CENÍK POBYTŮ

2023
platný od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024

REZERVUJTE ONLINE!
VYBRALI JSTE SI POBYT?
CHTĚLI BYSTE PŘĲET JEN NA HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ?

ZÍSKEJTE AŽ 20% SLEVU NA UBYTOVÁNÍ
Od 1. února 2023 jsme pro Vás připravili nová pravidla
pro členství ve věrnostním programu Lázní Jáchymov.

Stejně tak můžete odeslat nezávaznou poptávku a naše rezervační oddělení
Vás bude obratem kontaktovat.
Pro jakékoliv další dotazy nás kontaktujte přímo. V sekci KONTAKTY snadno najdete
jednotlivá pracoviště a jména s emaily i telefonními čísly.

Neváhejte a pokud členy nejste, přidejte se!
Abychom Vám umožnili získat co nejvíce slev,
je možné body do Vašeho členství nahrát zpětně.
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Více informací na webu www.LazneJachymov.cz

STRAVOVÁNÍ
Stravovací služby poskytujeme v rozsahu plné penze (snídaně, oběd, večeře) či polopenze
(snídaně, večeře). V hotelu Radium Palace při ubytování v kategorii Superior Plus a Suite
se obědy a večeře podávají v Modré restauraci.
Ve všech hotelech nabízíme možnost dietního stravování.
Nutriční terapeutky vám rády poskytnou individuální konzultaci v oblasti výživy.

SILVER CARD
• 120+ bodů
• 10% sleva na pobyt
• 1x volný vstup bazén + sauna LCA 90 min.
• 1x volný vstup solná jeskyně LCA

SLEVY PRO DĚTI
• dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na služby (ubytování, strava)
POPLATEK Z POBYTU
Ceny pobytů nezahrnují poplatek z pobytu. Vztahuje se na všechny osoby starší 18 let
s výjimkou nevidomých osob, držitelů průkazů ZTP/P a jejich průvodců,
pacientů na komplexní lázeňské péči. Výše poplatku z pobytu je stanovena aktuálně platnou
vyhláškou města Jáchymova.

GOLD CARD
• 240+ bodů
• 15% sleva na pobyt
• 50% sleva na parkování
• 1x volný vstup bazén + sauna LCA 90 min.
• 1x volný vstup solná jeskyně LCA
PLATINUM CARD
• 480+ bodů
• 20% sleva na pobyt
• 100% sleva na parkování
• 1x volný vstup bazén + sauna LCA 90 min.
• 1x volný vstup solná jeskyně
• Free upgrade (dle aktuální obsazenosti hotelu)
• Early check-in/late check-out
• mísa ovoce a minerální voda
v den příjezdu na pokoji
• 1x naplnění minibaru zdarma

Využĳte možnosti objednat si ubytování přímo na našich stránkách.
U vybraného balíčku či hotelu stačí kliknout na tlačítko CHCI OBJEDNAT.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY
Pobyty poskytujeme v souladu se Všeobecnými obchodními a smluvními podmínkami
společnosti Léčebné lázně Jáchymov a. s. Jejich plné znění najdete na našem webu.
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KONTRAINDIKACE RADONOVÉ LÉČBY
• akutní onemocnění (infekce, hypertenze, srdeční či dýchací potíže,
rozkolísaný diabetes, neléčená hyperfunkce štítné žlázy apod.)
• onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby
(pokud onkolog nevydá k radonové léčbě souhlasné stanovisko)
• těhotenství / kojící ženy
• věk do 18 let
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TRADIČNÍ RADONOVÁ KÚRA

ZÁKLADNÍ RADONOVÁ KÚRA

KOMPLEXNÍ LÉČBA | 14 nocí
42 léčebných procedur dle předpisu lékaře | průměrně 3 procedury denně

NASTARTOVÁNÍ LÉČEBNÝCH ÚČINKŮ | min. 14 nocí
28 léčebných procedur dle předpisu lékaře | průměrně 2 procedury denně

Popis pobytu:
- 14x ubytování s plnou penzí
- 1x vstupní lékařské vyšetření
- sestavení individuálního léčebného programu
- 1x laboratorní vyšetření dle indikace lékaře
- 1x výstupní lékařské vyšetření se závěrečnou zprávou
- 12x radonová koupel
- 30x léčebná procedura dle předpisu lékaře / v průměru 3 procedury denně
z toho 10x velká léčebná procedura, 20x malá léčebná procedura

Popis pobytu:
- 14x ubytování s plnou penzí
- 1x konzultace s lékařem
- 1x laboratorní vyšetření dle indikace lékaře
- 12x radonová koupel
- 16x léčebná procedura dle předpisu lékaře
Každá další 1 noc:
- 1x ubytování s plnou penzí
- 2x léčebná procedura dle předpisu lékaře

Každá další 1 noc:
- 1x ubytování s plnou penzí
- 3x léčebná procedura dle předpisu lékaře
Bonus:
- láhev minerální vody na pokoji při příjezdu

Bonus:
- láhev minerální vody na pokoji při příjezdu
Důležité informace:
U léčebných pobytů je neděle zpravidla odpočinkový den.
V období Vánoc a Silvestra je vánoční a silvestrovský program v ceně.

-3-

RYZÍ RADONOVÁ KÚRA

KRÁTKÁ RADONOVÁ KÚRA

LÉČBA | PREVENTIVNÍ KÚRA | 11 nocí

LÉČBA pro zmírnění bolesti | 9 nocí
18 léčebných procedur dle předpisu lékaře | průměrně 2 procedury denně

Popis pobytu:
- 11x ubytování s plnou penzí
- 1x konzultace s lékařem
- 1x laboratorní vyšetření dle indikace lékaře
- 10x radonová koupel

Popis pobytu:
- 9x ubytování s plnou penzí
- 1x konzultace s lékařem
- 1x laboratorní vyšetření dle indikace lékaře
- 10x radonová koupel
- 8x léčebná procedura dle předpisu lékaře

Bonus:
- láhev minerální vody na pokoji při příjezdu

Bonus:
- láhev minerální vody na pokoji při příjezdu

Ryzí radonovou kúru poskytujeme pouze v délce 11 nocí.

Důležité informace:
Léčebný program nezahrnuje individuální rehabilitace.
Krátkou radonovou kúru poskytujeme pouze v délce 9 nocí.
Nástup na pobyt: pondělí až pátek do 12 hodin
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REGENERACE po COVID-19

KÚRA NA ZKOUŠKU

ODPOČINEK | PROGRAM GARANTOVANÝ LÉKAŘEM

Seznámení s léčebnou kúrou | 7 nocí | 14 léčebných procedur dle předpisu lékaře

Popis pobytu:
- 7x ubytování s plnou penzí
- 1x lékařská konzultace
- 3x solná jeskyně (popř. Solux)
- 5x oxygenoterapie
- 3x uhličitá koupel (suchá, plynná)
- 2x částečná masáž
- 2x nordic walking
- 5x inhalace - aerosolová, individuální

Popis pobytu:
- 7x ubytování s plnou penzí
- 1x konzultace s lékařem
- 3x radonová koupel
- 2x přísadová koupel se zábalem
- 1x uhličitá koupel se zábalem
- 2x suchá uhličitá koupel – plynná
- 2x klasická masáž (částečná)
- 1x parafínový zábal rukou
- 2x oxygenoterapie
- 1x skupinový tělocvik

Bonus:
- láhev minerální vody na pokoji při příjezdu

Bonus:
- láhev minerální vody na pokoji při příjezdu

-5-

PRO ZDRAVÝ POHYB

SENIOR 55+

PREVENCE bolestí pohybového aparátu | 7 nocí
10 lázeňských procedur s konzultací fyzioterapeuta

VITALITA | 7 nocí | 6 lázeňských procedur

Popis pobytu:
- 7x ubytování s plnou penzí
- 1x konzultace s fyzioterapeutem
- 1x radonová koupel
- 1x podvodní masáž (celková)
- 1x suchá uhličitá koupel – plynná
- 2x klasická masáž (částečná)
- 2x skupinový tělocvik
- 2x skupinový tělocvik v bazénu
- 1x solná jeskyně (45 min., Lázeňské centrum Agricola)

Popis pobytu:
- 7x ubytování s polopenzí
- 1x radonová koupel
- 1x perličková koupel
- 1x přísadová koupel se zábalem
- 1x klasická masáž (částečná)
- 1x suchá uhličitá koupel – plynná
- 1x parafínový zábal rukou
Záměna procedur v pobytovém balíčku není možná
Pro držitele karty SeniorPas platí sleva 5 %
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LÁZEŇSKÝ RELAX
Popis pobytu:
- 3x ubytování s polopenzí
- 1x radonová koupel
- 1x klasická masáž (částečná)
- 1x oxygenoterapie
- 1x solná jeskyně* (45 min.)

LÁZEŇSKÉ MINIMUM
Popis pobytu:
- 2x ubytování s polopenzí
- 1x přísadová koupel se zábalem
- 1x klasická masáž (částečná)
- 1x bazén a Saunový důl* (90 min.)

Zkuste si přiobjednat balíček UNESCO
a poznejte okolní hornické památky.
Více na www.LazneJachymov.cz

DOVOLENÁ S DĚTMI

TÝDEN NA HORÁCH

KRUŠNOHORSKÝ SPECIÁL

WELLNESS ASTORIA

s Karlovy VARY REGION CARD
Popis pobytu:
- 2x ubytování s polopenzí
(možné libovolně prodloužit)
- 2x bazén* (90 min.)
- zdarma zapůjčení holí pro nordic walking
- v letním období zdarma 1x minigolf
- v zimním období 1x solná jeskyně* (45 min.)
- zdarma úschovna kol a lyží.
Každá další 1 noc:
1x ubytování s polopenzí
1x bazén* (90 min.)

Popis pobytu:
- 7x ubytování s polopenzí
- 1x perličková koupel
- 1x přísadová koupel se zábalem
- 2x klasická masáž (částečná)
- 1x Saunový důl a bazén *
- 1x fitness* (60 min.)
- 5x bazén* (60 min.)
- zdarma zapůjčení holí pro nordic walking
- zdarma úschovna kol a lyží

Popis pobytu:
- 5x ubytování s polopenzí
- 1x částečná masáž klasická* (15 min.)
- 1x Thajská masáž - Aroma Oil* (20 min.)
- 1x bazén a Saunový důl* (90 min.)
- 1x solná jeskyně* (45 min.)
- 1x Prohlídková štola Astoria
- 1x Karlovy VARY REGION CARD
- 1x vycházka po Jáchymově

Dítě do 3 let ZDARMA
bez nároku na služby
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Popis pobytu:
- 3x ubytování s polopenzí
- 1x bazén + Saunový důl* (90 min.)
- 1x perličková koupel
- 1x thajská aroma masáž* (20 min.)
- 1x Prohlídková štola Astoria
- 1x dezert + káva / čaj
* Lázeňské centrum Agricola

REKONDIČNÍ POBYTY
INVESTUJTE
DO ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ
Rekondiční pobyty finančně
podporují i zdravotní pojišťovny.
CHCETE VĚDĚT VÍCE?
Volejte na 353 831 441

DÁRKOVÉ POUKAZY
Hledáte nápad na dárek?
Věnujte dárkový poukaz Lázní Jáchymov!
Poukazy na konkrétní pobyty:
353 831 401 - rezervace@laznejachymov.cz
Poukazy na libovolnou částku:
353 831 403 - sekretariat@laznejachymov.cz

+ 420 353 831 111
info@laznejachymov.cz
www.LazneJachymov.cz
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