MÁNES ***

Budova se nachází velmi blízko centra města a lázeňského hotelu Prusík. Omezený počet parkovacích míst u hotelu. Hosté se chodí stravovat do hotelu Prusík. Vzdálenost od Prusíku a od WCK 150 m.

--

11 jednolůžkových pokojů
11 dvoulůžkových pokojů

Pokoje Standard s vlastním sociálním zařízením,
televizorem, ledničkou, telefonem, Wi-Fi, část pokojů s balkonem.

PALACKÝ ***

Budovu najdete vedle lázeňského hotelu Jirásek.
Hosté mají tedy velmi blízko služby recepce, bazén
i restauraci hotelu Jirásek. Parkování možné na veřejném parkovišti u autobusového nádraží. Stravování
hostů v lázeňském hotelu Jirásek, stravování hostů,
kteří přijíždějí přes zdravotní pojišťovnu v lázeňském
hotelu Prusík. Vzdálenost od Prusíku a od WCK 400 m.

-

PURKYNĚ ***

16 dvoulůžkových pokojů

Pokoje standard s vlastním sociálním zařízením,
televizorem, ledničkou, fénem, telefonem a Wi-Fi.

Budovu najdete nedaleko hotelu Jirásek. Hosté mají
tedy velmi blízko služby recepce, bazén a restauraci hotelu Jirásek. Parkování možné na veřejném
parkovišti u autobusového nádraží. Stravování hostů
v lázeňském hotelu Jirásek, stravování hostů, kteří
přijíždějí přes zdravotní pojišťovnu v lázeňském hotelu Prusík. Vzdálenost od Prusíku a od WCK 450 m.

-

12 dvoulůžkových pokojů

Pokoje standard jsou vybaveny sociálním zařízením, televizí, ledničkou, fénem, telefonem a Wi-Fi.

CENÍKY 2018

MARIE **

Budova leží na okraji lázeňského parku. Její součástí je tělocvična, má zde výjezdní místo Rychlá zdravotnická pomoc Plzeňského kraje. Omezený počet
parkovacích míst přímo u hotelu za poplatek. Hosté se chodí stravovat do hotelu Prusík. Vzdálenost
od Prusíku a od WCK 200 m.

--

20 jednolůžkových pokojů
4 dvoulůžkové pokoje

Pokoje Economy jsou jednoduše zařízené s vlastním
sociálním zařízením, televizorem a telefonem.
Lázeňský poplatek není zahrnutý v ceně a jeho výše je dle platné vyhlášky obce Konstantinovy Lázně. Hradí se na recepci při nástupu – osvobozeny jsou osoby nevidomé, bezmocné, držitelé ZTP/P, včetně jejich
průvodců, osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let.
Cena za osobu u hotelového ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji je stanovena při obsazenosti
pokoje 2 osobami.
Léčebné procedury mohou být poskytnuty pouze osobám starším 18 let.
Vyhrazujeme si právo na úpravu ceny z důvodu inﬂace či cenových výkyvů a změn dle aktuálního kurzu
při platbě v cizích měnách.
Změny vyhrazeny.
Bližší informace a rezervace:
Tel.: +420 374 615 512 (511)
Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s.
E-mail: rezervace@konstantinovy.cz
Plzeňská 58
www.konstantinovy.cz
349 52 Konstantinovy Lázně

LÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ PÉČE PRO SAMOPLÁTCE
PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
CENÍK PŘÍPLATKŮ KE KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČI
HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

www.konstantinovy.cz

LÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ PÉČE PRO SAMOPLÁTCE

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE

V případě neschválení komplexní či příspěvkové lázeňské péče je pro Vás připravena nabídka na komplexní
lázeňskou léčbu s využitím přírodního léčivého zdroje.

Příspěvková lázeňská péče je forma lůžkové péče a všechny její složky tzn. lázeňskou léčbu, ubytování
a stravu musíte čerpat v registrovaném lázeňském zařízení. Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v rámci
své dovolené a lázeňskou léčbu musíte nastoupit nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.
Doba ubytování a stravování musí být shodná s počtem léčebných dnů hrazených zdravotní pojišťovnou.
V případě příspěvkové lázeňské péče si hradíte ubytování a stravování z vlastních prostředků. Cena je uvedena za osobu a den (ubytování a plná penze).

(péče částečně hrazená zdravotní pojišťovnou)

(péče nehrazená zdravotní pojišťovnou)

Za ceny uvedené v tom to ceníku se poskytují tyto služby:

-----

ubytování s léčením a plnou penzí (podle požadavku dietní stravování) na osobu a den
minimálně 15 lázeňských procedur týdně, předepsaných lékařem dle aktuálního zdravotního stavu,
při léčbě je využíván přírodní léčivý zdroj
vstupní, kontrolní a výstupní lékařské vyšetření
1x laboratorní vyšetření, 1x EKG
lékařská služba 24 hodin denně
délka pobytu je minimálně 1 týden
veškerá další vyšetření a případné léčení, je klient povinen uhradit hotově dle platného ceníku společnosti
při léčebných pobytech doporučujeme hostům vzít s sebou lékařskou zprávu a seznam užívaných léků
hosté hotelu Löwenstein mají neomezený vstup do Wellness centra Konstantin, snídaně jsou podávány
v hotelu, obědy a večeře v restauraci Park v lázeňském hotelu Prusík, (základní vstup do Wellness centra
Konstantin obsahuje volný vstup do bazénu, vířivek, Kneippových chodníčků, saun a parní lázně)
hosté ostatních domů mají vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek

Lázeňský dům

Pokoj

Sezóna
01.05.2018 - 31.10.2018

Mimosezóna
(01.01.2018 - 30.04.2018)
a (01.11.2018 - 31.12.2018)

Za ceny uvedené v tom to ceníku se poskytují tyto služby:

--

ubytování podle lázeňského zařízení a druhu vybavení
dietní stravování
hotel Löwenstein (vybavená kuchyňská linka, minibar, gramofon, smart TV s WI-Fi a webem, balkon,
župan, toaletní potřeby, pantoﬂe, v kategorii De Luxe kávovar a myčka)
hosté hotelu Löwenstein mají neomezený vstup do Wellness centra Konstantin, snídaně jsou podávány
v hotelu, obědy a večeře v restauraci Park v lázeňském hotelu Prusík, (základní vstup do Wellness centra
Konstantin obsahuje volný vstup do bazénu, vířivek, Kneippových chodníčků, saun a parní lázně)
hosté ostatních domů mají vstup zdarma do bazénu v hotelu Jirásek

Lázeňský dům

Pokoj

UBYTOVÁNÍ + LÉČENÍ + PLNÁ PENZE UBYTOVÁNÍ + LÉČENÍ + PLNÁ PENZE
den / osoba
den / osoba
APT Studio
single use
APT Standard
single use

LÖWENSTEIN

APT Superior
single use
APT De Luxe
single use
1/2 Tourist
1/2 Economy

PRUSÍK
(hlavní budova)

1/1 Economy
1/2 Standard
1/1 Standard
Suite
single use
1/2 Standard

JIRÁSEK

1/1 Standard
1/2 Komfort
1/1 Komfort

MÁNES, PALACKÝ, 1/2 Standard
PURKYNĚ
1/1 Standard
MARIE

1/2 Economy
1/1 Economy

1 900
2 350
2 170
2 620
2 280
2 730
2 550
3 000
1 360
1 595
1 865
1 855
2 125
2 080
2 575
1 720
1 945
1 810
2 035
1 595
1 775
1 270
1 370

1 610
2 060
1 880
2 330
1 990
2 440
2 260
2 710
1 260
1 405
1 675
1 610
1 880
1 790
2 150
1 570
1 790
1 660
1 880
1 405
1 585
1 170
1 270

Sezóna
01.05.2018 - 31.10.2018

Mimosezóna
(01.01.2018 - 30.04.2018)
a (01.11.2018 - 31.12.2018)

UBYTOVÁNÍ + PLNÁ PENZE
den / osoba

UBYTOVÁNÍ + PLNÁ PENZE
den / osoba

APT Studio
single use
APT Standard
single use

LÖWENSTEIN

APT Superior
single use
APT De Luxe
single use
1/2 Tourist
1/2 Economy

PRUSÍK
(hlavní budova)

1/1 Economy
1/2 Standard
1/1 Standard
Suite
single use
1/2 Standard

JIRÁSEK

1/1 Standard
1/2 Komfort
1/1 Komfort

MÁNES, PALACKÝ, 1/2 Standard
PURKYNĚ
1/1 Standard
MARIE

1/2 Economy
1/1 Economy

Odpočet na polopenzi činí 170,- Kč/den.

985
1190
1490
1890
1510
1910
1520
1920
670
810
950
985
1190
1490
1890
780
915
830
965
720
830
690
720

890
1060
1325
1665
1345
1685
1355
1695
630
750
870
890
1060
1325
1665
720
840
770
890
670
760
645
670

Ceník příplatků ke komplexní lázeňské péči

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

Standard ubytování hrazený zdravotní pojišťovnou
Zdravotní pojišťovny sjednaly s lázněmi parametry ubytování a stravy, které hradí. Ubytování je poskytováno
dle možnosti a kapacity lázní ve dvoulůžkových pokojích se základním vybavením, kdy sociální zařízení
je buď přímo součástí pokoje nebo je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Ubytování v pokojích se základním vybavením a sociálním zařízením nabízíme v lázeňském domě Marie a pokoje bez sociálního zařízení
v lázeňském hotelu Prusík. Pokud je kapacita domů obsazena, můžete si vybrat z ubytovací kapacity hotelů
a lázeňských domů s vyšší kvalitou a vybaveností. Toto ubytování si také můžete vyžádat předem. Dvoulůžkové pokoje nelze obsazovat pouze jednou osobou.
Ceník uvádí přehled příplatků při požadavku hosta na nadstandardní ubytování a stravu při komplexí lázeňské péči, které pojišťovna nehradí. Cena je uvedena v Kč za jednu osobu a noc.

-

nadstandardní ubytování a (nebo)
nadstandardní stravování - příplatek za typ stravy Komfort (stravování v restauraci Jirásek nebo Park standardně se poskytuje dietní stravování v restauraci Piano lázeňského hotelu Prusík)

Za ceny uvedené v tom to ceníku se poskytují tyto služby:

-

ubytování se snídaní na osobu a noc
hosté hotelu Löwenstein mají neomezený vstup do Wellness centra Konstantin, snídaně jsou podávány
v hotelu, obědy a večeře v restauraci Park v lázeňském hotelu Prusík, (základní vstup do Wellness centra
Konstantin obsahuje volný vstup do bazénu, vířivek, Kneippových chodníčků, saun a parní lázně)
hotel Löwenstein (vybavená kuchyňská linka, minibar, gramofon, smart TV s Wi-Fi a webem, balkon,
pantoﬂe, župan, toaletní potřeby, v kategorii De Luxe kávovar a myčka)
všichni lázeňští hosté mají v ceně pobytu vstup do bazénu v hotelu Jirásek

Příplatek za polopenzi činí 170,- Kč/den, příplatek za plnou penzi činí 340,- Kč/den.

*hosté hotelu Löwenstein mají neomezený vstup do Wellness centra Konstantin, snídaně jsou
podávány v hotelu, obědy a večeře v restauraci Park v lázeňském hotelu Prusík, (základní vstup
do Wellness centra Konstantin obsahuje volný vstup do bazénu, vířivek, Kneippových chodníčků,
saun a parní lázně)
*hotel Löwenstein (vybavená kuchyňská linka, minibar, gramofon, smart TV s Wi-Fi a webem,
balkon, pantoﬂe, župan, toaletní potřeby, v kategorii De Luxe kávovar a myčka)

Sezóna
01.05.2018 - 31.10.2018

Mimosezóna
(01.01.2018 - 30.04.2018)
a (01.11.2018 - 31.12.2018)

den / osoba

den / osoba

700 (s.u.800)

700 (s.u.800)

800 (s.u.900)

800 (s.u.900)

800 (s.u. 900)

800 (s.u. 900)

800 (s.u. 900)

800 (s.u. 900)

-

-

1/2 Economy

100

100

1/1 Economy

450

450

1/2 Standard

100

100

1/1 Standard

600

600

700 (s.u. 900)

700 (s.u. 900)

1/2 Standard

75

75

1/1 Standard

275

275

MÁNES, PALACKÝ, 1/2 Standard
PURKYNĚ
1/1 Standard

50

50

200

200

1/1 Economy

-

-

1/1 Economy

50

50

Lázeňský dům

Pokoj

Jiné
vybavení
pokoje

APT Studio
APT Standard

LÖWENSTEIN

APT Superior

viz
výše*

APT De Luxe
1/2 Tourist

PRUSÍK
(hlavní budova)

Suite

JIRÁSEK

MARIE

Příplatek za výběr stravovacího zařízení

osoba/den

100 Kč

Lázeňský dům

Pokoj

APT Studio
single use
APT Standard
single use

LÖWENSTEIN

APT Superior
single use
APT De Luxe
single use
1/2 Tourist
1/2 Economy

PRUSÍK
(hlavní budova)

1/1 Economy
1/2 Standard
1/1 Standard
Suite
single use
1/2 Standard

JIRÁSEK

1/1 Standard
1/2 Komfort
1/1 Komfort

MÁNES, PALACKÝ, 1/2 Standard
PURKYNĚ
1/1 Standard
MARIE

1/2 Economy
1/1 Economy

Sezóna
01.05.2018 - 31.10.2018

Mimosezóna
(01.01.2018 - 30.04.2018)
a (01.11.2018 - 31.12.2018)

UBYTOVÁNÍ + SNÍDANĚ
den / osoba

UBYTOVÁNÍ + SNÍDANĚ
den / osoba

1 200
1 700
1 500
2 000
1 625
2 125
1 925
2 425
600
860
1160
1150
1450
1 400
1 950
1 000
1 250
1 100
1 350
860
1 060
500
610

875
1 375
1 175
1 675
1 300
1 800
1 600
2 100
490
650
950
880
1180
1 075
1 475
830
1 080
930
1 180
650
850
390
500

PRUSÍK *** +

Lázeňský hotel Prusík je naším hlavním a největším lázeňským zařízením. Komplexní léčebný ústav je vybaven recepcí s nepřetržitým provozem, restauracemi, kavárnou s letní terasou a grilovacím domkem, bezbariérovým přístupem a výtahem. Na recepci je možnost zakoupení dárkových a upomínkových předmětů
i novin, najdeme zde půjčovnu jízdních kol a holí na Nordic Walking, společenských her a směnárnu. Je
zde k dispozici rovněž stálá lékařská služba a nachází se zde ordinace lékařů, balneoprovozy s léčebnými
a welless procedurami či solná jeskyně. Budova je propojena spojovací chodbou s Wellness centrem
Konstantin. Hosté hotelu se stravují přímo v restauraci Piano nebo Park v přízemí hotelu. Parkování je možné
zdarma 50 m nad hotelem. Bezplatná Wi-Fi v přízemí a v prvním patře, pokoje ve II. a III. patře se mohou
připojit přes kabel nebo Wi-Fi routerem.

--

9 jednolůžkových pokojů
55 dvoulůžkových pokojů (7 pokojů bez příslušenství)
4 Suite

Pokoje Tourist jsou jednoduše vybavené pokoje s umyvadlem (sprcha a WC na patře).
Pokoje Economy jsou pokoje se sprchou, WC, lednicí, telefonem a televizorem, s výhledem do dvora a se
starším nábytkem.
Pokoje Standard mají stejné vybavení jako Economy, mají však nový nábytek a výhled do lázeňského parku.
Suite disponuje sprchou, WC, lednicí, telefonem a televizorem, novým nábytkem, výhledem do lázeňského
parku, obývacím pokojem a samostatnou ložnicí. Fén a župan na pokoji.

LÖWENSTEIN ****
Hotel Löwenstein 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. Současná podoba spojuje prvky tradiční lidové architektury s moderním přístupem.

---

4x APT Studio
4x APT Standard
4x APT Superior
4x APT De Luxe

(minimálně 40 m2)
(minimálně 50 m2)
(minimálně 52 m2)
(minimálně 72 m2)

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 a telefonem. Fén i župan na pokoji. Téměř všechna apartmá jsou vybavena balkóny, součástí jednoho apartmá kategorie superior je také terasa, apartmá v nejvyšším podlaží mají
k dispozici klimatizaci. Jedno apartmá je zařízeno jako bezbariérové. Snídani mají hosté přímo v hotelu, obědy
a večeře jsou podávány v restauraci Park v lázeňském hotelu Prusík. Vzdálenost od Prusíku a od WCK 300 m.

JIRÁSEK
J
IRÁSEK *
***
**
Lázeňský hotel Jirásek se nachází na okraji lázeňského parku a nabízí příjemnou rodinnou atmosféru. Hotel
ote
te
ell
je vybaven recepcí, s možností zakoupení dárkových a upomínkových předmětů, půjčovnou jízdních kkol
oll
o
a holí na Nordic Walking, restaurací s letní terasou, salónkem, výtahem a rehabilitačním bazénem. U hotelu
je speciální hřiště na Pétanque a grilovací zákoutí. Počítač s pevným připojením na internet naleznete vedle
recepce. Hosté ubytovaní v tomto hotelu se stravují přímo v restauraci lázeňského hotelu Jirásek. Bezplatná
Wi-Fi.
Parkovací místa jsou bezprostředně vedle hotelu za poplatek. Vzdálenost od Prusíku a od Wellness centra
Konstantin (WCK) 400 m.

--

4 jednolůžkové pokoje
24 dvoulůžkových pokojů

Pokoje standard jsou pokoje se sprchou, fénem, WC, lednicí, telefonem a televizorem.
Pokoje Komfort mají navíc balkon.

