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

 

Ceník lázeňských procedur 2020 – dětské léčebny  
 

 ceny platné od 2. 1. 2020 

 procedury jsou poskytovány dětem pouze s předpisem lékaře  

 ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH a platí pro individuálně nakupované 
procedury (nad rámec léčebného programu zahrnutého v ceně pobytu) 

 změna cen je vyhrazena 
 

Vysvětlivky k ceníku: 
 
 (1) 15 min. suchý zábal po koupeli 

Lázeňská procedura 
Dětská léčebna 

MIRAMONTI  VÍTKOV 

Inhalace přírodní minerální vody 

Inhalace individuální                                            

15 min. 
230 230 

Inhalace individuální – 5 inhalací 
ambulantní balíček 

15 min.   

1 000 1 000 

Inhalace individuální – každá další inhalace  
k ambulantnímu balíčku inhalací    

15 min.  

200 200 

Inhalace individuální – 5 inhalací 
balíček pro ubytované hosty 

15 min. 
zvýhodněná cena pro děti ubytované  
v zařízeních Lázně Luhačovice, a.s.  

500 500 

Inhalace individuální – každá další inhalace  
k balíčku inhalací pro ubytované hosty 

15 min.                                   

100 100 

Inhalace léková individuální 

10 min. 
195 195 

Přírodní uhličité koupele 

Přírodní uhličitá koupel se suchým zábalem   

15 min. +15 min. (1)         
590 - 

Hydroterapie 

Perličková koupel se suchým zábalem      

15 min. +15 min. (1)         
460 460 

Přísadová koupel se suchým zábalem                                          
– smrkové jehličí     

15 min. +15 min. (1)         

500 500 

Přísadová koupel se suchým zábalem                                          
– ovesná  

15 min. +15 min. (1)         
 

500 500 



Lázeňská procedura 
Dětská léčebna 

MIRAMONTI  VÍTKOV 

Inhalace přírodní minerální vody 500 500 

Přísadová koupel se suchým zábalem                                          
– sůl z Mrtvého moře 

15 min. +15 min. (1)         

500 500 

Střídavá nožní (šlapací) koupel      
15 min.                                                           

290 290 

Reflexní terapie 

Techniky měkkých tkání 
20 min.                                                           

675 675 

Individuální léčebný tělocvik 

Expektorační techniky   
20 min.                                                                                    

675 675 

Dechové cvičení 
20 min.                                                           

675 675 

Nácvik lokomoce a mobility 
20 min.                                                           

675 675 

Míčkování 
20 min.                                                           

675 675 

Skupinový léčebný tělocvik 

Skupinový léčebný tělocvik dle indikace  
– vadné držení těla  
30 min.                                                                                                                     

110 110 

Skupinový léčebný tělocvik dle indikace  
– skolióza    
30 min.                                                                                                                                                                              

110 110 

Skupinový léčebný tělocvik dle indikace 
 – ploché nohy   
30 min.                                                                                                                                                                               

110 110 

Ostatní léčebné výkony 

Magnetoterapie  
20 min.                                                                                                                                                                                                                                 

340 340 

Bioptronová lampa 
30 min.                                                                                                                                                                               

300 300 

Lékařská vyšetření 

Vstupní vyšetření  1 320 1 320 

Kontrolní vyšetření  660 660 

Výstupní vyšetření 880 880 

Konzultace s lékařem 660 660 

Předpis procedury  275 275 

Akutní ošetření lékařem 660 660 

   

Poplatek za změnu načasované procedury 100 100 
 


