OŽIVENÍ SMYSLU
Dospělý - lůžko 5 530 5 800 6 250
ROMANTIKA PRO DVA
Dospělí – lůžko 3 910 4 180 4 450
ČLOVĚČE ZASTAV SE
Dospělí – lůžko 3 190 3 280 3 460
TO NEJLEPŠÍ Z RADUNU
Dospělí – lůžko 3 910 4 180 4 450
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LUHAČOVICE-POZLOVICE

WELLNESS HOTEL POHODA ****

POLOHA
Hotel Pohoda se nachází v klidné
bezprostřední blízkosti Luhačovic,
cca 20 min pěší chůze od lázeňské
kolonády, v části Pozlovice. Krásné
okolí a poloha hotelu u nedaleké pře-
hrady s aquaparkem vytváří ideální
místo pro dovolenou. Příjemná at-
mosféra hotelu je zárukou odpo-
činku a rodinné pohody. Vhodně
volené trasy v okolí uspokojí i ná-
ročné turisty a cykloturisty.

VYBAVENÍ
K dispozici je restaurace, bazén, sau-
nový svět, vlastní fitcentrum, rela-
xační centrum - perličkové koupele
se zábalem, hydromasáže, suché uh-
ličité koupele, kyslíková terapie, inha-
lace, slatinné obklady, různé druhy
masáží. Taneční večery s živou hud-
bou v salonku restaurace. Hotel za-
jišťuje pravidelnou dopravu do
centra města a zpět.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou
a WC, balkonem, s možností přistýlky.
Na pokoji je SAT/TV, telefon, Wi-Fi
a minibar.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře for-
mou bohatého bufetu.

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý hotelový bazén.

Nabídka programů
V ceně všech pobytů je volný vstup
do wellness (bazén, saunový svět,
fitness), pravidelná dopolední a od-
polední doprava do městského
centra a zpět.

SILVESTROVSKÝ POBYT
27.12. - 2.1.2017
6 nocí, stravování: polopenze (uvítací
přípitek, snídaně formou bufetu,
4x večeře formou bufetu, 1x morav-
ský raut s pečeným selátkem, 1x Sil-
vestrovské menu)
Program: Sil ve strovská oslava
s živou hudbou a bohatou tombolou,
Moravský večer s cimbálovou muzi-
kou, lázeňský balíček: 1x perličková
koupel se zábalem, 1x aromaterape-
utická masáž zad a šíje, 1x koupel
s minerální solí Biotermal, 1x regene-
rační masáž zad a šíje Artrinem, 1x in-
fračervená kabina. Zdarma lékařská
konzultace. Dítě do 15 let bez uvíta-
cího přípitku, relaxačního programu
a s dětskou porcí stravy.

polopenze/ plná penze (začíná večeří)
Dospělí – lůžko 10 480/11 430
Dítě –lůžko 3 240/3 840
(bez relax.programu)

MEDOVÝ RELAXVÍKEND
3 noci
stravování: polopenze
Program:1x medovoskový zábal
na celá záda, 1x masáž zad a šíje
medovým olejem, 2x bylinková re-
laxační koupel se zábalem, 1x inha-
lace minerální vody Vincentka,
1x konzultace s lékařem

MINIRELAX
4 noci
stravování: polopenze
Program: 1x bylinková relaxační
koupel se zábalem, 1x perličková
koupel se zábalem, 2x aromaterape-
utická masáž zad a šíje, 1x infračer-
vená kabina, 1x lékařská konzultace

REGENERAČNÍ PROGRAM 
SENIOR
7 nocí
stravování: polopenze
Program: 1x aromaterapeutická
masáž zad a šíje, 1x hydromasáž se
zábalem, 1x slatinný obklad na celá
záda, 1x suchá uhličitá koupel,
1x kyslíková terapie, 1x lékařská
konzultace, 1x polodenní výlet do
okolí, 7x odpolední káva nebo čaj
s moučníkem

TÝDEN DOKONALÉ HARMONIE
7 nocí
stravování: polopenze
Program: 1x masáž chodidel,zad
a šíje teplou svíčkou, 1x masáž zad
a šíje magnetickou lzicí a valouny,
1x humátová koupel s bioinfor-
mací, 1x hydromasáž se zábalem,
1x bylinková relaxační koupel se zá-
balem, 1x lékařská konzultace

REKREAČNÍ POBYT
BEZ PROCEDUR
7 nocí
stravování: polopenze/plná penze

INFORMACE
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.
Parkování na hotelovém parkovišti
nebo v hotelové garáži (obojí za po-
platek).
Celoročně 10% sleva na dokoupené
procedury v místě, lázeňské oplatky-
dárek pro oslavence narozenin.
Dětská cena platí pro děti od 5 do
15 let (poloviční porce stravy). Děti
do 5 let bez nároku na služby
zdarma. Relaxační pobyty nejsou ur-
čeny dětem.
Nástupní den u týdenních pobytů je
neděle, u ostatních pobytů kterýkoliv
den v týdnu kromě soboty.

SLEVA PRO SENIORY (od 55 let) 
- u týdenních pobytů s polopenzí
s výjimkou již zvýhodněného po-
bytu Regenerační program se-
nior) - 5% z ceny pobytu.
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP 
do 15.1. (do 31.1.) - u týdenních
pobytů s polopenzí 12% (7%)
z ceny pobytu.

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-322

Období 15.01.-25.02. 26.02.-01.04. 02.04.-13.05. 14.05.-24.06. 25.06.-26.08. 27.08.-30.09. 01.10.-04.11. 05.11.-17.12.
MEDOVÝ RELAX VÍKEND
Dospělí – lůžko 4 840 5 170 5 500 5 650 5 890 5 650 5 170 4 510
Příplatek 1/1 480 450 810 900 930 900 450 450
MINI RELAX
Dospělí – lůžko 5 790 6 230 6 670 6 870 7 190 6 870 6 230 5 350
Příplatek 1/1 640 600 1 080 1 200 1 240 1 200 600 600
REGENERAČNÍ PROGRAM SENIOR
Dospělí – lůžko 8 160 8 930 9 700 10 050 10 610 10 050 8 930 7 390
Příplatek 1/1 1 120 1 050 1 890 2 100 2 170 2 100 1 050 1 050
TÝDEN DOKONALÉ HARMONIE
Dospělí – lůžko 9 900 10 670 11 440 11 790 12 350 11 790 10 670 9 130
Příplatek 1/1 1 120 1 050 1 890 2 100 2 170 2 100 1 050 1 050
REKREAČNÍ POBYT BEZ PROCEDUR 
Dospělí-lůžko 8110 9 090 10 070 10 560 10 910 10 560 9 090 7 550
Dítě-lůžko 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220
Dosp-přistýlka 6 780 7 830 8 670 9 440 9 790 9 440 7 830 6 220
Dítě-přistýlka 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940 2 940
Příplatek 1/1 1 330 1 260 1 890 2 100 2 310 2 100 1 260 840
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LUHAČOVICE-POZLOVICE

LÁZEŇSKÝ & WELLNESS HOTEL NIVA ***/****

POLOHA
Hotel v klidné části nad luhačovickou
přehradou ve vzdálenosti cca 1500 m
pěší chůze od lázeňské kolonády
a centra Luhačovic. V blízkosti je řada
turistických a cykloturistických tras.
Krásné okolí a poloha hotelu vytváří
ideální místo pro dovolenou.

VYBAVENÍ
Moderní hotel nabízí široké spekt-
rum služeb, přes 40 léčebných pro-
cedur a řadu wellness procedur.
Vnitřní bazén se slanou vodou, ven-
kovní bazén, Luxusní wellness cent-
rum (klasická finská sauna, lesní
sauna, bylinková sauna, římská pára,
liščí nora s masáží nohou,ledová kou-
pel dolních končetin, whirlpool malý
a velký, Kneippovy koupele, Iglu =
multifunkční masážní sprchy, vodní
vyhřívané lůžko, vyhřívané lavice
a pláž, laconium. Možnost speciálních
vinných koupelí a zábalů, peeling.

Dále fitcentrum, tělocvična, půj-
čovna kol, dětský koutek, stolní
tenis, relaxační a zdravotní centrum
(masáže, vodoléčba, inhalace, zá-
baly, elektroléčba, pohybová léčba,
lékařské vyšetření a možnost od-
borné konzultace).

UBYTOVÁNÍ
Standard ***- dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, sprcha a WC,
SAT/LCDTV, telefon, WiFi zdarma, bal-
kon, v přízemí a v 1. p. Executive
**** - dvoulůžkové pokoje, sprcha
a WC, fén, SAT/LCDTV, telefon, trezor,
minibar, varná konvice+káva/čaj, WiFi
zdarma, župan, balkon, ve 2.p. Na vy-
žádání bezbarierový pokoj.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou boha-
tého bufetu, večeře výběrem z menu-
v hotelové restauraci a stylové
valašské restauraci Koliba U černého

psa, která je součástí hotelového
komplexu.

Nabídka programů:

U všech programů – přípitek na uví-
tanou, volné v stupy do vnitřního ba-
zénu se slanou vodou, volné vstupy
do venkovního bazénu a fitcentra

RELAXAČNÍ POBYT
2 noci
stravování: polopenze
Program: 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x slatinný zábal,
1x2hod x hodinový vstup do well-
ness centra

PRODLOUŽENÝ
RELAXAČNÍ POBYT
3 noci
stravování: polopenze
Program: 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x slatinný zábal,
1x parafínový zábal, 1x masáž šíje
a obličeje, 2x2 hod. vstup do well-
ness centra

ROMANTICKÝ POBYT
2 noci
stravování: polopenze (obě ve-
čeře v rest. Koliba)
Program: 1x romantická večeře
při svíčkách, láhev sektu pro 2 os.,
1x relaxační masáž zad nebo kon-
četin, 1x zábal dle výběru (medový,

čokoládový, levandulový), 1x 2ho-
dinový vstup do wellness centra

LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ
(NEJEN PRO SENIORY)
6 nocí
stravování: polopenze
Program: 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x perličková koupel
s přísadou, 1x slatinný zábal, 2x pa-
rafínový zábal, 5x inhalace Vincentky,
3x2 hod vstup do wellness centra

TÝDEN REGENERACE
7 nocí
stravování: polopenze
Program: 1x uhličitá koupel se zába-
lem, 1x slatinný zábal, 1x relaxační
masáž zad nebo končetin, 1x perlič-
ková koupel s přísadou, 1x nordic-wal-
king, 1x zábal dle výběru, 5x inhalace
Vincentky, 2x parafínový zábal,
4x 2 hod. vstup do wellness centra

INFORMACE
Děti do 5 let bez nároku na služby
zdarma, od 5 do 12 let sleva 40%
z ceny lůžka. Dětská cena neobsa-
huje procedury.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-338

Období 08.01.-25.02. 26.02.-05.05. 06.05.-29.09.
11.11.-31.12. 30.09.-10.11.

RELAXAČNÍ POBYT
Dospělí–lůžko-Standart/Exe 3250/770 3 500/4 100 3 800/4 550
PRODLOUŽENÝ RELAXAČNÍ POBYT
Dospělí–lůžko-Standart/Exe 4 990/5 880 5 260/6 290 5 850/6 800
ROMANTICKÝ POBYT
Dospělí–lůžko-Standart/Exe 3 470/4090 3 850/4550 4 250/5 100
LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ 
Dospělí–lůžko-Standart/Exe 9 590/11 210 10 490/12 200 11 480/13 550
TÝDEN REGENERACE
Dospělí–lůžko-Standart/Exe 12 100/1 3930 12 950/14 550 13 950/15 990
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LUHAČOVICE

SPA & WELLNESS HOTEL ALEXANDRIA ****

POLOHA
Nachází se přímo v centru lázeň-
ského města a po rozsáhlé a ná-
kladné rekonstrukci navazuje na
svou tradici stylového a noblesního
hotelu v Luhačovicích. Dvě propo-
jené budovy – dva světy. To je luxusní
hotelový komplex Alexandria. Hlavní
budova nabízí pokoje ve stylu 30. let
minulého stol. Nová, moderní hote-
lová část reprezentuje současnou
generaci nejmodernějších evrop-
ských lázní. Dvě podlaží wellness
centra jsou velkoryse řešena ve stylu
starořímských lázní. Obě patra jsou
propojena prosklenným panorama-
tickým výtahem.

VYBAVENÍ
K dispozici je stylová Francouzská
restaurace, noční klub s atmosférou
první republiky, největší a nejmoder-
nější hotelové wellness centrum
v Luhačovicích – v rámci ubytování
lze volně využívat bazén s protiprou-
dem, masážními tryskami a masážní
hlavicí, whirlpool, Kneippův chodník,
saunový svět (laconium, parní, bylin-
ková, solná a finská sauna) ochlazo-
vací sprchy, ledová studna, relaxační
vyhřívané lavice a odpočinkové zóny,

fitness. Z tradičních lázeňských pro-
cedur jsou nabízeny minerální kou-
pele v přírodní léčivé uhličité vodě,
hydromasáže a uvolňující masáže.
K dispozici je centrum Beauté-indivi-
duální péče o krásu obličeje i těla,
relaxační zóny s lehátky a tichou
hudbou, orientální procedury. V let-
ních měsících lze využít ke slunění
venkovní relaxační terasu.

UBYTOVÁNÍ
jedno a dvoulůžkové pokoje s kou-
pelnou - SAT/TV, WI-FI, telefon,mini-
bar, sejf,fén, župan, některé pokoje
s klimatizací.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně i večeře formou
bufetu.

Nabídka programů:
Léčebné procedury jsou rozděleny
na velké a malé. Z důvodu zátěže
organismu je ordinována denně
1 velká procedura a 2 malé proce-
dury.
• velké procedury (např. uhličité

koupele - max. 2 týdně, koupele
s přísadami, hydromasáže, rašeli-
nové obklady - max.2 týdně)

• malé procedury (např. koupele
perličkové, vířivé, nožní, masáže
klasické nebo éterickým olejem,
parafínové obklady, inhalace, oxy-
genoterapie, aromaterapie).

LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ
velmi žádaný pobyt
7 nocí (neděle – neděle), polopenze
Program: 5x procedura dle vlast-
ního výběru (5x wellness procedura
max. 25 min.), denně pitná kúra.

MEDICAL WELLNESS
7 nocí (neděle – neděle), polopenze
Program: 1x konzultace s lékařem,
základní diagnostika na bioimpen-
danční váze, 1x přírodní uhličitá
 koupel (15 min.), 10x lázeňská pro-
cedura (max. 25 min.) dle doporu-
čení lékaře nebo wellness procedura
(max 25 min.) dle vlastního výběru,
volný vstup do wellness a fitness
centra, denně pitná kúra.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
V ALEXANDRII
nejžádanější pobyt
3 noci (pouze čtvrtek-neděle), polo-
penze
Program: 1x relaxační bublinková
koupel (15-20 min.), 1x wellness
masáž dle vlastního výběru (25 min.),
1x Rasul – orientální očistná kúra
v parní lázni (25 min.) pro pár nebo
pro jednotlivce rašelinový obklad
(20 min.), volný vstup do wellness
a fitness centra. Balíček procedur je
předem načasován na celo dobu
pobytu. Záměna procedur v rámci
pobytu není možná.

OCHUTNÁVKA WELLNESS
4 noci (pouze neděle- čtvrtek), po-
lopenze
Program: 1x přírodní uhličitá kou-
pel (15 min.), 1x hydromasážní kou-
pel (20 min.), 1x masáž klasická
(částečná 25 min.), 1x masáž éteric-
kým olejem (částečná 25 min.),
volný vstup do wellness a fitness
centra, denně pitná kúra. Balíček
procedur je předem načasován na
celo dobu pobytu. Záměna proce-
dur v rámci pobytu není možná.

INFORMACE
Parkování - kryté parkoviště cca 100 m
od hotelu – za poplatek. V lázeňských
hotelech a penzionech není dovoleno
kouřit, vyjma předem stanovených
míst.
Pobyty nejsou určeny dětem do
12 let. Starší děti 12 let mohou vyu-
žívat služeb wellness centra pouze
v doprovodu dospělé osoby. Na po-
byty dětí se nevztahují žádné slevy.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze)
Uvolnění pokoje poslední den do
9 hod.

rezervujte na: 
www.cedok.cz/1009

Období 02.01.-25.02. 26.02.-22.03. 23.04.-07.10.
26.11.-17.12. 08.10.-25.11.

LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ V ALEXANDRII
Dospělí – lůžko 12 775 13 790 13 580
MEDICAL WELLNESS
Dospělí – lůžko 13 755 14 770 14 560
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Dospělí – lůžko 6 990 7 575 7 680
OCHUTNÁVKA WELLNESS
Dospělí – lůžko 6 990 7 575 7 680
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LUHAČOVICE

LÁZEŇSKÝ HOTEL PALACE

Poloha: Lázeňský hotel Palace získal
prestižní certifikát EuropespaMed,
udělovaný Evropskou asociací lázní.
Splnil tak náročné podmínky stano-
vené legislativou a požadavky na kva-
litu lázeňsky nejvyspělejších zemí
Evropy. Hotel zaujímá dominantní
polohu v centru Luhačovic. Svým
hostům poskytuje pohodlné bydlení,
restaurační služby a léčebné proce-
dury „pod jednou střechou“. Ve dvou
hotelových restauracích se podávají
jídla domácí i mezinárodní kuchyně
s možností výběru dietní i vegetari-
ánské stravy.
Vybavení: K dispozici je restaurace,
denní bar, kavárna, fitness, balneo-
provoz ve 2 hotelových patrech - vy-
hřívaný bazén, sauna a solárium,
kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, bal-
neoterapeutická zařízení (lázeňské
procedury k léčbě dýchacích cest, trá-
vícího ústrojí, diabetu i pohybového
aparátu, uhličité koupele, inhalace,
vodoléčebné procedury, klasické,
podvodní a reflexní masáže, slatinné

obklady aj.), bezplatný přístup na
 hotelový počítač s internetem. Vstup
do hotelu a balneoprovozu je bezba-
riérový, k dispozici je výtah.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s koupelnou, SAT/TV, WI-FI, tele-
fon, minibar, malý trezor, fén.
Stravování: polopenze – snídaně
formou bufetového stolu, obědy i ve-
čeře výběrem z menu
Informace: Parkování na krytém
parkovišti (cca 100 m) nebo v hotelo-
vých garážích (obojí za poplatek). 
Garáž je nutno předem objednat.
V lázeňských hotelech a penzionech
není dovoleno kouřit, vyjma předem
stanovených míst.
Pobyty nejsou určeny dětem.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.
Příplatek 1/1 je za jednolůžkový
pokoj, při obsazení dvoulůžkového
pokoje pouze 1 osobou se hradí do-
platek za neobsazené druhé lůžko.
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze).
Uvolnění pokoje poslední den do
9 hod.

LÁZEŇSKÝ HOTEL
JURKOVIČŮV DŮM

Poloha: V samém srdci lázní u lázeň-
ské kolonády, v parku s prameny
a fontánami. Rozsáhlá rekonstrukce
zachovala domu ráz lidové secese ar-
chitekta D. Jurkoviče i jeho původní
krásu. I ty nejnáročnější hosty uspokojí
luxusní ubytování v pokojích s dobo-
vým nábytkem. V hotelové restauraci
jsou podávána jídla domácí i meziná-
rodní kuchyně, dietní a vegetariánská
jídla. Jedinečným zážitkem je přírodní
uhličitá koupel v původní „zlaté vaně“
ve stylově zařízené kabině.
Vybavení: Stylová restaurace, lobby
bar, letní terasa, směnárna, kadeřnic-
tví, přístup na hotelový počítač s in-
ternetem a WI-FI v hotelové hale
zdarma, volný vstup do whirlpoolu
a vyhřívaného bazénu s masážním
programem a protiproudem.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s koupelnou, SAT/TV, WI-FI, mi-
nibar, telefon, fén, župan.
Stravování: polopenze – snídaně
i večeře formou bufetového stolu.

Informace: Parkování u lázeňského
divadla cca 100 m, možnost proná-
jmu garáže cca 600 m (obojí za po-
platek). Garáž je nutné objednat
předem.
V lázeňských hotelech a penzionech
není dovoleno kouřit, vyjma předem
stanovených míst. Pobyty nejsou ur-
čeny dětem. Lázeňský poplatek není
zahrnut v ceně pobytu - úhrada na
místě. Děti do 12 let mohou zdarma
do bazénu nebo whirlpoolu v době
od 7 do 9 hod a 15-19 hod. v dopro-
vodu dospělé osoby.
Při obsazení dvoulůžkového pokoje
pouze 1 osobou se hradí doplatek za
neobsazené druhé lůžko. Nástup na
pobyt od 14 hod (polopenze), od 11
hod (plná penze). Uvolnění pokoje
poslední den do 9 hod.

rezervujte na: 
www.cedok.cz/926 | 923

LÁZEŇSKÝ HOTEL PALACE ****

LÁZEŇSKÝ HOTEL JURKOVIČŮV DŮM ****

LH Palace LH Jurkovičův dům
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LUHAČOVICE

LÁZEŇSKÝ HOTEL DŮM BEDŘICHA SMETANY ****

LÁZEŇSKÉ PENZIONY VEPŘEK-PÓLA ***

LÁZEŇSKÝ HOTEL
DŮM BEDŘICHA SMETANY

Poloha: Luxusní secesní hotel je si-
tuován v centru lázní, uprostřed krás-
ného a tichého parku. Před hotelem
je krásná Bruselská fontána. Hotel
poskytuje nejnáročnějším hostům
vysoký standard ubytování v pokojích
se stylovými interiéry. V útulném pro-
středí hotelové restaurace je hostům
dána možnost celodenního stravo-
vání. Na procedury se dochází do
Centrálních lázní a Inhalatoria (cca
300 m ).
Vybavení: K dispozici restaurace,
snack bar s letní terasou, služba re-
cepce se směnárnou, zdarma přístup
na hotelový počítač s internetem
a připojení WI-FI v prostorách hotelu,
výtah.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s koupelnou, SAT/TV, WI-FI, tele-
fon, minibar, malý trezor, fén.
Stravování: polopenze – snídaně

formou bufetového stolu, obědy i ve-
čeře výběrem ze dvou menu
Informace: V lázeňských hotelech
a penzionech není dovoleno kouřit,
vyjma předem stanovených míst.
Pobyty nejsou určeny dětem.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu.
Parkování u lázeňské polikliniky
cca 150 m, lázeňské garáže
cca 300 m (obojí za poplatek). Ga rá -
že je nutné objednat předem.
Příplatek 1/1 je za jednolůžkový
pokoj, při obsazení dvoulůžkového
pokoje pouze 1 osobou se hradí do-
platek za neobsazené druhé lůžko.
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze). Uvol -
ně ní pokoje poslední den do 9 hod.

LÁZEŇSKÉ PENZIONY
VEPŘEK-PÓLA

Poloha: Penzion Vepřek z roku 1927
a penzion Póla z roku 1925 jsou

 situovány v klidné části města, v blíz-
kosti kostela, cca 10 min pěší chůze
od autobusového a vlakového nád-
raží. Pokoje v obou penzionech jsou
účelově zařízeny, mají vlastní příslu-
šenství. Penziony jsou vzájemně pro-
pojeny. Na procedury se dochází do
Centrálních lázní (cca 1000 m)
a Inhalatoria (cca 500 m). V penzio-
nech není výtah.
Vybavení: K dispozici je společen-
ská místnost a televizní místnost.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje Standard A - s vlastním příslu-
šenstvím (sprcha nebo vana, WC),
SAT/TV.
Stravování: polopenze – snídaně
kontinentální, večeře výběrem
z menu – strava je podávána ve
Společenském domě (cca 800 m od
penzionu).
Informace: Klienti se hlásí v recepci
Společenského domu. V lázeňských
hotelech a penzionech není dovoleno
kouřit, vyjma předem stanovených

míst. Pobyty nejsou určeny dětem.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu.
Parkování u penzionu Riviera
cca 150 m (kapacita parkování je
omezena) nebo u Lázeňské polikli-
niky cca 1000 m (obě za poplatek).
Příplatek 1/1 je za jednolůžkový
pokoj, při obsazení dvoulůžkového
pokoje pouze 1 osobou se hradí do-
platek za neobsazené druhé lůžko.
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze).
Uvolnění pokoje poslední den do
9 hod.

rezervujte na: 
www.cedok.cz/922 | 903

Penzion Póla

Penzion Vepřek LH Dům Bedřicha Smetany
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LUHAČOVICE

LÁZEŇSKÉ HOTELY A PENZIONY – PROGRAMY A CENY

Období 2.1.-25.2. 26.2.-22.3. 23.4.-7.10.
26.11.-17.12. 8.10.-25.11.

LH PALACE
Dospělí – lůžko 11 095 12 635 15 645
LH JURKOVIČUV DUM
Dospělí – lůžko 11 620 12 775 14 105
LH DŮM B.SMETANY
Dospělí – lůžko 8 820 9 765 12 355
LP VEPŘEK-PÓLA
Dospělí – lůžko 6 685 7 245 8 925

Léčebné procedury jsou rozděleny na velké a malé. Z důvodu zátěže
organismu je ordinována denně 1 velká procedura a 2 malé procedury.
• velké procedury (např. uhličité koupele - max. 2 týdně, koupele s přísadami,

hydromasáže, rašelinové obklady - max. 2 týdně)
• malé procedury (např. koupele perličkové, vířivé, nožní, masáže klasické

nebo éterickým olejem, parafínové obklady, inhalace, oxygenoterapie, aro-
materapie).

Období 2.1.-25.2. 26.2.-22.3. 23.4.-7.10.
26.11.-17.12. 8.10.-25.11.

LH PALACE
Dospělí – lůžko 10 115 11 655 14 665
LH JURKOVIČUV DUM
Dospělí – lůžko 10 640 11 795 13 125
LH DŮM B.SMETANY
Dospělí – lůžko 7 840 8 785 11 375
LP VEPŘEK-PÓLA
Dospělí – lůžko 5 705 6 265 7 945

LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ – VELMI ŽÁDANÝ POBYT
7 nocí (neděle – neděle), polopenze
Program: 5x procedura dle vlastního výběru (3x velká a 2x malá), denně
pitná kúra.

Období 2.1.-25.2. 26.2.-22.3. 23.4.-7.10.
26.11.-17.12. 8.10.-25.11.

LH PALACE
Dospělí – lůžko 9 555 11 095 14 105
LH JURKOVIČUV DUM
Dospělí – lůžko 1 080 11 235 12 565
LH DŮM B.SMETANY
Dospělí – lůžko 7 280 8 225 10 815
LP VEPŘEK-PÓLA
Dospělí – lůžko 5 145 5 705 7 385

POBYT PRO SENIORY – K POSÍLENÍ ZDRAVÍ
7 nocí (neděle – neděle), polopenze, 1x předpis procedur lékařem
Vzorový program: 1x přírodní uhličitá koupel, 1x perličková koupel,
1x masáž éterickým olejem částečná, 1x masáž klasická částečná, 1x parafí-
nový obklad zad, 5x inhalace minerální vody (individuální). Lázeňský lékař po-
tvrdí vhodnost doporučené procedury (1x velká, 4x malá) a balíčku 5 inhalací
ve vzorovém programu nebo podle zdravotního stavu provede její záměnu.

Období 2.1.-25.2. 26.2.-22.3. 23.4.-7.10.
26.11.-17.12. 8.10.-25.11.

LH JURKOVIČUV DUM
Dospělí – lůžko 6 990 7 560 8 145

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
3 noci , polopenze
Program:1x přírodní uhličitá koupel, 1x perličková koupel, 1x masáž klasická
částečná, 1x masáž éterickým olejem částečná, denně pitná kúra minerál-
ních vod. Balíček procedur je předem načasován na celou dobu pobytu.
Záměna procedur v rámci pobytu není možná.

Období 2.1.-25.2. 26.2.-22.3. 23.4.-7.10.
26.11.-17.12. 8.10.-25.11.

LH JURKOVIČUV DUM
Dospělí – lůžko 7 120 7 780 8 540

KRÁTKÁ RELAXACE
4 noci
Program: 1x přírodní uhličitá koupel, 1x koupel s přísadou vonné esence,
1x perličková koupel, 1x masáž éterickým olejem částečná, 1x masáž von-
ným krémem částečná, denně pitná kúra minerálních vod. Balíček procedur
je předem načasován na celou dobu pobytu. Záměna procedur v rámci po-
bytu není možná.

TÝDEN PRO ZDRAVÍ
7 nocí (neděle – neděle), polopenze
Program: 1x konzultace s lékařem a předpis procedur, 12x lázeňská pro-
cedura (6x velká a 6x malá), denně pitná kúra
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LÁZNĚ SLATINICE

LD BALNEA A LP MA JORKA  ****/***

POLOHA
Lázně Slatinice jsou nejstarší léčebné
lázně na Moravě s přírodním prame-
nem středně mineralizované vody
s obsahem sirovodíku. Nacházejí se
jen cca 12 km od Olomouce
a cca 14 km od Prostějova, v rovina-
tém regionu Hané. Sirná minerální
voda, masáže, zábaly, koupele jsou
vhodné pro léčbu i prevenci. Kyselka
je účinná zejména při pohybových ob-
tížích, kožních, nervových a onkologic-
kých onemocnění. K relaxaci jsou
hojně využívány vonné a přísadové
koupele, madagaskarské nebo ajur-
védské masáže v kombinaci s vonnými
parafínovými obklady. K aktivnímu trá-
vení volného času je možné využít
bazén s whirlpoolem nebo vybavené
fitness. V blízkosti jsou k dispozici hos-
tům tenisové kurty, fotbalové hřiště,
hřiště na beach volejbal a další. Okolí
skýtá nevyčerpatelné možnosti po-
znání a přírodních zajímavostí.

VYBAVENÍ
Lázeňský dům Balnea **** je
moderní lázeňský dům, který posky-
tuje služby s kompletním zázemím.
V prostorné vstupní hale se nachází
recepce s nepřetržitým provozem.
Lázeňským hostům je k dispozici bal-
neoprovoz s léčebnými i relaxačními
procedurami, jídelna a restaurace.
Přímo v budově je možné využít bazén
s whirlpoolem, fitness, tělocvičnu, kos-
metiku, pedikúru, půjčovnu a úscho-
vnu kol a holí na Nordic walking.
Lázeňský penzion Majorka *** -
z bývalého statku nově a stylově zre-
konstruovaný penzion, který nabízí

ubytování v 16 pokojích s předsíní,
ložnicí, vlastním soc. zařízením, LCD
TV, telefon, balkon, lednice, trezor,
připojení k internetu. Ke každému
pokoji je rezervováno jedno parko-
vací stání uvnitř objektu penzionu.
K dispozici je půjčovna a úschovna
kol. V penzionu se nově nachází
Sauna Majorka a Privátní Spa

UBYTOVÁNÍ
LD Balnea ****– dvoulůžkové po-
koje se sprchou a WC, LCD TV, Wi-Fi
zdarma, telefon, balkon, lednička,
trezor, rádio.
LP Majorka *** - dvoulůžkové po-
koje se sprchou a WC, LCD TV, tele-
fon, lednička, připojení k internetu

STRAVOVÁNÍ
LD Balnea dle typu pobytu - polo-
penze nebo plná penze – snídaně for-
mou bufetu, obědy a večeře výběrem
ze tří menu. LP Majorka – dle typu
pobytu - polopenze nebo plná penze
- snídaně formou bufetu v penzionu,
obědy a večeře výběrem ze 3 menu
v budově LD Balnea ****

Nabídka programů:

v LD Balnea 

LÉČEBNÝ TÝDEN PRO ZDRAVÍ
7 nocí, plná penze
Pobyt začíná obědem a končí sní-
daní. Nástupní dny pondělí až
pátek.
Program: 1x vstupní lékařská pro-
hlídka, léčebné procedury v hod-
notě 2900 Kč dle doporučení

lékaře podle aktuálního zdravot-
ního stavu (uvedená hodnota od-
povídá počtu 2 až 3 procedur
denně).
Bonus: 2x hodinový vstup do ba-
zénu s whirlpoolem LD Balnea,
vstup do fitness LD Balnea, vypůj-
čení holí NW na 1 den, připojení
k internetu.

LÉČEBNÝ PROGRAM
PRO SENIORY
7 nocí, plná penze
Pobyt začíná obědem a končí sní-
daní. Nástupní dny pondělí až
pátek.
Program: 1x vstupní lékařská pro-
hlídka, 1x celková sirná koupel se
suchým zábalem, 1x celková sirná
koupel perličková se suchým zába-
lem, 1x celková sirná koupel přísa-
dová se suchým zábalem,
1x skupinové cvičení v minerálním
bazénu, 1x aqua Nordic Walking,
1x klasická masáž částečná, 1x ra-
šelinový obklad,, 1x parafínový zábal
rukou. Sestavený léčebný program
může být lékařem na základě po-
souzení zdravotního stavu při
vstupní lékařské prohlídce upraven.
Bonus: 2x inhalace Vincentrkou
(15 min), 1x hodinový vstup do ba-
zénu s whirlpoolem LD Balnea,
vstup do fitness LD Balnea, vypůj-
čení holí na NW na 1 den, připojení
k internetu.

v LP Majorka

SLATINICKÝ WELLNESS
7 nocí, polopenze
Nástupní dny pondělí až neděle.
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.
Příjezd od 14 do 17 hod.
Program: 2x koupel se suchým zá-
balem (na výběr – celková koupel
se solí z mrtvého moře/celková
koupel s Kneippovou solí), 1x kou-
pel se suchým zábalem (na výběr –
sirná perličková/sirná pří sa do -
vá/sir ná s ovesnou slámou), 1x kla-
sická masáž částečná, 1x masáž
rukou s ozonovým krémem,
1x Madagaskarská masáž chodidel,
1x klasická vonná masáž částečná,

1x rašelinový obklad, 1x parafínový
zábal rukou. Bonus: denně hodi-
nový vstup do bazénu s whirlpoo-
lem LD Balnea, vstup do fitness LD
Balnea, vypůjčení holí na NW na
1 den, připojení k internetu, vstup
do saunového světa Majorka na
2 hod.

VŠEDNÍ DNY NA MAJORCE
4 noci, polopenze
Nástupní dny pondělí až neděle.
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.
Příjezd od 14 do 17 hod.
Program: welcome drink, 2x hodi-
nový vstup do Saunového světa ma-
jorka, 1x koupel se suchým zábalem
(na výběr - sirná perličková/sirná pří -
sa do vá/sir ná s ovesnou slámou),
1x masáž rukou s ozonovým kré-
mem, 1x parafínový obklad s von-
nou přísadou, 1x Madagaskarská
masáž obličeje a hlavy. 
Bonus: hodinový vstup do bazénu
s whirlpoolem LD Balnea, vstup do
fitness LD Balnea, vypůjčení holí na
NW na 2dny, připojení k internetu,
10% sleva na dokoupené procedury
na místě.

INFORMACE
LD Balnea – Lázeňský poplatek není
zahrnut v ceně pobytu – úhrada na
místě.
Parkování - před hotelem za poplatek.
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko
a stravu zdarma. Dítě 3-12 let s 50%
slevou z ceny hotelového ubytování
a 30% slevou ze stravy.
LP Majorka – Parkování - ve dvo-
raně penzionu parkovací místa pro
ubytované zdarma.
Dítě do 3 let bez nároku na služby
a stravu zdarma. Dítě 3 - 12 let s 50%
slevou z ceny hotelového ubytování
a 30% slevou ze stravy.

LP MAJORKA
Období 1.11.-31.3. 1.4.-30.4. 1.5.-30.9.

1.10.-20.12.
SLATINICKÝ WELLNESS 
Dospělí - lůžko 7545 7545 7895
VŠEDNÍ DNY NA MAJORCE
Dospělí - lůžko 4390 4390 4590

rezervujte na: 
www.cedok.cz/6562

LD BALNEA
Období 1.11.-31.3. 1.4.-30.4. 1.5.-30.9.

1.10.-20.12.
LÉČEBNÝ TÝDEN PRO ZDRAVÍ
Dospělí - lůžko 9 355 9 355 9 705
LÉČEBNÝ PROGRAM PRO SENIORY
Dospělí - lůžko 8 095 8 095 8 445

LP Majorka LD Balnea 



SILVESTR 27.12. - 2.1. 2017
(POUZE V LD MORAVAN)
6 nocí (úterý až pondělí), pobyt
nelze prodloužit
Program: plná penze výběrového
typu, pobyt začíná večeří a končí
obědem, k obědu i večeři nealkoho-
lický nápoj nebo pivo, program:
1x malá vstupní lékařská prohlídka,
2x celková uhličitá koupel se zába-
lem, 1x masáž rukou se zábalem,
2x masáž klasická částečná, 1x lo-
kální tepelný zábal, 2x dvouhodi-
nový vstup do wellness centra,

zapůjčení županu po celou dobu
pobytu, uvítací míchaný nápoj , sil-
vestrovský raut, půlnoční přípitek,
novoroční zelňačku a slané pečivo,
taneční večery, každý večer hudební
program, silvestrovskou noc s živou
i reprodukovanou hudbou, půlnoční
ohňostroj, novoroční procházku láz-
němi se závěrečným punčem v ka-
várně. Bonus navíc: neomezený
vstup do bazénu ve vyhrazenou
dobu, zdarma parkování. Uvedený
léčebný program může být lékařem
na základě  posouzení zdravotního

stavu při vstupní lékařské prohlídce
upraven. V případě plného zapla-
cení pobytu do 31. 10. 2016 bude
poskytnuta sleva 500 Kč/osobu/
pobyt.

LÁZEŇSKÝ TÝDEN 
PRO ZDRAVÍ 2017
7 nocí (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového
typu, pobyt začíná večeří a končí
obědem

Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x celková uhličitá kou-
pel se solí z Mrtvého moře se zába-
lem, 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, 2x klasická čás-
tečná masáž, 7x hodinový vstup do
bazénu ve vyhrazenou dobu,
Bonus - 1x dvouhodinový vstup do
wellness centra v LD Moravan

TEPLICE NAD BEČVOU

800 112 112 ℡56

LÁZEŇSKÝ DŮM MORAVAN ****

LÁZEŇSKÝ DŮM PRAHA ***

POLOHA
Lázně leží v malebném údolí řeky
Bečvy v Moravské bráně nedaleko
Olomouce. Patří k nejstarším lázním
na Moravě. Zdejší unikátní minerální
voda s vysokým obsahem oxidu uh-
ličitého pomáhá obnovit síly dospě-
lým i dětským pacientům. Lázně
zajišťují profesionální péči klientům
po kardiochirurgických operacích,
poskytují rehabilitaci klientům s potí-
žemi pohybového a nervového
ústrojí. Lázeňská léčba pomáhá i on-
kologickým pacientům a pacientům
s poruchami látkové výměny (hlavně
diabetes mellitus). Současně lázně
nabízejí širokou škálu léčebně rekon-
dičních a relaxačních pobytů.

VYBAVENÍ
Lázeňský dům Moravan ****

komfortně vybavený lázeňský dům
nabízí komplexní služby pro léčbu,
relaxaci i odpočinek. Nachází se v po-
klidné části lázní a je obklopen ze-
lení.Recepce, možnost připojení na
internet, jídelna, kavárna, venkovní
terasa s lehátky, wellness centrum se
saunovým světem a whirlpoolem
a krytý rehabilitační bazén s masáž-
ními tryskami a protiproudem, mokrý
bar, uhličité koupele, celá řada přísa-
dových uhličitých koupelí, uhličitá
koupel se solí z Mrtvého moře s bri-
liantem, zábaly z bahna Mrtvého
moře, lymfodrenáž ruční a přístro-
jová, pestrá paleta relaxačních ma-
sáží - masáže lávovými kameny,
aromamasáže, čokoládové masáže,
medové masáže, olejové thajské ma-
sáže, Madagaskarské masáže, kyslí-
ková terapie, inhalace, elektroléčba,
magnetoterapie, podvodní masáže,

celotělové vířivé lázně, parafín, EKG,
kosmetika, pedikúra, půjčovna kol,
stolní tenis, billiard. Další služby jako
je kadeřnictví, polárium, solárium,
bowling, nabízí jiný lázeňský dům
v bezprostřední blízkosti. V areálu
lázní lze navíc využít další volnoča-
sové aktivity - minigolf, tenis, Nordic
walking apod.
Lázeňský dům Praha *** - domi-
nuje lázeňskému parku hned vedle
kolonády. Prošel v roce 2016 kom-
pletní rekonstrukcí. Nabízí komfortní
ubytování v nově vybavených jedno
(omezený počet) a dvoulůžkových
pokojích a apartmánech s vlastním
příslušenstvím. Většina pokojů má
navíc terasu s výhledem do zeleně.
Přímo v budově se podávají snídaně,
k dispozici je bar a sauna s odpočin-
kovou místností. Léčebné procedury
a ostatní stravování je poskytováno
v nedalekém LD Bečva.

UBYTOVÁNÍ
Lázeňský dům Moravan ****

jedno- a dvoulůžkové pokoje
Standard plus, sprcha nebo vana,
WC, TV/SAT či kabelová TV, lednice
s minibarem, trezorové skříňky, fén,
připojení k internetu zdarma. Na vy-
žádání - pokoje Exclusive za přípla-
tek.
Lázeňský dům Praha ***

dvoulůžkové pokoje, sprcha nebo
vana, WC, TV/SAT či kabelová TV, led-
nice s minibarem, župan, Wi-Fi. Na
vyžádání - jednolůžkové pokoje,
Apartmány.

STRAVOVÁNÍ
dle programu - plná penze nebo po-
lopenze - snídaně formou bufetu,
obědy a večeře servírované výběrem
ze 3 menu. Stravování začíná večeří
a končí snídaní (polopenze) nebo
obědem (plná penze).

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-324

LD Praha LD Moravan

Období 27.12. 2016- 02.01. 2017
SILVESTR v LD MORAVAN
Dospělí – lůžko 10 818
Příplatek na 1/1 600

Moravan/Praha Moravan/Praha
Období 1.1.-30.4., 1.10.-23.12. 1.5.-30.9.
LÁZEŇSKÝ TÝDEN PRO ZDRAVÍ 2017
Dospělí – lůžko 8 580/8 200 9 800/8 930

Nabídka dalších programů na následující straně.



WWW.CEDOK.CZ 57

TEPLICE NAD BEČVOU

LD MORAVAN | LD PRAHA – PROGRAMY A CENY

TEPLICKÁ LÉČEBNĚ-RELA-
XAČNÍ KÚRA
7 nocí, (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového
typu, pobyt začíná večeří a končí
obědem
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x celková uhličitá koupel
se zábalem, 1x celková uhličitá kou-
pel se solí z Mrtvého moře s brilian-
tem se zábalem, 1x celková
brusinková uhličitá koupel se zába-
lem, 1x kyslíková terapie + vitamínový
nápoj, 1x lokální tepelný zábal (para-
fín nebo parafango), 1x zábal celého
těla z bahna z Mrtvého moře, 1x bru-
sinková klasická částečná masáž s ra-
kytníkovým olejem, 1x klasická
částečná masáž, 7x hodinový vstup
do bazénu ve vyhrazenou dobu,
Bonus - 2x dvouhodinový vstup do
wellness centra v LD Moravan.

LÉČEBNÝ POBYT SENIOR
7 nocí (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového
typu, (není omezen věkem, ale
vhodný pro seniory), pobyt začíná
večeří a končí obědem
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x vyšetření EKG, 5x uh-
ličitá koupel se zábalem, 2x kla-
sická masáž částečná, 2x lokální
tepelný zábal (parafín, parafango)
nebo elektroléčba dle doporučení
lékaře. Bonus navíc: 1x hodinový
vstup do bazénu ve vyhrazenou
dobu.

LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU
A NERVOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
7 nocí (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového
typu, pobyt začíná večeří a končí
obědem

Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x vyšetření EKG, 2x klasická
částečná masáž, 1x skupinové cvičení
v bazénu, 3x skupinová léčebná tě-
lesná výchova, 5x elektroterapie
(skladbu určí lékař), 2x termoterapie,
3x celková uhličitá koupel se zábalem,
2x hodinový vstup do bazénu ve vy-
hrazenou dobu.

WELLNESS VÍKEND
2noci (10% sleva při nástupu v ne-
děli, pondělí, úterý, středa), polo-
penze. Pobyt začíná večeří a končí
snídaní
Program: 2x celková uhličitá kou-
pel se zábalem, 1x zábal části těla
z bahna z Mrtvého moře (záda
nebo dolní končetiny), 1x celotě-
lová klasická aromamasáž, denně
hodinový vstup do bazénu ve vy-
hrazenou dobu.

LETEM SVĚTEM ZA 4 DNY
3 noci (10% sleva při nástupu v ne-
děli, pondělí, úterý), polopenze,
pobyt začíná večeří a končí snídaní
Program: 1x celková uhličitá kou-
pel se zábalem, 1x vířivá nožní
lázeň, 1x celková uhličitá koupel
 eukalyptová se zábalem, 1x Mada-
gaskarská částečná masáž, 1x čás-
tečná masáž lávovými kameny,
1x částečná thajská olejová masáž,
1x vstup do polária, denně hodi-
nový vstup do bazénu ve vyhraze-
nou dobu. 

Bonus: 1x dvouhodinový vstup do
wellness centra ve vyhrazenou
dobu v LD Moravan, 1x zapůjčení
oděvu do polária.

NEVŠEDNÍ DNY
4 noci (pouze pondělí až pátek),
plná penze, pobyt začíná večeří
a končí obědem
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x celková uhličitá kou-
pel se zábalem, 1x klasická masáž
částečná, 1x kyslíková terapie + vi-
tamínový nápoj, 1x vířivá nožní
lázeň. Uvedený léčebný program
může být lékařem na základě po-
souzení zdravotního stavu při
vstupní lékařské prohlídce upraven.

INFORMACE
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.
Nástup na pobyt je od 15:00 do
18:00 hodin. Léčebné programy
mohou být lékařem na základě po-
souzení zdravotního stavu při
vstupní lékařské prohlídce upraveny.
Děti do 3 let bez nároku na služby
zdarma. U léčebných pobytů v do-
provodu rodičů dětská cena na vy-
žádání. Pobyt se psem není možný!

Moravan/Praha Moravan/Praha
Období 1.1.-30.4., 1.10.-23.12. 1.5.-30.9.
TEPLICKÁ LÉČEBNÉ – RELAXAČNÍ KÚRA 
Dospělí – lůžko 9 420/9 000 10 640/9 770
LÉČEBNÝ POBYT SENIOR 
Dospělí – lůžko 8 400/7 980 9 630/8 750
LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU 
Dospělí – lůžko 8 820/8 400 10 050/9 170
WELLNESS VÍKEND 
Dospělí – lůžko 3 840/3 380 3 840/3 380 
LETEM SVĚTEM ZA 4 DNY 
Dospělí – lůžko 5 900/  – 5 900/  –
NEVŠEDNÍ DNY 
Dospělí – lůžko 4820/4180 5 520/4 620



LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA

LÁZEŇSKÉ DOMY ***

POLOHA
V Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
v nadmořské výšce 800 m pod nej-
vyšší horou Moravy Pradědem (1
491 m n.m), v romantickém údolí
říčky Bílé Opavy.
K dispozici je krytý bazén s řadou vo-
doléčebných atrakcí – 3 chrliče k ma-
sážím, whirlpool, perličková lehátka
a lavice pod vodní hladinou, dnová
vřídla, dnové šampaňské perličky.
Součástí bazénového centra je tepi-
darium, umožňující relaxaci v su-
chém i vlhkém teple, finská sauna,
nová wellness technika vibrosauna
a vacuwell.

VYBAVENÍ
LÁZEŇSKÝ HOTEL SLEZSKÝ DŮM -
nově zrekonstruovaná budova v are-
álu lázní se společenskou místností.
Stravování je zajištěno v centrální jí-
delně lázeňského hotelu Libuše
cca 450 m. V objektu není výtah.
LÁZEŇSKÁ VILA VLASTA - budova
z roku 1894, po celkové rekonstrukci,
cca 50 m od hlavní lázeňské budovy
Libuše. V objektu není výtah.
LÁZEŇSKÝ DŮM BEZRUČ - nově re-
konstruovaná budova s jedno-
a dvoulůžkovými pokoji s vlastním
sociálním zařízením, TV a satelitem.
V objektu se nachází lázeňská čítárna
s možností využité internetu.
LÁZEŇSKÁ BUDOVA LIBUŠE -
hlavní lázeňská budova, recepce, ka-
várna, centrální jídelna, biliár, stolní
tenis, knihovna, inhalatorium, balne-
oprovoz, elektroléčba, stálá lékařská
služba, výtah.

UBYTOVÁNÍ
V jedno- a dvoulůžkových pokojích
I. kategorie se sprchou, WC a TV,
které poskytuje několik lázeňských
domů v areálu lázní (Slezský dům,
Libuše, Vlasta, Bezruč aj.).
Ubytování bude upřesněno při ob-
jednávce.

STRAVOVÁNÍ
dle programu – jednotná plná penze
nebo polopenze. Strava je podávána
v centrální jídelně hlavní lázeňské bu-
dovy Libuše.

Nabídka programů
V lázních nabízíme tyto programy:

WELLNESS PRO DVA
2 noci (nástup kdykoliv), polopenze.
Program: 1x rašelinový zábal,
1x solná jeskyně, 1x bazénový kom-
plex (vstup na 80 min.), 1x lázeňské
oplatky.

Z LÁZNÍ NA PRADĚD A ZPĚT
2 noci (nástup kdykoliv), polopenze.
Program: 2x bazénový komplex
(vstup na 80 min.), 1x zábal z mine-
rálního bahna Krymského jezera
Saki - celá záda, 1x mapa Jeseníků,
1x vstup na rozhlednu Praděd.

POBYT PRO ZDRAVÍ
6 nocí, (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 1x solná jeskyně, 2x ba-
zénový komplex (vstup na 80 min.),
1x uhličitá koupel, 1x masáž kla-
sická -1 sestava, 1x zábal z minerál-
ního bahna Krymského jezera Saki
- celá záda.

AKTIVNÍ NORDIC WALKING
2 noci, (nástup pouze v pátek),
 polopenze
Program: 1x karbonové hole na
NW, 1x proškolení instruktorem,
1x vycházka s instruktorem, 2x ba-
zénový komplex (vstup na 80 min.).

AKTIVNÍ NORDIC WALKING
6 nocí, (nástup pouze v pondělí),
polopenze
Program: 1x karbonové hole na NW,
1x proškolení instruktorem, 1x vy-
cházka s instruktorem, 1x solná jes-
kyně, 2x bazénový komplex (vstup na
80 min.), 1x voskový zábal, 1x masáž
klasická - 1 sestava, 3x inhalace.

RELAX V KAŽDÉM VĚKU
6 nocí, (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 1x solná jeskyně, 2x ba-
zénový komplex (vstup na 80 min.),
1x uhličitá koupel, 1x masáž s by-
linným termoforem, 5x inhalace,
1x zábal z minerálního bahna
Krymského jezera Saki - celá záda.

INFORMACE
Parkování v areálu lázní na vyhraze-
ném parkovišti za poplatek. 
Příjezd vlak i bus – st. Bruntál, dále
autobusem do st. Karlova Studánka
– dolní parkoviště, odtud cca 5 minut
pěšky do přijímací kanceláře lázní.
Po příjezdu je nutné se hlásit v cent-
rální recepci Lázeňské budovy
Libuše, kde budou sděleny potřebné
informace a předány klíče od pokoje.
Provozní doba recepce 24 hodin. 
U obou příjezdových cest k budově
Libuše je dopravní značení Zákaz
vjezdu, ubytovaným je ale vjezd po-
volen. 
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě. 
Nástup do ubytovacího zařízení je od
11 hod! 
Procedury mohou být načasovány již
v den příjezdu od 12.30 hod. 
Uvolnění pokoje poslední den do 10
hod.

rezervujte na: 
www.cedok.cz/99-1-325

Období 1.1.-30.4. 1.5.-30.9.
1.10.-15.12.

WELLNESS  PRO DVA
Dospělí – cena pro 2 os 4 250 4 750
Z LÁZNÍ PRADĚD A ZPĚT
Dospělí – lůžko 2 200 2 400
Příplatek na 1/1 100 300
AKTIVNÍ NW 2 noci/6 nocí
Dospělí – lůžko 2 700/6 450 2 950/7 200
Příplatek na 1/1 100/300 300/900
POBYT PRO ZDRAVÍ
Dospělí – lůžko 5 500 6 200
Příplatek na 1/1 300 900
RELAX V KAŽDÉM VĚKU
Dospělí - lůžko 6 800 7 590
Příplatek na 1/1 300 900

Slezský dům

LD Bezruč

800 112 112 ℡58



DÁRKOVÉ POUKAZY
Předtištěné dárkové poukazy
V kterékoliv pobočce cestovní 

kanceláře Čedok můžete zakoupit 

dárkové poukazy v hodnotě 500, 

1000, 2000 nebo 5000 Kč. Těmito 

poukazy můžete uhradit část nebo 

celou hodnotu zájezdu a jiné služby 

z nabídky Čedoku. Tyto poukazy jsou 

přenosné, lze je využít i k nákupu 

zájezdů v poslední minutě nebo 

současně s jakoukoliv slevou ve všech 

kmenových pobočkách cestovní 

kanceláře Čedok.

Individuální dárkové poukazy
Na základě Vaší objednávky Vám 

připravíme i dárkové poukázky

 „na míru“. Tyto poukazy nabízejí 

možnost volby hodnoty, včetně Vámi 

stanoveného darovacího textu. Tyto 

poukázky mají charakter darovacího 

dopisu a lze je opatřit logem nebo 

jménem a dalšími náležitostmi dle 

individuální dohody. 

Externí dárkové poukazy
Na všech pobočkách cestovní 

kanceláře Čedok můžete uplatnit 

dárkové poukazy Sodexo, Le Chèque 

Déjeuner, EDENRED a další, za 

předem stanovených podmínek. 

800 112 112

                                         



800 112 112 ℡60

Osobní informace 
a rezervace 
na 58 našich prodejních místech nebo u
Čedok Partnerů či našich autorizovaných
prodejců. Seznam prodejních míst CK
Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných
prodejců včetně kontaktů naleznete na
závěrečných stránkách tohoto katalogu
nebo na www.cedok.cz. 

Písemné informace 
a rezervace 
Faxem na čísle: 224 212 033 
E-mailem: info@cedok.cz 
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů 
Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43,
130 00 Praha 3

Facebook.com/ck.cedok Instagram.com/ckcedok  #mujcedok

Internetový on-line prodej 
na www.cedok.cz
Vám nabídne vždy aktuální nabídku včetně
cen a dostupných slev a výhod.
Samozřejmostí je pak jednoduchá
rezervace, která Vám umožní nákup Vámi
vybraného zájezdu bez nutnosti návštěvy
na některém z našich prodejních míst.   

Telefonické informace 
a rezervace  
na modré bezplatné lince Čedok 
800 112 112 nebo na 221 447 777.
Telefonní čísla jsou Vám k dispozici 
24 hodin denně.      

REZERVACE 
A PRODEJ
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Věrnostní program Club Čedok je určen našim zákazníkům, 
kteří jsou držiteli karty Club Čedok. Tito zákazníci mohou v rámci
věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy.

Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel členské
karty Clubu Čedok může čerpat věrnostní slevu, která je až o 2%
vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky.

Nejste ještě členy Clubu Čedok? 
Neváhejte a přidejte se! 
Stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kanceláře
Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy můžete
čerpat již při koupi dalšího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok
nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu – klubovou kartu si
rozhodně nezapomeňte vzít i na Vaši dovolenou! Ve vybraných
destinacích jsou pro Vás připraveny atraktivní slevy z cen fakultativních
výletů a různých služeb či nákupů. Podrobné informace a podmínky
týkající se Clubu Čedok získáte na našich internetových stránkách
www.cedok.cz, na bezplatné telefonní lince 800 112 112 či na
kterékoli pobočce cestovní kanceláře Čedok. K čerpání slev je nutno
při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok. 

Staňte se členy Clubu Čedok!
Získejte atraktivní slevy!

SLEVY 
AŽ 6 %
S CLUBEM ČEDOK
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Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře

Čedok a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž po-
řadatelem je cestovní kancelář Čedok a.s., a dále pro
jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem
a na účet cestovní kanceláře Čedok a.s., nestanoví-li
Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak. 

2. Cestovní kancelář Čedok a.s. jako pořadatel (§ 2523 zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen OZ)
prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na základě Smlouvy o zá-
jezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje
všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné
Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). Obdobně prodává
svým jménem a na svůj účet i jednotlivé služby cestov-
ního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v píse-
mné formě (zejm. internetový prodej), cestovní kance-
lář Čedok a.s. vydá zákazníkovi písemné Potvrzení
o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně
není-li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhoto-
vena v písemné formě, cestovní kancelář Čedok a.s.
vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakou-
pení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož
převzetí zákazník potvrdí.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kance-láře
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí
Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy
o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uza-
vřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel Čedok a. s., se sídlem Na Příkopě 18, 111 35

Praha 1, Česká republika, IČO: 601 92 755, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B vložka 2263 (dále jen „Čedok“) a

b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická
osoba (dále jen „zákazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při
prodeji:
a) zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je Čedok,

nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb

cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákaz-
níka, prodávaných jménem a na účet Čedoku (dále jen
„jednotlivé služby“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH
SMLOUVY

1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazní-
kem a Čedokem uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah
této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou
součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou sou-
částí je i ceník, případně jinou nabídkou, která byla zá-
kazníkovi předána, odkazem na číslo nebo jiné
označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (v
Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování
služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvede-
nými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další pod-
mínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na
zájezdu/pobytu), přepravními podmínkami příslušných
dopravců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/ příp.
i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o zá-
jezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.

2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká
smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením
Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Obsah této
smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zve-
řejněny též na http://www.cedok.cz/, přepravními pod-
mínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
http://www.cedok.cz/, příp. i Zvláštními podmínkami
přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořá-
daném Čedokem, je vždy v souladu s právními před-
pisy státu, ve kterém je poskytováno.

4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o po-
skytnutí jednotlivé služby sjednány podmínky odlišně
od ustanovení VSP nebo jiných podmínek uvedených
v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě
přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uve-
dených v odst. 1 a 2. 

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní.
Podle právních předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu
považován okamžik zahájení první služby a za konec
zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten
kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např.
odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu
na letiště, nástup do autobusu při autobusové do-
pravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahr-
nuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět,
a to i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení

zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho

zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich po-
skytnutím. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy
úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební kar-
tou anebo den připsání platby na účet Čedoku. 
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního

vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny,
doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30
dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto
závazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu od-
stoupit (§ 2533 OZ).
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší
než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník po-
vinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku
smluvního vztahu,

b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit
100 % celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.

V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu či jed-
notlivých služeb formou poukázky (poukazu) Čedoku
nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané zá-
kazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijí-
mání stanovenými poukazatelem (vydavatelem) takové
poukázky (poukazu).

2. Čedok má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu
zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu v případě, že
dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bez-

pečnostních a přístavních poplatků, které jsou za-
hrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro sta-
novení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,

pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením
zájezdu. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi
odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na
emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu,
a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zasla-
ným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zá-
jezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení
o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu.
Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od
Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ). 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
Ad a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek dle

§ 2530 OZ zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se cena do-
pravy včetně ceny pohonných hmot, takto:

1. letecké nebo lodní zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot -
ropy typu Brent 41,96 USD/barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 50 USD
/barel, je Čedok oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou
osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypo-
čtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad
úroveň 50 USD/barel bude vynásobeno 
1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu

v jednom směru nepřesáhne 5 hodin (počítá se přímý
let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) 

1b) částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu
v jednom směru přesáhne 5 hodin (počítá se přímý
let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)

Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné
získat na pobočkách CK.
2. autokarové zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 27,95 Kč/litr
(zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 30,- Kč/litr, je Čedok
oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně
dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za kaž-
dou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 
30,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč
za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. le-

tištních, bezpečnostních a přístavních poplatků,
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je Čedok opráv-
něn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku od-
povídající navýšení těchto plateb na osobu.

Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého
pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než
10 % je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu
zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny
kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný
den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v ka-
talogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených

služeb,

b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skuteč-
nostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjed-
naných a zaplacených služeb,

c) právo být seznámen s případnými změnami sjedna-
ných služeb, 

d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech
cest, které jsou obsahem smlouvy, příp. dalších doku-
mentů před nepovolanými osobami,

e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka
důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou
Čedoku známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi pře-
dán, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud
to vyžadují okolnosti, i na předání letenky,
poukazu/voucheru k ubytování nebo stravování, do-
kladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů
nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
Smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou ad-
resu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není
uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu
bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve
stejné lhůtě.

f) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí
osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně Čedoku
oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba
uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na
změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je po-
vinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. j)
tohoto článku.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řád-

nému zabezpečení a poskytnutí služeb, především prav-
divě a úplně uvádět Čedokem požadované údaje ve
smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit
další doklady k žádosti o udělení víz, 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zle-
tilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mlad-
ších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně
zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav
to vyžaduje,

c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zá-
kazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít
smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

d) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání slu-
žeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
(srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, 

e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do
příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní do-
klad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza,
doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžado-
váno), 

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při
cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnic-
kými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a dopo-
ručení pro cesty požadovaná zejména leteckými
dopravci,

g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem
určené osoby a dodržovat stanovený program, dodr-
žovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů
dopravců a ubytovatelů, 

h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví
nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů
služeb nebo Čedoku a uhradit případnou škodu, kte-
rou způsobil,

i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních
zákazníků,

j) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení
změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. f)
tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně
a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uza-
vřel Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit pode-
psané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které
obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uza-
vření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda sou-

hlasí či nesouhlasí se zpracováváním svých osobních
údajů dle článku XI a

– splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě,
pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu. 

Změna v osobě zákazníka je vůči Čedoku účinná, do-
ručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení
spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení je včasné,
je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahá-
jením zájezdu.
Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které musí
účastník zájezdu splňovat, jsou tyto podmínky uvedeny
ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty, ve které může zákazník
oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba.
Změna v osobě zákazníka je v těchto případech vůči
Čedoku účinná, doručí-li mu postupitel výše uvedené
oznámení a prohlášení ve stanovené lhůtě. 
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto
ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně
a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů,
které Čedoku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu
ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu
s Čedokem uzavřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími in-
formacemi, které od Čedoku obdrží nebo na které je
odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat
o rozsahu a kvalitě služeb,

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zá-
jezd, seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem
pojišťovny, který obdrželi dle článku VI odst. 4,

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povin-
nosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost
a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným

v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva
Čedoku.

2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákaz-
níka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou
Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze
smlouvy není Čedok povinen nahradit nad částku pře-
sahující omezení v souladu s mezinárodními smlou-
vami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou

o sjednocení některých pravidel v mezinárodní le-
tecké dopravě ze dne 28.5 1999 (tzv. Montrealskou
úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení
č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází
z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na meziná-
rodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí
Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské
unie č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové
a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 ze dne 16. 2. 2011. 

c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou
o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne
9. 5. 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne
3. 6. 1999 a Dohodou mezi Evropskou unií
a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční
přepravu (OTIF) o přistoupení EU k uvedené Úmluvě
uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne 23. 6. 2011,
která vstoupila v platnost 1. 7. 2011.

4. Čedok má sjednáno pojištění záruky pro případ úpad-
ku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, na zá-
kladě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel
Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné
události. Čedok je povinen předat zákazníkům se
Smlouvou o zájezdu nebo Potvrzením o zájezdu do-
klad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavře-
ném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH
SLUŽEB

1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby

před zahájením jejich čerpání.
b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákaz-

níků, jehož dosažením bylo podmíněno konání zájezdu,
což bylo uvedeno v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu, je Čedok oprávněn zájezd
zrušit. Čedok je povinen oznámit zákazníkovi zrušení
zájezdu písemně ve lhůtě uvedené v Potvrzení o zá-
jezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. 

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší
z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákaz-
níkem, má zákazník právo požadovat, aby mu Čedok
na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo
jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Čedok takový zá-
jezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v ta-
kovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi
vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu
nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy,
aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné.
Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby usku-
tečněné na základě původní smlouvy se považují za
platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zá-
jezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskuteč-
něné platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl
zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 

d) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před
jeho zahájením, je povinen uhradit zákazníkovi pe-
nále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na
náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti za-
platit penále jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zá-
jezdu došlo z důvodu uvedeného pod písm. b)
tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.
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2. Změny dohodnutých služeb před zahájením

zájezdu a čerpání služeb
a) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zá-

jezdu změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, navrhne
zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Pokud
změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zá-
jezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
Navrhne-li Čedok změnu Smlouvy o zájezdu, má zá-
kazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou
Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy
o zájezdu odstoupí. 

b) Pokud zákazník ve lhůtě určené Čedokem, která
nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před za-
hájením zájezdu, od této smlouvy neodstoupí, platí,
že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže
změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zá-
jezdu, je zákazník povinen uhradit Čedoku rozdíl
v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu
této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má
Čedok právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ).
Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke snížení
ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit doplatek
celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem
dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu
v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zá-
jezdu.

c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy
o zájezdu a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu
od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má právo požado-
vat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl
náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Čedok takový zá-
jezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové
Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě
původní smlouvy se považují za platby podle nové
smlouvy. Je-li cena zájezdu nižší než již uskutečněné
platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je Čedok
povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbyteč-
ného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové
Smlouvy o zájezdu, je Čedok povinen bez zbyteč-
ného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho ob-
držel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené
Smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen pla-
tit Čedoku odstupné.

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahá-
jením čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky
Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb, platí usta-
novení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.

3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka
Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností
možné, provádí změny podmínek sjednaných ve
smlouvě. Provedení takových změn podléhá zapla-
cení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.
Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zá-
kazníka před zahájením zájezdu nebo čerpání jed-
notlivých služeb 100,- Kč.

b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením
zájezdu do zahraničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč.

c) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu
a místa pobytu před zahájením zájezdu nebo čer-
pání jednotlivých služeb 200,- Kč.

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo
čerpáním jednotlivých služeb od smlouvy odstoupit
z důvodu zrušení zájezdu či z důvodu zrušení jed-
notlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povin-
nost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení
o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem do-
ručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahá-
jením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb

a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle usta-

novení článku VII odst. 2,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících

ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník
doručí Čedoku, popřípadě prodejci, u kterého zájezd
nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník
musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/re-
zervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rov-
něž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo
jednotlivé služby zakoupil. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy po-
rušení povinnosti Čedoku stanovené smlouvou nebo
odstoupí-li Čedok od smlouvy z důvodu porušení po-
vinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zá-
kazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši
stanovené v odstavci 4 a Čedok je povinen vrátit zá-
kazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny slu-
žeb podle zrušené smlouvy.

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od
smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čer-
pání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jed-
notlivých služeb v ČR, pokud není ve smlouvě uve-
deno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čer-

pání služeb, činí odstupné 200,- Kč za osobu 
b) 45. až 29 den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 10 % sjednané ceny
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 80 % sjednané ceny
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jed-

notlivých služeb do Evropy a do Středomoří,
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena
takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čer-

pání služeb, činí odstupné 2 000,- Kč za osobu u le-
teckých zájezdů v Evropě a Středomoří, 1 500,- Kč
za osobu u ostatních zájezdů a jednotlivých služeb
v Evropě a Středomoří,

b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu či čerpání
služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny,

c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání
služeb, činí odstupné 50 % sjednané ceny,

d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny,

e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, činí odstupné 80 % sjednané ceny,

f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, činí odstupné 100 % sjednané ceny.

4.3. Výše odstupného u lodních zájezdů (i v Evropě
a Středomoří) a dále u zájezdů a jednotlivých
služeb mimo Evropu a Středomoří, pokud není
ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 60. den před zahájením zájezdu či čer-

pání služeb, činí odstupné 3 000,- Kč na osobu,
b) 59. až 30. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny,
c) 29. až 21. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 50 % sjednané ceny, 
d) 20. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny,
e) 14. až 5. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 80 % sjednané ceny,
f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy za-

hrnují země: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt,
Kypr, Turecko, Sýrie, Libanon, Izrael a Jordánsko. Do
Evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnuje
i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.

6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu
cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od
smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čer-
pání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu,
že nesplnil některou z povinností dle čl. V odst. 2 písm.
e) a f), hradí 100 % sjednané ceny.

7. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena
včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních
služeb. 

8. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhra-
zené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že od-
stupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen
rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.

9. V případě odstoupení platí pro výpočet odstupného
den, kdy nastaly účinky odstoupení. 

10. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo
jednotlivých služeb zákazník uhradil formou pou-
kázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (pou-
kazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci
úhrady odstupného postupují v souladu se stanove-
nými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek IX – REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých

služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Čedokem, vzniká
zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění re-
klamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhod-
nutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku,
který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách
Čedoku i u třetí osoby, která uzavření smlouvy zpro-
středkovala, nebo na http://www.cedok.cz/smluvni-
podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady slu-
žeb poskytovaných Čedokem (reklamace) musí být uči-
něno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány
ve smlouvě, (reklamaci) má zákazník právo uplatnit
v kterékoliv provozovně nebo v sídle Čedoku a, bylo-li
uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také
u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení
o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím ob-
sahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník poža-
duje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zby-
tečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady
dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby
u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověře-
ného zástupce, aby mohla být zjednána náprava.
Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv
formě s uvedením data, předmětu reklamace a poža-
dovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zá-
jezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je
povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol,
resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.
Čedok upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákaz-
ník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním za-
viněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná,
jestliže Čedok namítne, že zákazník neuplatnil své
právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu. 

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost
k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá
služby bez přítomnosti průvodce Čedoku či jiného
Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné
uplatnění nároků vůči dodavatelům /poskytovatelům
služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. ná-
sledek není závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku
(vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákaz-
níka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti ne-
využije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené
služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené
ceny ani na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Čedoku

není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvis-
losti s odstoupením od smlouvy.

2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty
a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi
vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od
smlouvy, prostřednictvím Čedoku. Čedok na vyžádání
zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy
zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s je-

jich souhlasem:
a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku

III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivých
služeb podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“)
a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplý-
vajících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním
systému Čedoku (Club Čedok) a vyhodnocování je-
jich cest s Čedokem pro potřeby realizace věrnost-
ních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku
věrným zákazníkům na základě vyhodnocování je-
jich cestování s Čedokem,

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo
zprostředkovaných Čedokem.

2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány
osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení,
datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon,
elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím
uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum
jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud
jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo po-
skytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka
k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předá-
vány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu
poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou
oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované
nebo zprostředkované Čedokem. Poskytnutí uvede-
ných údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí
nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuza-
vření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro
elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kon-
taktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu
a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny
 zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli
a dále v případě elektronického kontaktu pro elektro-
nickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit

jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační spo-
lečnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich
zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním
uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka
do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zá-
kazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka je Čedok dále oprávněn
zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
 obchodních sdělení dle citovaného zákona
č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto
účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě
elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zá-
kazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem Čedoku
obchodní sdělení Čedoku dle citovaného zákona
č. 480/2004 Sb.

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch
třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy po-
tvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů
těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpraco-
váním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předá-
váním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu
podle odst. 2, příp. i k vyjádření souhlasu či nesouhlasu
se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů
za účelem a v rozsahu podle odst. 3.

6. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1
nebo uzavření Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby
dle článku III. odst. 2 zákazník vyslovuje souhlas či ne-
souhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl. zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpra-
covával, shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje
zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve
prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, také osobní
údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem
a v rozsahu podle odst. 3.

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat Čedok nebo jím pověřený
zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb. a to
za účelem a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let od
skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb
a za účelem a v rozsahu podle odst. 3 po dobu členství
zákazníka v Clubu Čedok. Po uplynutí uvedené lhůty
a po skončení členství zákazníka v Clubu Čedok je
Čedok povinen osobní údaje zákazníka zlikvidovat.

8. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu
a k účelu podle odst. 4 Čedok nebo jím pověřený zpra-
covatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník
vyslovil písemný nesouhlas.

9. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu
podle tohoto článku budou zpracovávány Čedokem
i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elek-
tronické i tištěné formě.

10. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Čedok
povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých
právech, zejména právu na zachování lidské důstoj-
nosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasa-
hováním do jeho soukromého a osobního života.

11. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých
osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou for-
mou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování
a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo
zdarma nebo na účet Čedoku odmítnout souhlas
s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání
každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v ob-
drženém obchodním sdělení Čedoku dle citace zá-
kona č. 480/2004 Sb.

12. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům,
právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva
dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. 

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by

mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III
odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby
podle článku III odst. 2 těchto VSP nebo v souvislosti
s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato
smlouva. 

2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, Čedok informuje zákazníka
o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv
uzavřených s Čedokem prostřednictvím subjektu mi-
mosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa
http://www.coi.cz.

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016. Dnem na-
bytí účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze
dne 18. 2. 2016. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti
vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.





AŠ: AŠSKÁ cestovní agentura s.r.o., Hlavní 2747, 354 528 825; BENEŠOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo nám.102, 317 728 443; BEROUN: ČAS, Blanka
KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311 625 762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo nám. 175, 311 600 000; BÍLINA: AJA TOUR, Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417 535 874;
BÍLOVEC: FITNESS CLUB, Iveta KOPEČKOVÁ, Slezské nám. 46, 607 887 666; BLANSKO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516 418 629; S-TOUR BLANSKO, s.r.o., Rožmitálova
14, 516 417 035; BLATNÁ: KIMM, Iveta ZELENKOVÁ, J.P.Koubka 81, 383 376 344; BOBNICE - Kovansko: e-SOLE, Jana ČEPIČKOVÁ, V Lipách 52, 605 788 247; BOHUMÍN: START,
Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604 111 252; BOSKOVICE: SLUNCE+SNÍH, Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 2238/3, 605 454 249; BRANDÝS nad LABEM: NEON TRAVEL,
Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733 193 991; PAO, Olga PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267, 326 902 848; BRNO: INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533 111 533; STUDENT AGENCY
k.s., Nám. Svobody 17, 800 600 600; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Veselá 199/5, 800 656 630; BRUMOV - Bylnice: VANADO spol. s r.o., Kloboucká 763, 577 330 125; BRUNTÁL:
LUKEŠOVÁ Monika, nám. Míru 7, 554 712 847; BŘECLAV: JUNIOR, Renata STRUŠKOVÁ, 17. listopadu 1a, 777 339 117; TREND, Jarmila ZAPLETALOVÁ, 17. listopadu 21, 519 370 612;
BŘEZNICE: OLIVER TOUR, Jitka ŠTĚPÁNOVÁ, Dr. Jurenky 202, 723 305 815; BUČOVICE: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Smetanova 432, 732 586 038; BYSTŘICE pod
HOSTÝNEM: KYŠÁKOVÁ Lenka, Dolní 1567, 573 378 193; ČÁSLAV, EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J.Žižky z Trocnova 172, 327 314 469; ČELÁKOVICE: KADLECOVÁ Lenka,
Masarykova 780, 608 303 903; ČERVENÝ KOSTELEC: CA SUR, s.r.o., Havlíčkova 654, 724 088 587, 498 100 657; ČESKÁ KAMENICE: ROKOKO, Romana BAŠTOVÁ, Nám. 28. října
115, 412 584 476; ČESKÁ TŘEBOVÁ: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777 025 093; ČESKÝ BROD: ČESKOBRODSKÁ CK, s.r.o., nám. Arnošta z Pardubic 46, 321 622 651; ČESKÝ
KRUMLOV: VOJTOVÁ Dagmar, Papírenská 243, 380 712 355; ČESKÝ TĚŠÍN: TONY TOUR, Pavlína WISELKOVÁ, Bezručova 36, 558 711 596; DĚČÍN I: JATOUR, Josef JANŮ, Masarykovo
nám. 190/17, 412 516 313; DOBRUŠKA: AVANTI-TOUR, Renata DVOŘÁKOVÁ, Pulická 21, 603 569 952; DOLNÍ BĚLÁ: HAPPY TIP, Dana LÁZNIČKOVÁ, Dolní Bělá 31, 377 310 007;
DOLNÍ BENEŠOV: TIME, Hedvika THIEMLOVÁ, Opavská 438, 553 651 900; DOMAŽLICE: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721 177 828; DVŮR KRÁLOVÉ nad
LABEM: MENCLOVÁ Jana, Palackého 106, 499 629 139; FRANTIŠKOVY LÁZNĚ: FL TOURS, František ŠŮS, Americká 10, 777 590 462; FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM: DALIBOR
TOURS s.r.o., Horní 26, 556 836 534; FRÝDEK - MÍSTEK: SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, T.G.Masaryka 2320, 604 805 870; FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ: BAČÁKOVÁ, Svatava
BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 736 646 505; FRÝDLANT v ČECHÁCH: LOGOS TOUR, Jana KUČINOVÁ, ul. Svatopluka Čecha 28, 482 312 386; FULNEK: SIESTA, Šárka BROUKALOVÁ,
Fučíkova 7, 739 807 465; HAVÍŘOV - Podlesí: LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, Dlouhá třída 29, 596 812 615; HAVLÍČKŮV BROD: ADA TOUR, Jana FISCHEROVÁ, Havlíčkovo nám.
56, 569 428 464; M TOUR s.r.o., Dolní 227, 569 424 267; HLINSKO: HOLIDAY TOURS, Lenka ČEPEŠOVÁ, Olšinky 316, 776 023 822; HLUČÍN: CIMEA TRAVEL, Anna TRÖSTROVÁ,
Mírové nám. 5/5, 595 042 240; HODONÍN: EM TOUR, Michaela DITRICHOVÁ, Sv. Čecha 3608, 518 353 882; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518 343 641; HOLICE: APOLLO, Alena
HORÁKOVÁ, nám. T.G.Masaryka 11, 466 923 748; HORŠOVSKÝ TÝN: BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o., Jana Littrowa 209, 379 423 423; HOŘOVICE: OSVĚTA, Milan SKLENÁŘ, Tlustice
186, 311 514 545; HOSTINNÉ: ORCHIDEA, Dagmar KLEPÁČKOVÁ, Nádražní 605, 720 962 602; HRADEC KRÁLOVÉ: CA KAMILA s.r.o., Švehlova 463, 495 580 252; HRANICE na
MORAVĚ: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581 601 293; HUMPOLEC: ADORES spol. s r.o., Nerudova 185, 565 533 296; HUSTOPEČE: IDEAL, Lukáš STÁVEK,
Dukelské nám. 1, 603 534 595; CHEB: LEVOROVÁ Alexandra, Alexandra LEVOROVÁ, tř. Svobody 27, 723 974 484; CHLUMEC nad CIDLINOU: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ,
Klicperovo náměstí 11/I., 495 485 764; CHOCEŇ: MAUNA KEA, Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo náměstí 298, 606 076 097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465 471 588;
CHODOV: J a G TOURISTIK, Jaroslav JÍLEK, Staroměstská 28, 352 665 159; CHRUDIM: JAKUBÍKOVÁ Ivana, Filištínská 28, 469 638 788; ŠTĚPÁNKA AGENTRUA s.r.o., Břetislavova
61, 469 622 768; IVANČICE: IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 30, 546 451 933; JABLONEC nad NISOU: HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483 320 976, 431 370 180; INDIVINDI
s.r.o., Jiráskova 9, 483 306 627; JAROMĚŘ: M-TOUR, Milan VOBORNÍK, Náměstí ČSA 16, 491 812 400; JESENÍK: ARRIVA MORAVA a.s., Sadová 1376/5, 597 827 476; MONDI - tour,
s.r.o., Palackého 1333/1, 584 409 423; JIČÍN: SPORTCENTRUM, Jan SOCHOR, Valdštejnovo nám. 2, 493 531 977; JÍLOVÉ u DĚČÍNA: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova
302/8, 603 147 181; JÍlOVÉ u PRAHY: AGENTURA 97, spol. s.r.o., Chotouň 97, 241 951 214; KDYNĚ: CAMPANATOUR s.r.o., Náměstí 131, 379 731 272; KLADNO: ALKA, Jitka
HANZLOVÁ, Italská 2369, 312 682 349; KLÁŠTEREC nad OHŘÍ: CILINDR, Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 474 376 315, 8; PRIMA TRAVELS s.r.o., U Potoka 527, 777 728 280;
KLATOVY: JAROŠÍK Miloslav, Náměstí Míru 64/I, 376 310 279; KOLÍN: DELFÍN CA, Dáša ČEŘOVSKÁ, Politických vězňů 64, 321 717 676; GLOBUS TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách
155, 321 718 718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321 623 292; KOPŘIVNICE: CK Agentura FOX, s.r.o., Záhumenní 1152, 556 808 250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ,
Štefánikova 1155/27, 556 808 780; KOSTELEC nad ORLICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 776 098 069; KRALOVICE: ANDRIAS TOUR, s.r.o., Nám. Osvobození 35,
724 212 761, 373 317 180; KRALUPY nad VLTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326 550 480; ELIXA, Marek BÍNA, Jungmannova 75, 315 724 370; KRASLICE:
JARYS, Lenka MICHOROVÁ, Havlíčkova 6, 777 283 713; KRNOV: FALCON SPORT, Zora KABAŠTOVÁ, Hlavní nám. 20, 554 610 028; KROMĚŘÍŽ: MARION TOUR, Vojtěch FORMÁNEK,
Šafaříkova 184, 573 331 776; KUTNÁ HORA: HOLOUBEK Jiří, Sokolská 601, 327 512 763; KYJOV: RÉGIO, REGION s r.o., Palackého 205/6, 518 307 711; LANŠKROUN: TREFA, Miloš
MORÁVEK, Hradební 316, 465 635 473; LÁNY: BOČKOVÁ Marie, Lesní 362, 313 502 150; LETOHRAD: SUPERPOBYTY.CZ, SECURITYNET.CZ, Orlice 168, 734 475 747; LIPNÍK nad
BEČVOU: GTOUR group s.r.o., 28.října 602, 581 771 503; LITOMYŠL: DCK Rekrea Litomyšl s.r.o., Toulovcovo nám. 156, 461 612 291; LITOVEL: BAVI, Viktor KOHOUT, Nám.
Přemysla Otakara 754, 774 224 513; LITVÍNOV: JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476 732 453; LYSÁ nad LABEM: EVENTOUR, Evžen ŠULC, Masarykova 209,
325 551 595; MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Hl. pošta, Poštovní 160, 354 626 520; MĚLNÍK: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., Náměstí Míru 4, 603 142 023;
GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315 623 915; MĚSTO ALBRECHTICE: ILIADISOVÁ Olga, Náměstí ČSA 22, 721 155 129; MILEVSKO: NEAN TOUR, Věra ANDĚLOVÁ,
Riegrova 145, 382 521 089; MOHELNICE, TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Nám. Tyrše a Fügnera 3, 583 430 047; NAPAJEDLA, DUŠKOVÁ Marie, Na Kapli 1622, 577 102 232;
NOVÁ PAKA: PODKRKONOŠSKÁ CA, Dana MALINOVÁ, Masarykovo nám. 20, 493 723 419; NOVÉ MĚSTO nad METUJÍ: CIS - cestovní agentura s.r.o., T. G. Masaryka 69, 491
471 073; NOVÉ STRAŠECÍ: ALLEGRO, Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 313 573 700; NYMBURK: MATOUŠEK Petr, Na Příkopě 61, 325 616 348; NÝŘANY: RODATOUR, Dagmar
SOJKOVÁ, Benešova 745, 377 932 266; OPOČNO: MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ, Nádražní 167, 494 647 848; ORLOVÁ - Lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova tř. 1325,
596 516 387; ORLOVÁ - Lutyně: SUN TRAVEL, Pavlína ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 608 845 727; OSTRAVA: eTRAVEL - Fischer Group, A. Macka 122/1, 596 100 100, 593 915 232;
OSTRAVA: INVIA.CZ, a.s., Českobratrská 3321/46, 800 999 800, 597 705 705; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., 28 .října 2663/150, 800 656 640; OSTRAVA - Poruba: HRUBÁ Alena,
Alšovo nám. 691/4, 596 911 511; OSTRAVA - Přívoz: LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2B, 603 984 297; OSTROV nad OHŘÍ: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní tř. 982, 353 615 255;
PELHŘIMOV: KOTRČOVÁ Marie, Růžová 82, 565 323 102; PODBOŘANY: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415 722 454; PODĚBRADY: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ,
Havlíčkova 53, 325 612 305; PRAHA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 533 111 702, 226 000 622; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Jindřišská 941/24, 565 656 761, 800 656 660; PRAHA
10: PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., CK PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., Aubrechtové 3102/16, 777 017 478; PRAHA 10 - Hostivař: GALA-TRAVEL, s.r.o., Švehlova 1391/32, 731 440 371;
PRAHA 11: NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222 365 747; PRAHA 17 - Řepy: BAUMOVÁ Anna, Žalanského 57, 235 300 208-9; PRAHA 3 - Vinohrady: SUPERZAJEZDY.CZ,
Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272 743 981; PRAHA 3 - Žižkov: C. K. AGENTURA ESO s.r.o., Seifertova 95, 222 782 931, 222 360 583; PRAHA 7: ESO travel a.s., Korunovační 22,
233 377 711-15; PRAHA 8: EVA TOUR s.r.o., Sokolovská 180, 284 826 625; LUUL TOUR, Miroslava LUPRICHOVÁ, Klapkova 53, 284 680 642; PRAHA 9 - Letňany: CORNIS, s.r.o.,
Bludovická 400, 266 312 425; PRACHATICE : OCEAN CZ, s.r.o, Zvolenská 30, 388 318 746; PŘELOUČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28.října 146, 466 958 076, : PŘEŠTICE: JANEČEK
Jaroslav, Masarykovo nám. 68, 605 210 279; PŘÍBRAM 1: LUCIE TRAVEL, spol. s r.o., Špitalská 11, 318 630 837; PŘÍBRAM V: AJV Příbram s.r.o., Žežická 599, 318 631 888,
318 692 712; RAKOVNÍK: RASTA, Jana KOUTOVÁ, Trojanova 37, 313 517 384; ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313 513 371; ROKYCANY: BOHEMIA TRANS, Jaroslav PEROUTKA, ul. J.
Knihy 177/I, 371 725 346; ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371 728 777; ROUDNICE nad LABEM: 1. CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033,
602 260 782; H - TOUR, Olga HOLUBOVÁ, Alej 17.listopadu 812, 416 815 590; ROUSÍNOV: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Sušilovo nám. 48, 603 516 425; ROŽNOV pod
RADHOŠTĚM: ARENDÁŠOVÁ Jana, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571 657 080; RUMBURK, BEST BURK, Jaroslav HAVEL, Tř. 9.května 390/5, 412 333 109; RYCHNOV nad
KNĚŽNOU: EUROCENTRUM, Tomáš ZAHÁLKA, Svatohavelská 66, 494 532 949; RYCHNOVSKÁ CA, s.r.o., Komenského 63, 494 535 007; RÝMAŘOV: Cestovní agentura AQUARIUS,
s.r.o., Okružní 31, 731 107 853; ŘÍČANY u PRAHY: BENONI Marie, 17. listopadu 15, 323 604 365; SEDLČANY: FRIEDOVÁ Anna, Nám. T. G. Masaryka 165, 735 889 444; SEMILY:
DIANA GROUP-TOUR, s.r.o., Tyršova 48, 481 622 079; SLAVIČÍN: SUN TOUR s.r.o., Mladotické nábř. 848, 604 257 087; SLAVKOV u BRNA: ANTEA SLAVKOV s.r.o., Palackého
nám. 77, 544 221 558; SOKOLOV: F & K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352 623 319; M SPORT, Daniela MATYŠKOVÁ, Nám. Budovatelů 1407, 733 537 287; STARÁ BOLESLAV:
BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 326 913 101; STRAKONICE: CIAO..., cestovní kancelář, s.r.o., Zámek 1, 383 323 400; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí
86, 383 321 964, 965; SUŠICE: TEMPO TOURS SUŠICE - Šumavská cestovní kancelář s.r.o., Nám. Svobody 6, 376 528 989; SVITAVY: KARAVELA TRAVEL CZ s.r.o., Nám. Míru
88, 461 530 503; ŠTERNBERK: AXAL, spol. s r.o., Bezručova 11, 585 013 007; ŠTĚTÍ: ŠTĚTSKÁ cestovní agentura s.r.o., Krátká 64, 416 810 605; ŠUMPERK: Cestovní agentura
ATLAS s.r.o., Slovanská 18, 583 211 009; Cestovní agentura ISTRIA s.r.o., Hlavní třída 18, 583 216 703; TACHOV: ČERNÝ Zdeněk, K. H. Borovského 520, 374 721 624; TOUR
CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, OC Kaskády, Zámecká 2111, 374 725 640; TANVALD: BEZVACESTOVANI.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608 027 703; TEPLICE: ASSIST, Roman
KLIHAVEC, U Nemocnice 3064, 417 532 820; TŘEBÍČ: ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Přerovského 154/9, 724 310 752, 568 421 727; LOSTRIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí
33, 568 840 265; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 800 656 650, 568 839 612; TÝNEC nad SÁZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504,
317 701 888; UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ITS COMPANY, Veronika STŘELCOVÁ, J.Štancla 153, 572 557 797; KŘENOVÁ Jitka, Masarykovo nám.34, 572 550 420; UHERSKÝ BROD: DALIMA,
Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572 637 026; ÚSTÍ nad ORLICÍ: Agentura CAM s.r.o., M. R. Štefánika 234, 465 527 696; VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: CA LAST MINUTE, s.r.o., Mostní
98/8, 571 610 111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571 612 606; VARNSDORF: TKÁČ Milan, Legií 2268, 412 372 755; VELKÁ BÍTEŠ: REKO, Aleš KOTAČKA, Masarykovo
nám. 5, 566 532 590; VELKÉ BÍLOVICE: DaNiTour s.r.o., Svárov 602, 519 346 620; VELKÉ MEZIŘÍČÍ: NEKO TOUR, Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566 524 663; VELKÉ POPOVICE:
UNISMA, Marie ABRAHÁMOVÁ, Masarykova 25, 323 665 236; VELVARY: LONGAUEROVÁ Ivana, Nám. Krále Vladislava 112, 775 959 410; VESELÍ nad MORAVOU: Cestovní
kancelář ZUBATÝ, Svatoplukova 520, 607 855 351; VIMPERK: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388 411 366; VLAŠIM: YVETTA, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317 847 132;
VOTICE: EVENTTOUR, Lenka HRDINOVÁ, Pražská 610, 604 443 736; VRCHLABÍ: VRCHLABSKÁ CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499 421 131; VYSOKÉ MÝTO: KONTIKI.CZ, Vladimír
FALTEJSEK, Jiřího z Poděbrad 113/II, 605 408 100; VYŠKOV: COLUMBUS cestovní kancelář, s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517 333 255; JUDr. Josef GERYK - „SWISS SERVICE“,
Masarykovo nám. 42, 517 333 300; ZÁBŘEH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 2, 583 455 596; ZNOJMO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515 227 147; ŽATEC: DÁMSKÝ
KLUB, Miluše DYRŠMÍDOVÁ, Volyňských Čechů 2911, 774 944 656, 415 711 094; PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců míru 1924, 415 710 031-32
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PRODEJNÍ MÍSTA CK ČEDOK
CK Čedok Brno
Nádražní 10/654
602 00 Brno-město
� 542 321 267; 542 211 562
cedok-brno@cedok.cz

CK Čedok Brno 
Otevřeno 7 dní v týdnu

Nákupní centrum Olympia
U Dálnice 777
664 42 Modřice
� 543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

CK Čedok České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 39
370 01 České Budějovice
� 387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

CK Čedok Frýdek - Místek
J. V. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
� 558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

CK Čedok Hradec Králové
Gočárova 1288-89
500 02 Hradec Králové
� 495 534 620; 495 534 621
cedok-hradeckralove@cedok.cz

CK Čedok Jihlava
Masarykovo nám. 644/26
586 01 Jihlava
� 567 310 064
cedok-jihlava@cedok.cz

CK Čedok Karlovy Vary
ul. Dr. Bechera 23
360 39 Karlovy Vary
� 353 234 249; 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

CK Čedok Karviná
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
� 596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

CK Čedok Liberec
Obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
� 485 105 215, 485 105 727
cedok-liberec@cedok.cz

CK Čedok Liberec
Otevřeno 7 dní v týdnu

Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
� 482 317 670
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

CK Čedok Litoměřice
Dlouhá 194/47
412 42 Litoměřice 
� 416 731 318
cedok-litomerice@cedok.cz

CK Čedok Mladá Boleslav
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
� 326 326 903
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

CK Čedok Most
tř. Budovatelů 3067
434 84 Most
� 476 704 504; 476 704 455
cedok-most@cedok.cz

CK Čedok Olomouc
nám. Národních hrdinů 622/4
779 00 Olomouc
� 585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

CK Čedok Olomouc
Otevřeno 7 dní v týdnu

Galerie Šantovka
Polská 1201/1
779 00 Olomouc
� 585 436 540
cedok-olomouc-santovka@cedok.cz

CK Čedok Ostrava
30. dubna 2b
702 00 Ostrava
� 596 121 384; 596 124 087
cedok-ostrava@cedok.cz

CK Čedok Ostrava 
Otevřeno 7 dní v týdnu

Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 3114/114
700 30 Ostrava – Jih
� 595 782 648; 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

CK Čedok Pardubice
Palackého 1947
530 02 Pardubice
� 466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

CK Čedok Písek
Velké nám. 1
397 01 Písek
� 382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

CK Čedok Plzeň
Prešovská 10, 301 00 Plzeň
� 377 222 609; 377 222 625
cedok-plzen@cedok.cz

CK Čedok Praha
Na Příkopě 857/18
111 35 Praha 1
� 224 197 637, 224 197 699
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

CK Čedok Praha
Rytířská 403/16
110 00 Praha 1
� 224 222 492, 224 224 237
cedok-rytirska@cedok.cz
       

CK Čedok Praha
Vestibul stanice Metra „A“ Můstek
110 00 Praha 1
� 224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

CK Čedok Praha
Novodvorská 33
142 00 Praha 4 – Kamýk
� 241 004 130
cedok-praha-novodvorska@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
� 272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Centrum Arkády Pankrác 
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
� 241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Metropole Zličín
Řevnická 121/1 
155 21 Praha 5 – Zličín
� 226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Centrum Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
� 257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Obchodní centrum Letňany
Veselská 663
199 06 Praha 9 – Letňany
� 221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

CK Čedok Prostějov
Netušilova 3
797 22 Prostějov
� 582 344 813
cedok-prostejov@cedok.cz

CK Čedok Tábor
tř. 9. května 2471
390 02 Tábor
� 381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

CK Čedok Teplice
Otevřeno 7 dní v týdnu

Nákupní centrum Galerie
Nám. Svobody 3316
415 01 Teplice
� 417 534 171, 417 534 172
cedok-teplice@cedok.cz

CK Čedok Ústí nad Labem
Hrnčířská 57/10
400 11 Ústí nad Labem - centrum
� 475 220 382; 475 220 384
cedok-ustinl@cedok.cz

CK Čedok Zlín
Kvítkova 80, 760 43 Zlín
� 577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

CK Čedok Žďár nad
Sázavou
nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
� 566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

Čedok Partner
Jitka GOTTLIEBEROVÁ
Nám. T.G.Masaryka 172
470 01 ČESKÁ LÍPA
� 487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz

Čedok Partner
BENFICA s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
� 558 711 727
info@benfica.cz

Čedok Partner
GLOBTOUR DOBŘÍŠ
Ing. Eva TRUBAČOVÁ
Pražská 1752
263 01 DOBŘÍŠ
� 318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

Čedok Partner

BENE - AOM CZ, s.r.o.
Msgre. B. Staška 66
344 01 DOMAŽLICE
� 379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz

Čedok Partner

TOUR Těšín, s.r.o.
Hlavní třída 71
736 01 HAVÍŘOV
� 596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

Čedok Partner

LaVia - Lada ŠIMKOVÁ
Palackého 3996
430 01 CHOMUTOV
� 792 405 105
cedok@calavia.cz

Čedok Partner

ALFA – Alena Košíčková
Valdštejnovo nám. 99
506 01 JIČÍN
� 493 531 536
alfajicin@iol.cz

Čedok Partner

Irena HADRAVOVÁ
a Pavel REGÁSEK
Panská 136/1
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
� 384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

Čedok Partner

MK-TOUR
Michaela WEISSOVÁ JELÍNKOVÁ
Kpt.Jaroše 510
432 01 KADAŇ
� 474 342 727
mktour@atlas.cz

Čedok Partner

LC KONTAKT s.r.o
T.G. Masaryka 2725
272 01 KLADNO
� 312 242 382, 312 242 383
lck4@lck.cz

Čedok Partner

LC KONTAKT s.r.o
OC CENTRAL, P. Bezruče 3388
272 01 KLADNO
� 777 000 777
lck2@lck.cz

Čedok Partner

EUROCENTRUM - Tomáš Zahálka
Tyršova 880
517 41 KOSTELEC nad ORLICÍ
� 494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz

Čedok Partner

KUTNOHORSKÁ CA
Hana HANDLÍŘOVÁ
Palackého náměstí 330
284 01 KUTNÁ HORA
� 327 512 331
kca@atlas.cz

Čedok Partner

NONA - Ing. Jana NOVÁKOVÁ
Husovo nám. 139
584 01 LEDEČ nad SÁZAVOU
� 569 731 087
cknona@gmail.com

Čedok Partner

A - Z TRAVEL
Marcela DRAŠNAROVÁ
Palackého 27
547 01 NÁCHOD
� 491 420 196
info@aztravel.cz

Čedok Partner

LM TOUR - Ludmila KELLEROVÁ 
a Miroslav GILLAR
Gen. Hlaďo 22
741 11 NOVÝ JIČÍN
� 736 534 945; 720 101 648
ludmila.kellerova@seznam.cz
mirek.gillar@ktknet.cz

Čedok Partner

ATLAS ZÁJEZDŮ s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 OPAVA
� 553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz

Čedok Partner

SAPA - Pacific Bridge s.r.o.
Libušská 319/26
142 00 PRAHA 4
� 244 092 377
cedok-praha-sapa@cedok.cz

Čedok Partner

CK SOUČEK s.r.o.
Palackého 20
750 02 PŘEROV
� 581 706 050
provck@soucek.cz

Čedok Partner

VITATUR - Iveta RICHTEROVÁ
Masarykovo nám. 138/13
274 01 SLANÝ
� 608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

Čedok Partner

LADA - PaedDr. Lada EIDNER
Bulharská 54
541 01 TRUTNOV
� 499 818 018
cklada@lada-trutnov.cz

Čedok Partner

BENFICA s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 TŘINEC
� 558 331 959
info@benfica.cz

Čedok Partner

VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o.
Nám. Svobody 1321
755 01 VSETÍN
� 571 437 721
vs.travel@seznam.cz

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu i ceníku jsou vyhrazeny.
DTP: Magnus I s.r. o. • Tisk: DRUKARNIA ORTIS SP. Z O.O.  • Foto: © fotky & foto, Allphoto images, Dr. Eva Loucká, Mirek Frank, iStock, archiv Čedoku • © 2016 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.

Uvítáme Vaše připomínky k tomuto katalogu.

Internetový on-line prodej 
24 hodin denně na www.cedok.cz.
Telefonické informace a rezervace 24 hodin denně 
na modré lince Čedok 800 112 112


