RESTART PRO ZDRAVOTNÍKY – 3 DNY
Ve chvílích, kdy potřebujete rychlý restart, vám nabízíme 3denní léčebný pobyt zaměřený na celkovou regeneraci
organismu. Přijeďte nabrat energii na speciální pobyt pro zdravotní personál, který je sestaven v souladu s
mimořádným dotačním programem pro poskytovatele lůžkové péče pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s
epidemií COVID-19. Cílem je prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a
fyzických sil v souvislosti s epidemií COVID-19.

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci Nástupní den: pondělí - neděle Stravování: plná penze formou bufetu
Pobyt začíná obědem a končí snídaní.

Léčebný pobyt zahrnuje:















2x ubytování
2x plná penze formou bufetu
1x posouzení zdravotního stavu*
1x wellness přísadová koupel s bylinnou solí
1x wellness přísadová koupel s bylinným olejem
1x masáž s bylinnými měšci
1x zábal se zeleným čajem
1x indická masáž hlavy
1x parafínový zábal rukou
1x oxygenoterapie
1x whirlpool
2x solná jeskyně
volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu
volný vstup do fitness po celou dobu pobytu

*posouzení zdravotního stavu (způsobilost absolvovat vybrané procedury bude posouzena na základě dotazníku vyplněného
klientem)
V den příjezdu je pokoj připraven po 14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin.

Cena za pobyt 3 dny / 2 noci
Sektor
Medical Spa
Pavilon /
kategorie

Veselý / KOMFORT
Veselý / EXCLUSIVE

Termín
01. 10. – 19. 12. 2021
dvoulůžkový
pokoj

jednolůžkový
pokoj

osoba / pobyt

osoba / pobyt

8 040 Kč
8 240 Kč

9 040 Kč
9 240 Kč

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu, který je stanovený vyhláškou města Lázní Bohdaneč. Poplatek z pobytu bude vybírán při
příjezdu na recepci. Ceny jsou platné pro rok 2021 a jsou uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku
vyhrazena. Aktuální informace na www.llb.cz

Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz

