
U komplexní lázeňské péče pro děti hradí zdravotní pojišťovna lázeňskou 
léčbu, celodenní stravování (racionální a dietní stravu) a standardní 
ubytování.

U komplexní lázeňské péče pro děti poskytujeme v rámci úhrady zdravot-
ní pojišťovnou  ubytování v pokojích Standard B (bez vlastního 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 komplex-
ní lázeňskou péči přijel i průvodce. Průvodce, obvykle jeden z rodičů, 
doprovází své dítě na všechny procedury, aby se zaškolil v léčebné 
rehabilitaci svého dítěte. Průvodce je za nezletilého pacienta zodpo-
vědný po celou dobu jeho komplexní lázeňské péče, a to bez ohledu 
na věk dítěte.

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

komplexní lázeňská péče pro děti (KLP) 
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ceník 2020

příplatky za ubytování průvodce

příplatky a poplatky

od 1,5 roku do 18 let

Pokud jsou pokoje kategorie Standard A nebo Standard B obsazené, na- 
bídneme průvodci dítěte ubytování v pokoji vyšší kategorie za příplatek.

Základní výše příplatků za ubytování průvodce dítěte ve vyšší kategorii 
pokoje platí pro termín KLP / 1. V ostatních termínech poskytneme prů- 
vodci dítěte slevu ze základních příplatků dle následující tabulky. 

Slevy platí pro ubytování v dětských léčebnách Miramonti a Vítkov.  

Penziony dětských léčeben (Rodina, Vlastimila, Loreta) poskytují ubyto- 
vání pro děti s průvodcem v pokojích kategorie Standard A, které plně 
hradí zdravotní pojišťovny.

Ubytování dítěte v pokoji vyšší kategorie je bez příplatku.

Označení

KLP / 4
KLP / 3
KLP / 2
KLP / 1

08. 01. – 31. 03. 2020 / 16. 09. – 17. 12. 2020
01. 04. – 30. 04. 2020 / 01. 10. – 31. 10. 2020
01. 05. – 30. 06. 2020 / 01. 09. – 30. 09. 2020

01. 07. – 31. 08. 2020

Sleva

100 %
60 %
20 %
0 %

Termín komplexní lázeňské péče
pro děti s průvodcem

Průvodce, který doprovází dítě 
ZTP nebo ZTP/P, neplatí pří- 
platky za ubytování vyšší kate- 
gorie.

POPLATEK Z POBYTU
Za každý den pobytu v Luha- 
čovicích platíte poplatek z po- 
bytu. 

Od poplatku jsou osvobozeni:
.  osoby mladší 18 let
.  osoby nevidomé, bezmocné 
a osoby s těžkým zdravotním 
postižením (ZTP/P) a jejich 
průvodci

Aktuální výše poplatku z po- 
bytu činí 21 Kč/osoba/den.

Změna cen je vyhrazena.

UBYTOVÁNÍ KATEGORIE POKOJ

KLP / 4
08. 01. – 31. 03. 2020
16. 09. – 17. 12. 2020

KLP / 3
01. 04. – 30. 04. 2020
01. 10. – 31. 10. 2020

KLP / 2
01. 05. – 30. 06. 2020
01. 09. – 30. 09. 2020

KLP / 1
01. 07. – 31. 08. 2020

28 dní1 den 28 dní1 den 28 dní1 den 28 dní1 den

Dětská léčebna 
MIRAMONTI

Dětská léčebna 
VÍTKOV

Penziony 
dětských léčeben

Příplatky za ubytování průvodce 
na lůžku v pokoji vyšší kategorie
Ceny v Kč vč. DPH se započtenou slevou.

TERMÍN KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE PRO DĚTI S PRŮVODCEM

1/3

1/3

1/2, 1/3

1/3

1/3

1/2, 1/3

1/2, 1/3

1/2, 1/3

Vysvětlivky:
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, Standard A – pokoj s vlastním sociálním zařízením, I. A – pokoj s vlastním sociálním 
zařízením, orientace v čelní části, I. B – pokoj s vlastním sociálním zařízením, orientace do zadního traktu, Komfort – 3lůžkový rodinný pokoj        
s vlastním sociálním zařízením, Komfort/studio – 3lůžkové studio s vlastním sociálním zařízením
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termín lázeňské péče pro děti

Ujeďte zimnímu smogu!
     Lázně Luhačovice jsou krásné, malebné a léčivé 
      v každé roční době.

Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 577 682 100, 734 645 380, e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz
www.LazneLuhacovice.cz 

indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost 
v Lázních Luhačovice, a.s.

Děti jsou po lázeňské léčbě méně nemocné, nepotřebují tak často 
antibiotika a obvykle je možné snížit i dávky ostatních léků. Lázeňská 
léčba posílí imunitní systém a psychickou pohodu vašeho dítěte.

Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v ČR.
VZP – 111, ZP MV ČR – 211, VOZP – 201, OZP – 207, ZPŠ – 209,

ČPZP – 205, RBP – 213

XXV/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
XXX/2, 3, 4, 5, 6, 7
XXIII/1, 2, 3, 4, 5
XXIV/2
XXI/1

Indikace lázeňské léčby Číslo indikace pro lázeňskou péči 
hrazenou zdravotní pojišťovnou

Nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci kožní (kromě lupénky)
Nemoci trávicího ústrojí
Obezita
Nemoci onkologické

Termín dle nástupních dní PoplatekPobyt (28 nocí)

Děti s průvodcem

Kč vč. DPH

za pokoj01. 04. – 15. 09. 2020 3 000

Děti bez průvodce za lůžko08. 07. – 31. 08. 2020 3 000

Všechny poplatky jsou nevratné. V případě, že příslušný poplatek 
nebude uhrazen v době splatnosti, předběžná rezervace bude automa-
ticky zrušena. Komplexní lázeňská péče se řídí Všeobecnými podmínka-
mi pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro děti                   
v Lázních Luhačovice, a.s. Jejich plné znění a rezervační formuláře najde-
te na www.LazneLuhacovice.cz.

písemně (e-mailem nebo poštou) a uveďte všechny požadované údaje 
do rezervačního formuláře, který najdete na www.LazneLuhacovice.cz. 

3. Poplatek za konkrétní pokoj 
Pokoj vybrané kategorie přiděluje klientům výhradně oddělení prodeje. 
Pokud má průvodce dítěte zájem o konkrétní pokoj (číslo pokoje), může 
si jej zarezervovat za poplatek.

Termín PoplatekPobyt Kč vč. DPH

Děti s průvodcem za pokojceloročně 1 000

Termín dle nástupních dní PoplatekPobyt

KLP pro děti s průvodcem

Kč vč. DPH

za pokoj01. 04. – 15. 09. 2020 3 000

KLP pro děti bez průvodce za lůžko08. 07. – 31. 08. 2020 3 000

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. To 
znamená, že lázně pacienta předvolají dle svých kapacitních možností 
nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem na lázeňskou péči. Termín 
nástupu na KLP je pro pacienta závazný.

1. Vyžádaný termín nástupu na KLP pro děti
Pokud má vaše dítě (děti) schválený návrh, který je doručený lázním,      
a chcete si sjednat termín KLP, zašlete nám váš požadavek písemně 
(e-mailem nebo poštou) a uveďte požadovaný termín nástupu, kategorii 
pokoje a kontakt na vás (e-mail, telefon). 

2. Rezervace termínu bez speci�kace pobytu
Nevíte-li, zda bude mít vaše dítě schválený návrh na lázeňskou péči 
nebo budete léčebný pobyt hradit sami, můžete si sjednat rezervaci 
termínu bez udání speci�kace pobytu. Tato rezervace je placenou 
službou dle individuálních požadavků zákonného zástupce dítěte.   
Pokud si chcete sjednat tuto službu, zašlete nám váš požadavek

VÝHODY LÁZEŇSKÉ LÉČBY V ZIMNÍM OBDOBÍ

•   Zvýšenou zátěž způsobenou inverzí 
     děti lépe překonají v prostředí čistého lázeňského ovzduší

•   Průvodci dítěte je k dispozici vyšší standard ubytování 
     bez příplatku
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