Artróza kloubů – 10 dní
Pobyt byl vytvořen pro pacienty s nemocí postihující klouby (kyčelní, kolenní, ramenní a loketní). Léčebný
program je založen na intenzivní rehabilitaci, síle přírodního léčivého zdroje a individuálnímu přístupu, díky
nimž v krátkém čase dosáhnete výrazného zlepšení vašeho zdravotního stavu.
Léčebný program zahrnuje:
9x ubytování
9x plná penze výběrového typu (bufetovou formou)
1x vstupní lékařské vyšetření
3x skupinová rehabilitace v bazénu
3x skupinová rehabilitace
1x individuální rehabilitace
2x fit posilovna pod dohledem fyzioterapeuta
4x slatinný zábal v zábalové vaně
1x klasická masáž částečná
1x suchá masážní vana Hydrojet
5x elektroléčba
1x skupinová rehabilitace - polohování/posilování
3x parafín
1x nácvik mobility rukou ve slatině
Volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu.

Pobyt začíná obědem a končí snídaní.
Standardním nástupním dnem je kterýkoliv pracovní
den.
V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den
odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin.
Přesné složení léčebného programu určí lékař na
základě zjištění aktuálního zdravotního stavu.

Cena za pobyt 10 dní / 9 nocí

Pavilon/kategorie
Veselý / A
Veselý / A PLUS

Hlavní sezóna
1. 5. – 31. 10. 2020
dvoulůžkový pokoj
jednolůžkový pokoj
osoba/pobyt
osoba/pobyt
18 657 Kč
21 816 Kč
21 006 Kč
-

Vedlejší sezóna
1. 11. – 31. 12. 2020
dvoulůžkový pokoj
jednolůžkový pokoj
osoba/pobyt
osoba/pobyt
17 280 Kč
20 196 Kč
18 657 Kč
-

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu 21 Kč/osoba/noc vyjma osoby nevidomé; osoby, které jsou považovány za závislé
na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby; držitelé průkazů ZTP/P a jejich průvodci; osoby, kterým
je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako komplexní (KLP); osoby mladší 18 let. Poplatek z pobytu bude
vybírán při příjezdu na recepci. Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném pouze jedním klientem na vlastní žádost účtujeme
poplatek 500 Kč/noc. K dispozici dle volné kapacity. Ceny jsou platné pro rok 2020 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně
DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena.

