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ZDARMA

ZDARMA

Kúpele Lúčky

Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník

Poloha: KÚPELE LÚČKY jsou umístěny v horské dolině pod úbočím Chočské vrchoviny, na
rozhraní Oravy a Liptova jen 14 km od Ružomberka, 280 km od Bratislavy na trase BratislavaŽilina-Košice. Charakterizuje je příjemná rodinná atmosféra, kvalifikovaný personál a také
čistý vzduch nasycený vůní jehličnatých lesů.
AQUA-VITAL Park a WELLNESS: Klientům je k dispozici celoročně otevřený AQUA – VITAL
Park zahrnující vnější rekreační bazén s teplotou vody 28 - 33 °C s rozličnými atrakcemi,
vnějším sedacím bazénem s léčivou termální minerální vodou s teplotou 36 – 38 °C, dělený
vnitřní bazén s léčivou termální vodou s teplotou 32 a 35 °C, vitální svět - sauny a Snack Bar.
V dependanci Liptov se nachází wellness se solnou jeskyní - mokrou i suchou, whirlpool se
slanou vodou připravenou z mořské soli, finská sauna, infrasauna a ochlazovací káď.
Léčba: Zájemci o léčebné procedury mohou vyzkoušet léčivé účinky minerální vody.
K dispozici je široký výběr minerálních koupelí, masáží, teploléčby, světloléčby a mnoho
dalších procedur.

Poloha: Priessnitzovy lázně leží v malebné přírodě na svazích Studničního vrchu, nedaleko
města Jeseník. Jedinečný areál, citlivě zasazený do krajiny, tvoří dominantu širokého okolí.
Lázně mají mimořádně příznivé klimatické podmínky a umožňují tak strávit pobyt v kterémkoli
z ročních období.
Wellness a balneo centrum: V lázeňském hotelu Priessnitz Vám nabízíme moderní provozy
wellness a balneo centra. Součástí jsou relaxační i rehabilitační procedury jako koupele,
hydromasážní vany, whirlpool pro 4 osoby, bazén, skotské střiky, masáže, zábaly, elektroléčba, lymfodrenáže a další přístroje k formování postavy. Komplex zahrnuje také tzv. Saunový
svět se třemi typy saun, whirlpoolem a odpočinkovými zónami. Zážitkem jsou také pololázně
v tradičních dřevěných vanách podle dobových metod Vincenze Priessnitze.
Balneopark Vincenze Priessnitze: Raritou, kterou lze najít pouze v Priessnitzových lázních,
je přírodní Balneopark. Tento venkovní park je koncipován jako „vodní zahrada“, kterou
prochází potok s vybudovanou soustavou zastavení sloužících k hydroterapii a relaxaci.

Balíček na 12 dní zahrnuje:
11x ubytování v hotelu
11x strava
lázeňský poplatek

Choč***
plná penze

Balíček na 8 dní zahrnuje:
7x ubytování v hotelu
7x strava
lázeňský poplatek

Choč***
polopenze

Balíček na 12 dní zahrnuje:
11x ubytování v hotelu
11x strava
lázeňský poplatek

Priessnitz****
plná penze

Balíček na 8 dní zahrnuje:
7x ubytování v hotelu
7x strava
lázeňský poplatek

Priessnitz****
polopenze

Léčebný program:
Vstupní a výstupní lékařské vyšetření, saunový svět,
2x masáž, 2x bylinková koupel, 1x uhličitá koupel,
1x LTV v tělocvičně, 1x zábal z jílu, 2x inhalace
aerosolová individuální, 2x infračervené záření
Solux, 2x elektroléčba, 2x parafín, 1x skotský střik,
1x vířivá koupel DK, 2x LTV v bazénu

Léčebný program:
Vstupní a výstupní lékařské vyšetření,
1x elektroléčba, 3x koupel, 1x masáž, 1x solná
jeskyně, 1x bazén, 1x parafín, 1x saunový svět

Léčebný program:
Vstup. a výstup. lékařské vyšetření, saunový svět,
2x masáž, 2x bylinková koupel, 1x uhličitá koupel,
1x LTV v tělocvičně, 1x zábal z jílu, 2x inhalace
aerosol. individuální, 2x infračervené záření Solux,
2x elektroléčba, 2x parafín, 1x skotský střik, 1x vířivá
koupel DK, 2x LTV v bazénu, 1x klimatoterapie

Léčebný program:
Vstupní a výstupní lékařské vyšetření,
3x koupel, 2x masáž, 1x zábal, 1x bazén, 1x parafín,
1x saunový svět

Celková cena poukazu: 12 500 Kč

Celková cena poukazu: 8 600 Kč

Celková cena poukazu: 12 500 Kč

Celková cena poukazu: 8 600 Kč

Příspěvek z C-FKSP: do 5 000 Kč
Cena při poskytnutí maximální
výše příspěvku: 7 500 Kč

Příspěvek z C-FKSP: do 4 300 Kč
Cena při poskytnutí maximální
výše příspěvku: 4 300 Kč

Příspěvek z C-FKSP: do 5 000 Kč
Cena při poskytnutí maximální
výše příspěvku: 7 500 Kč

Příspěvek z C-FKSP: do 4 300 Kč
Cena při poskytnutí maximální
výše příspěvku: 4 300 Kč

Cena nezahrnuje cestovní pojištění.

Kontakt pro objednání – dle příslušné
organizační složky:

Kontakt pro objednání – dle příslušné
organizační složky:

Oddělení Sociální a PaM OŘ
Personální útvar HZS, SŽE
Příslušná personálně-mzdová specialistka pro CDP
Oddělení personální odboru personálního GŘ

Oddělení Sociální a PaM OŘ
Personální útvar HZS, SŽE
Příslušná personálně-mzdová specialistka pro CDP
Oddělení personální odboru personálního GŘ

www.kupele-lucky.sk

Pobyt pro rodinné příslušníky zaměstnanců od 12 let - účastníků KOP

Pobyt pro rodinné příslušníky zaměstnanců od 12 let - účastníků KOP

Wi Fi

Cena nezahrnuje cestovní pojištění.

www.priessnitz.cz
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ZDARMA

Rajecké Teplice - Hotel Skalka

Lázně Niva - Luhačovice

Poloha: Uprostřed lázeňského parku cca 10 minut od centra městečka a vlakového nádraží.
Lázně vděčí za svou slávu zejména termálním pramenům, které mají teplotou 38 °C
a vynikající léčebné účinky hlavně na pohybový aparát. V areálu lázní se nachází jeden
z nejhezčích vodních a saunových světů na Slovensku.

Poloha: Lázeňský & wellness hotel Niva se nachází v klidné části nad luhačovickou přehradou a je vzdálen cca 1500 m od lázeňské kolonády a centra Luhačovic.
Relax a hotelové služby: Niva je moderní lázeňský & wellness hotel po celkové rekonstrukci,
který nabízí široké spektrum služeb, dále přes 40 léčebných procedur a 15 wellness procedur.
Návštěvníkům jsou k dispozici zcela nové pokoje, apartmány, jídelny, bary, salonky, společné
prostory, konferenční místnost, luxusní wellness centrum a celá řada novinek!
Wellness centrum: Připravili jsme pro Vás malou ochutnávku relaxace a pohody, kterou
můžete zažít v našem rozsáhlém komplexu saun, vířivek, teras s nádherným výhledem do
okolní krajiny a dalšími službami. Připraveny jsou relaxační masáže uvolňující tělo i duši,
speciální vinné koupele a pro milovníky plavání vnitřní bazén se slanou vodou a v sezoně
venkovní bazén.

Relax a hotelové služby: Součástí hotelového komplexu je balneo a relax provoz. Můžete
zde využít procedury jako solární louky, nefritové lůžko, oxygenoterapii, magnetoterapii, infra
kabinu, fitness centrum, samozřejmě mnoho druhů masáží a nové wellness (finská a parní
sauna, vířivka). Dále je možno v objektu provozovat volnočasové aktivity jako stolní tenis,
kulečník, šipky apod. Okolí nabízí ideální podmínky pro horskou turistiku a cykloturistiku.
Přímo v areálu hotelu se nachází nové dětské hřiště, ruské kuželky, minigolf, dráha pro inline
bruslení, víceúčelové hřiště, venkovní šachy, pétanque a také půjčovna kol a nordic walkingových holí. Pro nejmenší je v hotelu připraven dětský koutek a venkovní dětské hřiště.
Balíček na 12 dní zahrnuje:
11x ubytování v hotelu
11x strava
lázeňský poplatek

Skalka***
plná penze

Balíček na 8 dní zahrnuje:
7x ubytování v hotelu
7x strava
lázeňský poplatek

Skalka***
polopenze

Balíček na 12 dní zahrnuje:
11x ubytování v hotelu
11x strava
lázeňský poplatek

Niva***
plná penze

Léčebný program:
Vstupní a výstupní lékařské vyšetření, saunový svět,
1x Wellness, 2x masáž, 8x bazén, 1x fitness,
2x rašelina, 1x infrasauna, 1x Oxygen s mechanokombi masáží, 1x BIOPTRON, 2x magnetoterapie,
1x aerosolová inhalace,

Léčebný program:
Vstupní a výstupní lékařské vyšetření, 2x bazén,
1x masáž, 1x reflexní masáž chodidel, 2x Wellness,
1x nefritové lůžko, 1x BIOPTRON, 1x rašelina

Celková cena poukazu: 12 500 Kč

Celková cena poukazu: 8 600 Kč

Příspěvek z C-FKSP: do 5 000 Kč
Cena při poskytnutí maximální
výše příspěvku: 7 500 Kč

Příspěvek z C-FKSP: do 4 300 Kč
Cena při poskytnutí maximální
výše příspěvku: 4 300 Kč

Cena nezahrnuje cestovní pojištění.

Kontakt pro objednání – dle příslušné
organizační složky:

Kontakt pro objednání – dle příslušné
organizační složky:

Oddělení Sociální a PaM OŘ
Personální útvar HZS, SŽE
Příslušná personálně-mzdová specialistka pro CDP
Oddělení personální odboru personálního GŘ

Oddělení Sociální a PaM OŘ
Personální útvar HZS, SŽE
Příslušná personálně-mzdová specialistka pro CDP
Oddělení personální odboru personálního GŘ

www.skalkahotel.sk

Léčebný program:
Volný vstup do vnitřního bazénu se slanou vodou,
volný vstup do venkovního bazénu, volný vstup do
fitcentra, zdarma pitná kúra VIOLA, 3x nordic walking
s instruktorem, 3x wellness centrum (60 min.)

Hlavní sezóna

Sezóna

6. 5. - 29. 9. 2016

26. 2. - 5. 5. 2016

13 200 Kč

12 650 Kč

Balíček na 8 dní zahrnuje:
7x ubytování v hotelu
7x strava
lázeňský poplatek

Léčebný program:
Volný vstup do vnitřního bazénu se slanou vodou,
volný vstup do venkovního bazénu, volný vstup do
fitcentra, zdarma pitná kúra VIOLA, 1x nordic walking
s instruktorem, 1x wellness centrum (60 min.)

sezóna
Mimo sezóna Hlavní
6. 5. - 29. 9. 2016
8. 1. - 25. 2. 2016
11. 11. - 31. 12. 2016

11 550 Kč

Příspěvek z C-FKSP: do 5 000 Kč
Cena při poskytnutí maximální výše příspěvku:
8 200 Kč
7 650 Kč
6 550 Kč

Niva***
polopenze

8 400 Kč

Sezóna

Mimo sezóna

26. 2. - 5. 5. 2016

8. 1. - 25. 2. 2016
11. 11. - 31. 12. 2016

8 050 Kč

7 350 Kč

Příspěvek z C-FKSP: do 4 200 Kč
Cena při poskytnutí maximální výše příspěvku:
4 200 Kč
4 025 Kč
3 675 Kč

Pobyt pro rodinné příslušníky zaměstnanců od 12 let - účastníků KOP

Pobyt pro rodinné příslušníky zaměstnanců od 12 let - účastníků KOP

Wi Fi

Cena nezahrnuje cestovní pojištění.

www.niva.cz

