DOVOLENÁ 2018
• Za zdravím do Konstantinových Lázní
• Wellness a relax
• Aktivní dovolená
Aktivní dovolená v Konstantinových Lázních
Hledáte klidné lázeňské místo pro svůj léčebný pobyt nebo cíl pro svou dovolenou? Využijte naší
rozmanité nabídky a přijměte pozvání do Konstantinových Lázní. Odpočinek a pohodu s rodinou či
přáteli prožijete uprostřed krásné přírody s množstvím historických památek a zajímavostí. V oblasti
léčení Vám nabízíme tradici a dlouholeté zkušenosti v kombinaci s moderními metodami a přístupy.
Pro všechny návštěvníky a rodiny s dětmi je v Konstantinových Lázních připraveno moderní turistické
zázemí s desítkami kilometrů cyklistických tras, cyklistická a bruslařská inline stezka, naučné stezky a
možnosti rekreačního vyžití, včetně Wellness centra Konstantin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Týden pro seniory
Cílem speciálně sestaveného programu je prohloubit kvalitu života. Účastníci pobytu jsou seznámeni
s možnostmi aktivního stáří, jsou informováni o svém zdravotním stavu a zvýší svoji fyzickou i
psychickou kondici.
-

7x ubytování, polopenze
1x parafínový zábal na ruce
1x střídavé nožní koupele
1x uhličitá koupel
1x klasická masáž
1x podvodní masáž
2x solná jeskyně
Bonus
vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní
hudební večer
zdravotnická přednáška
vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek
Sezóna –
Mimosezóna –

8.500,- Kč
6.700,- Kč

Léčebná lázeňská kúra
Máte chuť vyzkoušet léčebný pobyt. Pak zvolte naši čtrnáctidenní lázeňskou kúru. Nabízíme Vám
osvědčené procedury, které přispívají k regeneraci organismu a obnovují ztracenou energii.
-

14x ubytování, polopenze
1x konzultace s lázeňským lékařem
1x základní laboratorní vyšetření (močový sediment, glykémie, lipidový soubor)
1x vizita
1x EKG
20x lázeňská procedura

-

(nabídka procedur: uhličitá koupel, suchá uhličitá koupel, klasická masáž částečná, perličková
koupel, solná jeskyně, střídavá nožní koupel, vířivá lázeň dolních končetin, vířivá lázeň horních
končetin, podvodní masáž částečná, parafínový zábal na ruce, cvičení při onemocnění žil,
oxygenoterapie, inhalace, plynové injekce, elektroléčba, parafínový zábal – části těla,
skupinový léčebný tělocvik, cvičná ergometrie cvičení v bazénu)
Bonus
vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní
hudební večer
zdravotnická přednáška
vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek
Sezóna –
Mimosezóna –

16.700,- Kč
14.600,- Kč

Zdraví z lázní
Chcete si odpočinout a načerpat nové síly? Pobyt sleduje primárně léčebný účel, ale má i preventivně
zdravotní charakter. Týdenní lázeňský pobyt pro dospělé všech kategorií. Program je zaměřen na
obnovu fyzických a psychických sil.
-

-

7x ubytování, polopenze
1x uhličitá koupel
1x klasická masáž částečná
1x perličková koupel s přísadou
1x inhalace individuální
1x Nordic Walking (lekce – 60 min.)
2x solná jeskyně
2x základní vstup do Wellness centra Konstantin na 1,5 hodiny
Bonus
vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní
hudební večer
zdravotnická přednáška
vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek
Sezóna –
Mimosezóna –

8.500,- Kč
6.700,- Kč

Exclusive týden
Chcete si užít opravdu jedinečný zážitek v lázních a cítit se jako VIP, vyzkoušejte náš exclusivní
týden v lázních.
-

7x ubytování, polopenze
1x uhličitá koupel
1x perličková koupel s přísadou
1x masáž obličeje pro ženy nebo reflexní masáž plosky nohy pro muže
1x klasická masáž částečná
1x parafínový zábal na ruce
2x solná jeskyně
1x podvodní masáž
1x základní vstup do Wellness centra Konstantin na 1,5 hodiny
1x poukázka do kavárny (káva + zákusek)
Sezóna –
Mimosezóna –

8.900,- Kč
7.500,- Kč

-

Bonus
vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek
vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní
hudební večer
zdravotnická přednáška

Lázně na zkoušku
Víkendové pobyty představují naše lázně ve zkratce. Pokud nechcete lázeňskému pobytu věnovat
svoji dovolenou, využijte alespoň těchto krátkodobých pobytů. Několikráte opakované víkendové
pobyty v roce mají účinný preventivní charakter a poskytnou Vám příjemné prožitky, klid a navíc
upevní Vaše zdraví a duševní rovnováhu.
-

2x ubytování, polopenze
1x základní vstup do Wellness centra Konstantin na 1,5 hodiny
1x uhličitá koupel
1x klasická masáž částečná
1x solná jeskyně
Sezóna –
Mimosezóna –

-

2.750,- Kč
2.400,- Kč

Bonus
vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek

Wellness týdenní pobyt
Dopřejte svému tělu hojivé doteky přírodních procedur a nechte o sebe pečovat špičkové
profesionály v oboru péče o tělo.
Tento relaxační týden probudí Vaše tělo z únavy.
-

7x ubytování, polopenze
4x základní vstup do Wellness centra Konstantin na 1,5 hodiny
1x relaxační koupel
1x smyslová masáž částečná se zábalem
1x hubnoucí kosmická loď nebo pleťové ošetření
Bonus
vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní
hudební večer
přednáška
wellness terapie ve wellness centru od pondělí do čtvrtka s 20% slevou
vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek
Sezóna Mimosezóna –

8.300,- Kč
6.500,- Kč

Wellness prodloužený pobyt
Chcete využít k relaxaci a k odpočinku prodloužený víkend nebo si odpočinout v týdnu? Pak je
tento pobyt přesně pro Vás.
-

3x ubytování, polopenze
2x základní vstup do Wellness centra Konstantin na 1,5 hodiny
1x relaxační koupel
1x smyslová masáž částečná se zábalem
Bonus
wellness terapie ve Wellness centru od pondělí do čtvrtka s 20% slevou
vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek
Sezóna –
Mimosezóna –

3.400- Kč
3.200,- Kč

Wellness víkendový pobyt
Tento pobyt je složen z lehčích procedur, optimální výživy, aktivního odpočinku zaměřeného na
celkové uvolnění.
-

2x ubytování, polopenze
2x základní vstup do Wellness centra Konstantin na 1,5 hodiny
1x solná jeskyně
1x smyslová masáž se zábalem
Sezóna –
Mimosezóna –

-

2.750,- Kč
2.400,- Kč

Bonus
vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek

Ubytování je v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, televizí,
ledničkou a telefonem.
Pokud bude mít host zájem při zakoupení jakéhokoliv z výše uvedených balíčků o ubytování ve Spa
Garni hotelu Löwenstein, účtujeme příplatek u dvou osob v apartmá 350,- Kč/os a noc, v případě
jedné osoby (single use) příplatek 500,- Kč/os a noc.

SPECIÁLNÍ ZVÝHODNĚNÉ POBYTOVÉ BALÍČKY V HOTELU LÖWENSTEIN
Hotel v Konstantinových Lázních nabízí pohodlí a domácí atmosféru, apartmá jsou inspirována
měšťanskými byty počátku minulého století, které nabízejí nadstandardní rozlohu i vybavení a navozují
atmosféru vlastního domova. Společné prostory hotelu se nacházejí v původním sklepení z 19. století.
Všechna apartmá jsou vybavena prostornou koupelnou, zařízenou kuchyňskou linkou včetně varné
desky, trouby a lednice, minibarem, smart TV s webovým prohlížečem a vestavěnou Wi-Fi,
gramofonem, USB, MP3 přehrávačem, rádiem, budíkem, telefonem a mnohým dalším.
Prodloužený wellness pobyt v hotelu Löwenstein
Ubytování se snídaní a procedury jsou přímo v hotelu, večeře (v případě dokoupení plné penze i
obědy) v restauraci Park v hotelu Prusík, který je vzdálený cca 300m.
-

3x ubytování, polopenze
1x klasická masáž obličeje, krku a dekoltu
1x perličková koupel s přísadou
1x smyslová masáž částečná se zábalem
Bonus
Neomezený vstup do Wellness centra Konstantin (volný vstup do bazénu, vířivek,
Kneippových chodníčků, saun a parní lázně).
Sezóna –
Mimosezóna –

4.600- Kč
4.300,- Kč

Týdenní wellness pobyt v hotelu Löwenstein
Ubytování se snídaní a procedury jsou přímo v hotelu, večeře (v případě dokoupení plné penze i
obědy) v restauraci Park v hotelu Prusík, který je vzdálený cca 300m.
-

7x ubytování, polopenze
1x klasická masáž částečná
1x klasická masáž obličeje, krku a dekoltu
1x perličková koupel s přísadou
1x smyslová masáž částečná se zábalem
1x Nordic walking – lekce 60 minut
Bonus
Neomezený vstup do Wellness centra Konstantin (volný vstup do bazénu, vířivek,
Kneippových chodníčků, saun a parní lázně).
Vycházka s průvodcem do atraktivního okolí Konstantinových Lázních, hudební večer,
odborná zdravotnická přednáška
Wellness terapie ve wellness centru od pondělí do čtvrtka s 20% slevou

Sezóna –
Mimosezóna –

10.150- Kč
8.700,- Kč

Sezóna: od 1. 5. – 31. 10. 2018
Mimosezóna: od 1. 1. – 30. 4. 2018 a od 1. 11. – 20. 12. 2018
Příplatek za jednolůžkový pokoj 170,- Kč/den.
Polopenze zahrnuje snídani a večeři. Oběd je možné dokoupit za 170,- Kč.
Lázeňský poplatek není zahrnutý v ceně a jeho výše je dle platné vyhlášky obce Konstantinovy
Lázně. Hradí se při nástupu na recepci – osvobozeny jsou osoby nevidomé, bezmocné, držitelé
ZTP/P, včetně jejich průvodců, osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let.
V tomto ceníku je u pobytů zahrnující pohovor nebo vyšetření lázeňským lékařem léčebný program
pouze orientační a bude upraven či schválen po vyšetření lékařem.
Bližší informace a rezervace:
Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s.
Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně, Česká republika
Tel.: +420 374 615 512, +420 374 615 511, Fax: +420 625 550
E-mail: rezervace@konstantinovy.cz
www.konstantinovy.cz

