San Remo – Léčebné pobyty (1. 1. 2018 – 31. 12. 2018)
Klasický léčebný pobyt (min. 6 nocí)
ubytování s polopenzí (snídaně a večeře formou bohatého bufetu)
lehký oběd (polévka, salát a pečivo)
vstupní lékařská prohlídka
24 léčebných procedur na 7 nocí dle předpisu lékaře (na 6 nocí 20 procedur)
výstupní lékařská konzultace vč. závěrečné zprávy
laboratorní vyšetření
Léčebný pobyt LIGHT (min 6 nocí)
ubytování s polopenzí (snídaně a večeře formou bohatého bufetu)
vstupní lékařská prohlídka
18 léčebných procedur na 7 nocí dle předpisu lékaře (na 6 nocí 15 procedur)
výstupní lékařská konzultace vč. závěrečné zprávy
RELAX léčení (min 6 nocí)
ubytování s polopenzí (snídaně a večeře formou bohatého bufetu)
vstupní lékařská prohlídka
14 léčebných procedur na 7nocí dle předpisu lékaře (na 6 nocí 12 procedur)
výstupní lékařská konzultace
Všechny léčebné pobyty obsahují:
uvítací nápoj + malý dárek v den příjezdu
pitnou kúru přímo v hotelu – 2 nové unikátní minerální prameny – Augustinův pramen & pramen
Edward VII.
župan na dobu pobytu
volný vstup do hotelového relax centra (bazén, finská sauna, whirlpool)
připojení k internetu v hotelu zdarma
lázeňskou taxu
Ceník léčebných pobytů
Hlavní sezona
Vedlejší sezona
Zimní sezona
1.1.18 - 6.1.18
4.3.18 - 21.4.18
7.1.18 - 3.3.18
Cena za osobu / noc
22.4.18 - 13.10.18
14.10.18 - 24.11.18
25.11.18 - 22.12.18
ve dvoulůžkovém
23.12.18 - 31.12.18
pokoji
Klasický léčebný pobyt
2.100 CZK
1.825 CZK
1.575 CZK
Léčebný pobyt LIGHT
1.925 CZK
1.650 CZK
1.400 CZK
RELAX léčení
1.800 CZK
1.525 CZK
1.275 CZK
Příplatky
Příplatek za 1/1
450 CZK / noc
Plná penze
250 CZK / osoba / noc
Parkovací místo
100 CZK / noc
Domácí zvíře
150 CZK / noc
Příplatek - Vánoce 1.000 CZK / osoba; Silvestr 2.000 CZK / osoba
Příplatek za garanci balkonu 250 CZK / pokoj / noc; za konkrétní pokoj 125 CZK / pokoj / noc
V případě léčebného pobytu se snídaní se odečítá 250 CZK / osoba / noc
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San Remo – Wellness balíčky 2018
Mariánskolázeňská relaxace
3x ubytování s polopenzí
1x klasická částečná masáž 20 min.
2x parafinový zábal na ruce 15 min.
1x suchá plynová obálka 30 min.
Životabudič
2x ubytování s polopenzí (snídaně a večeře formou bohatého bufetu)
program pro NI:
o 1x základní ošetření pleti (kosmetika Alcina) 50 min.
o 1x reflexní masáž plosky nohy 40 min.
o 1x perličková koupel s přísadou 15 min.
program pro NĚJ:
o 1x masáž horkými lávovými kameny 60 min.
o 1x reflexní masáž plosky nohy 40 min.
o 1x suchá plynová koupel (plynová obálka) 30 min.
Jen pro nás
2x ubytování s polopenzí
1x welcome drink + 1x sladké překvapení na pokoji v den příjezdu
1x lavatherm 20 min.
1x aroma masáž 20 min.

u všech wellness balíčků je zahrnuto v ceně:
župan na dobu pobytu
volný vstup do relaxačního centra (bazén, finská sauna, whirlpool)
připojení k internetu
lázeňská taxa
Ceník wellness balíčků
Cena za osobu a pobyt
ve dvoulůžkovém pokoji
Mariánskolázeňská relaxace - 3 noci
Životabudič - 2 noci
Jen pro nás - 2 noci
Příplatky
Příplatek za jednolůžkový pokoj
Plná penze
Parkovací místo
Domácí zvíře
Příplatek na Vánoce
Příplatek na silvestra

Hlavní sezona

Vedlejší sezona

Zimní sezona

1.1.18 – 6.1.18
22.4.18 –13.10.18
23.12.18 - 31.12.18

4.3.18 – 21.4.18
14.10.18 - 24.11.18

7.1.18. – 3.3.18
25.11.18 - 22.12.18

5.625 CZK
4.000 CZK
3.850 CZK

4.800 CZK
3.500 CZK
3.350 CZK

4.050 CZK
3.000 CZK
2.850 CZK

450 CZK / noc
250 CZK / osoba / noc
100 CZK / noc
150 CZK / noc
1.000 CZK / osoba
2.000 CZK / osoba
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San Remo – Hotelové ubytování 2018
-

ubytování ve zvoleném typu pokoje vč. snídaně formou bohatého bufetu
volný vstup do relaxačního centra (bazén, finská sauna, whirlpool)
pitná kúra přímo v hotelu – 2 nové unikátní minerální prameny – Augustinův pramen &
pramen Edward VII.
připojení k internetu v celém hotelu zdarma
lázeňská taxa

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
Cena za osobu a noc
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový / Třílůžkový pokoj
Příplatky
Polopenze
Plná penze
Parkovací místo
Domácí zvíře
Příplatek na Vánoce
Příplatek na Silvestra

Hlavní sezona

Vedlejší sezona

Zimní sezona

1.1.18 – 6.1.18
22.4.18 –13.10.18
23.12.18 - 31.12.18

4.3.18 – 21.4.18
14.10.18 - 24.11.18

7.1.18. – 3.3.18
25.11.18 - 22.12.18

1.850 CZK
1.375 CZK

1.600 CZK
1.125 CZK

1.350 CZK
875 CZK

250 CZK / osoba / noc
500 CZK / osoba / noc
100 CZK / noc
150 CZK / noc
1.000 CZK / osoba
2.000 CZK / osoba

Při pobytu pouze na 1 noc bude účtován jednorázový příplatek ve výši 425 CZK / pokoj.
Dětské slevy – děti do 5,9 let zdarma, děti 6 – 10,9 let sleva 50 %.
Všechny pokoje jsou nekuřácké.
Storno podmínky
Doporučujeme našim klientům pojištění proti stornu pobytu.
V případě zrušení pobytu platí:
• stornování 20-14 dní před příjezdem – 10 % z celkové částky
• stornování 13-7 dní před příjezdem – 20 % z celkové částky
• stornování 6-1 den před příjezdem – 50 % z celkové částky
• stornování v den příjezdu nebo nedojezd – 100 % z celkové částky
Za nevyčerpané objednané služby a při předčasném odjezdu se neposkytuje žádná finanční náhrada.
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