
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice

tel.: 577 682 248, 734 645 380, e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

www.LazneLuhacovice.cz 

Pokud si chcete sjednat termín nástupu Vašeho dítěte na komplexní 
lázeňskou péči, zašlete Váš požadavek písemně (e–mailem nebo 
poštou) a uveďte požadovaný termín nástupu, kategorii pokoje           
a kontakt na Vás (e–mail, telefon, adresa). Předběžnou rezervaci 
nástupu do lázní Vám potvrdíme nebo se s Vámi domluvíme na 
jiném termínu, který bude vyhovovat Vám i našim provozním                
a kapacitním možnostem. Za rezervaci termínu lázeňské péče se 
hradí níže uvedené poplatky. Rezervační formulář najdete na našich 
internetových stránkách. 

Rezervační poplatky jsou nevratné. V případě, že rezervační poplatek 
nebude uhrazen v době splatnosti, předběžná rezervace bude 
automaticky zrušena.

2. Rezervace konkrétního pokoje 
Pokoj vybrané kategorie přiděluje klientům výhradně oddělení 
prodeje. Pokud máte zájem o konkrétní pokoj, můžete si jej                
zarezervovat za poplatek 1 000 Kč vč. DPH. 

1. Rezervace termínu lázeňské péče

Kategorie Pokoj Počet Popis pokoje

STANDARD B 3lůžkový 16

I. B 2lůžkový

3lůžkový

4

6

3lůžkový 15

pokoj bez vlastního sociálního zařízení, 
na pokoji je pouze umyvadlo, koupelna 
a toaleta se nachází na patře 
a je společná pro více pokojů, 
bez udání orientace 
Vybavení pokoje:
TV, Wi-Fi ZDARMA

pokoj s vlastním příslušenstvím, 
orientovaný do zadního traktu 
Vybavení pokoje:
TV, Wi-Fi ZDARMA

pokoj s vlastním příslušenstvím, 
orientovaný v čelní části, balkon 
Vybavení pokoje: 
TV, Wi-Fi ZDARMA

2 vzájemně oddělené místnosti – 
obývací pokoj se sedací soupravou 
(možnost přistýlky – rozkládací 
pohovka), ložnice (3 lůžka), společné 
příslušenství (koupelna je vybavena 
vanou), orientace do zadního traktu, 
balkon
Vybavení pokoje: 
TV, lednička, Wi-Fi ZDARMA 

I. A

3lůžkové
studio

1 studio s vlastním příslušenstvím – 
pokoj s kuchyňským koutem 
(dvou plotýnkový vařič, varná konvice, 
nádobí), orientace v čelní části, balkon
Vybavení pokoje: 
TV, lednička, mikrovlnná trouba, 
Wi-Fi ZDARMA, klimatizace 

KOMFORT

3lůžkový 1KOMFORT Termín nástupu PoplatekLázeňská péče

děti s průvodcem

Kč vč. DPH

za pokoj8. 2. – 31. 10. 2017 2 000

CENÍK 2017

PŘÍPLATKY A POPLATKY

REZERVAČNÍ POPLATEK

Dětská léčebna MIRAMONTI

NÁSTUP NA KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKOU PÉČI

Celý systém poskytování lázeňské péče je předvolánkový.                
To znamená, že smluvní lázeňské zařízení  pacienta nejpozději          
5 pracovních dnů před nástupem k pobytu předvolá. Současně 
mu sdělí všechny další informace, které jsou pro klientův nástup         
a pobyt nezbytně nutné (např. kde a jak se bude v lázních hlásit,       
co je třeba si vzít s sebou atd.). 

Termín předvolání je pro pacienta závazný. 

pokoj kategorie I. A

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A. S. 

KOMPLEXNÍ 
LÁZEŇSKÁ PÉČE

PRO DĚTI

KATEGORIE UBYTOVÁNÍ

děti bez průvodce za lůžko1. 7. – 20. 8. 2017 2 000

od 1,5 roku do 18 let
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KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PRO DĚTI PRŮVODCE PRO POBYT KATEGORIE UBYTOVÁNÍ

U komplexní lázeňské péče pro děti hradí zdravotní pojišťovna 
lázeňskou léčbu, celodenní stravování (racionální a dietní stravu)         
a ubytování ve standardní úrovni. Zdravotní pojišťovna hradí ubyto-
vání na lůžku v pokojích kategorie AD (2 – 3 lůžkový pokoj), BD (4 – 6 
lůžkový pokoj) se základním vybavením (pokoj bez vlastního 
sociálního zařízení, koupelna a toaleta se nacházejí na patře a jsou 
společné pro více pokojů). 

U komplexní lázeňské péče pro děti poskytujeme v rámci úhrady 
zdravotní pojišťovnou  ubytování v pokojích Standard B (bez vlastní-
ho sociálního zařízení) nebo Standard A (pokoj s vlastním sociálním 
zařízením). 

U malých pacientů do 6 let věku je nutné, aby s ním do lázní na 
komplexní lázeňskou péči přijel i průvodce. Průvodce, obvykle jeden 
z rodičů, doprovází své dítě na všechny procedury, aby se zaškolil         
v léčebné rehabilitaci svého dítěte. 

Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna (do dovršení šestého 
roku dítěte), u které je pojištěno doprovázené dítě. Průvodci dítěte 
hradí zdravotní pojišťovna ubytování a plnou penzi (racionální               
stravu).

Základní výše příplatků za ubytování průvodce dítěte ve vyšší 
kategorii pokoje platí pro hlavní sezónu/DP. V ostatních sezónách 
poskytneme průvodci dítěte sezónní slevu ze základních příplatků 
dle následující tabulky. Sezónní slevy platí pro ubytování v dětských 
léčebnách Miramonti a Vítkov.  

SLEVA PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ
Průvodci dítěte, které je pojištěncem Zaměstnanecké pojišťovny 
Škoda, poskytneme navíc ve všech sezónách slevu ve výši 50 Kč/ 
osoba/den při ubytování v dětských léčebnách Miramonti a Vítkov. 
Tato sleva se neposkytuje, pokud v dané sezóně nejsou příplatky za 
ubytování průvodce stanoveny.

Průvodce, který doprovází dítě ZTP/P, neplatí příplatky za ubytování 
vyšší kategorie.

LÁZEŇSKÝ POPLATEK
Za každý den pobytu v Luhačovicích platíte lázeňský poplatek. 
Od poplatku jsou osvobozeni:
.  osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním 
   postižením (ZTP/P) a jejich průvodci
.  osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let

Aktuální výše lázeňského poplatku činí 15 Kč/osoba/den.

VYSVĚTLIVKY K CENÍKU PŘÍPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ PRŮVODCE

DP – sezóna platná pro komplexní lázeňskou péči pro děti s průvodcem

1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/3 – třílůžkový pokoj

Standard B – pokoj bez vlastního sociálního zařízení – na pokoji je pouze umyvadlo; 
koupelna a toaleta se nachází na patře a je společná pro více pokojů
I. A – pokoj s vlastním příslušenstvím, orientace v čelní části
I. B – pokoj s vlastním příslušenstvím, orientace do zadního traktu
Komfort – 3lůžkový rodinný pokoj s vlastním příslušenstvím
Komfort/studio – 3lůžkové studio s vlastním příslušenstvím

Sezóna Termín
Zimní sezóna / DP 
Mezisezóna / DP

Hlavní sezóna / DP

11. 1. – 22. 3. a 2. 11. – 22. 12. 2017
23. 3. – 19. 4. 2017
20. 4. – 1. 11. 2017

Sezónní sleva
100 %
50 %
0 %

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
5 600
4 900

11 200
11 200
4 900
4 200

0

0
200
175
400
400
175
150

0

UBYTOVÁNÍ KATEGORIE POKOJ

Zimní sezóna / DP
11. 1. – 22. 3. 2017

2. 11. – 22. 12. 2017

PŘÍPLATKY ZA UBYTOVÁNÍ PRŮVODCE 
na lůžku v pokoji vyšší kategorie. 
Ceny v Kč vč. DPH se započtenou sezónní slevou.

Mezisezóna / DP
23. 3. – 19. 4. 2017

Hlavní sezóna / DP
20. 4. – 1. 11. 2017

1/3
1/3

1/2,1/3
1/3
1/3
1/2

1/2,1/3
1/2, 1/3

Standard B
I.A
I.B

Komfort
Komfort/studio

I.A
I.B

Standard A

0
11 200
9 800

22 400
22 400
9 800
8 400

0

1 den 28 dní1 den 28 dní1 den 28 dní
0

400
350
800
800
350
300

0

Dětská léčebna 
MIRAMONTI

Dětská léčebna VÍTKOV

Penziony dětských léčeben

Změna uvedených cen je vyhrazena.

Kategorie Pokoj Počet Popis pokoje

I. B 3lůžkový 9 pokoj s vlastním příslušenstvím, 
orientovaný do zadního traktu 
Vybavení pokoje: 
TV, telefon, Wi-Fi ZDARMA

I. A 2lůžkový 32 pokoj s vlastním příslušenstvím, 
orientovaný v čelní části, balkon 
Vybavení pokoje: 
TV, telefon, Wi-Fi ZDARMA

I.B/
bezbariérový

3lůžkový

2lůžkový

1

2

bezbariérový pokoj s vlastním 
příslušenstvím, orientovaný 
do zadního traktu 
Vybavení pokoje: 
TV, telefon, Wi-Fi ZDARMA

Dětská léčebna VÍTKOV

Kategorie Pokoj Počet Popis pokoje

STANDARD A 2lůžkový 23 pokoj s vlastním příslušenstvím, 
bez udání orientace  
Vybavení pokoje: 
TV, Wi-Fi ZDARMA (pouze v penzionech 
Vlastimila a Loreta)

3lůžkový 5

4lůžkový 1

2x 
2lůžkový
(buňka) 

1 v penzionu Rodina dva 2lůžkové pokoje 
se společným sociálním zařízením, 
bez udání orientace  
Vybavení pokoje: 
TV

Penziony dětských léčeben 
RODINA, VLASTIMILA, LORETA

Penzion Rodina

Dětská léčebna VÍTKOV

NAŠE DOPORUČENÍ
Přijeďte na komplexní lázeňskou péči s dítětem v zimní sezóně. 
Neplatíte příplatky za vyšší standard ubytování.


