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LÁZNĚ LUHAČOVICE
akciová společnost

LÁZEŇSKÉ POBYTY V LUHAČOVICÍCHTOP NABÍDKA 2017



Luhačovice jsou čtvrté největší a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice. 
Unikátní léčivé prameny řadí Luhačovice mezi špičkové léčebné lázně v celé Evropě.
Nejznámějším minerálním pramenem je Vincentka.

Léčíme nemoci dýchacích cest, pohybového aparátu, potíže s trávicím a oběhovým 
ústrojím, cukrovku a onkologická onemocnění. Přírodní léčivé vody využíváme                 
k uhličitým koupelím, inhalacím a pitné kúře minerálních vod přímo z pramenů.

Architektura Luhačovic má nenapodobitelný a neopakovatelný ráz, který jí vtiskl 
slovenský architekt Dušan Jurkovič. Nádhernou ukázkou jeho umění je dnešní 
exkluzivní lázeňský hotel Jurkovičův dům.

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku svátečních pobytů v hotelech, které jsou 
nejžádanější. Vyberte si ubytování dle vašeho přání a vkusu - alpský styl, lidovou secesi 
Dušana Jurkoviče či nejluxusnější hotel v Luhačovicích, 
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel.

Těšíme se na vás v lázních Luhačovice ! 

LÁZNĚ LUHAČOVICE 
PRO VAŠE ZDRAVÍ, RELAXACI

A WELLNESS



Chcete letos strávit svátky netradičně a příjemně? Přijeďte si do lázní 
Luhačovice užít advent, Vánoce nebo Silvestr bez zbytečného 
shonu, příprav a stresu. Tradičně připravujeme sváteční program         
a nechybí ani lázeňské procedury.

Přijeďte sami, s rodinou či přáteli a příjemně u nás prožijte sváteční 
dny ve společnosti dalších lázeňských hostů.

SVÁTKY LETOS JINAK . . .VÁNOČNÍ VEČÍRKY V LÁZNÍCH

Plánujete vánoční večírek pro zaměstnance 
nebo pro obchodní partnery?  
Je nám velkým potěšením nabídnout vám naše služby 
Alexandria**** Spa & Wellness hotelu. 

Zajistíme vám ubytování, výborné jídlo a celý doprovodný program, 
který přizpůsobíme na míru vašemu požadavku. 

Vánoční večírek vám mohou zpestřit také lázeňské procedury      
nebo relaxace ve wellness v hotelu Alexandria****. 

Rádi vám zašleme cenovou nabídku. 

Napište nám nebo zavolejte:

ALEXANDRIA**** SPA & WELLNESS HOTEL 
tel.: 730 804 408
e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz



Nerušený  odpočinek i špetku skryté magie najdete v luxusním wellness centru 
(bazén, whirlpool, Kneippův chodník, saunový svět – laconium, parní, bylinková a solná 
lázeň, �nská sauna, ochlazovací sprchy, ledová studna, relaxační vyhřívané lavice               
a odpočinkové zóny), které můžete v rámci pobytu volně využívat.

.  luxusní wellness hotel s prvotřídními službami

.  největší a nejmodernější wellness v Luhačovicích

.  přírodní uhličité koupele a jiné tradiční lázeňské procedury

.  volný vstup do wellness s bazénem a saunovým světem

.  vyhlášená Francouzská restaurace

.  noční klub s atmosférou první republiky

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel



I  největší léčebný hotel v Luhačovicích  I  všechny služby pod jednou 
střechou  I  přírodní uhličité koupele  I  inhalace  I  více jak 60 druhů 
lázeňských procedur přímo v hotelu

PALACE****
I  léčebný hotel v centru Luhačovic  I  všechny služby pod jednou střechou  
I  přírodní uhličité koupele  I  inhalace a další procedury

MORAVA*** superior
DRŽITEL PRESTIŽNÍHO CERTIFIKÁTU EUROPESPAMED



I  luxusní hotel ve stylu lidové secese  I  atraktivní poloha v samém srdci lázní  
I  všechny služby pod jednou střechou  I  snídaně a večeře formou bufetu  
I  lázeňské i wellness procedury  I  volný vstup do bazénu a whirlpoolu

I  luxusní secesní hotel  I  stojí v klidném lázeňském centru  
I  stravování v hotelu  I  procedury v lázeňských zařízeních (cca 300 m)

DŮM B. SMETANY****JURKOVIČŮV DŮM****



I  typická architektura D. Jurkoviče I snídaně v hotelu
I  večeře ve Společenském domě (cca 300 m) 
I  procedury v lázeňských zařízeních (cca 400 m)

JESTŘABÍ***
I  stylové ubytování 
I  stravování ve Společenském domě (cca 150 m)
I  procedury v lázeňských zařízeních (cca 250 m)

VILA POD LIPAMI***

VEPŘEK | PÓLA
I pohodlné ubytování  I stravování ve Společenském domě (cca 800 m)  

superior



SLEVA 15 % 
na procedury a spa rituály 
(dle kapacitních možností
wellness centra) dokoupené 
nad rámec balíčku na místě, 
tj. neobjednané s pobytem 

VÁNOČNÍ BONUS
SLEVA 30 %

na procedury a spa rituály
(dle kapacitních možností

wellness centra) dokoupené
nad rámec balíčku 

a objednané s pobytem 

ADVENTNÍ WELLNESS V ALEXANDRII****
Nenechte se letos stresovat přípravami na Vánoce 
a dopřejte si opravdový adventní wellness. 

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (2 oddělené 2 lůžkové pokoje se společným příslušenstvím), K – klimatizace. 
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek. Záměna procedur v rámci pobytových balíčků není možná.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

2 noci
3 noci
4 noci
7 nocí

4 535
6 910
6 910

11 025

5 665
8 695
8 695

13 160

5 105
7 810
7 810

12 110

5 235
8 020
8 020

12 390

4 425
6 730
6 730

10 815

5 805
8 920
8 920

13 440

Alexandria****

26. 11. – 17. 12. 2017

Lux K Apartmá KSuperior KSuperior,
Superior K Lux Plus KLux Plus K

.  2/3/4/7x ubytování s polopenzí

.  1x adventní večeře u vánočního stromečku 
   ve Francouzské restauraci (v rámci polopenze)
.  ochutnávkový balíček vánočního cukroví 
   (8 druhů tradičního cukroví – linecké, třené,  
   vanilkové rohlíčky...) k pobytu na 7 nocí
.  1x tradiční domácí vánoční punč
.  wellness balíček procedur na 2/3/4 nebo 7 nocí
.  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
.  volný vstup do wellness 
.  volný vstup do �tness centra
.  zapůjčení županu

Wellness balíček procedur 
(2 noci/ mimo pá – ne, so – po)
.  1x hřejivý obklad zad (20 min.)
.  1x uvolňující masáž (25 min.)

Wellness balíček procedur (3 noci/ čt – ne)
.  1x perličková koupel (20 min.)
.  1x hřejivý obklad zad (20 min.)
.  1x uvolňující masáž (25 min.)

Wellness balíček procedur (4 noci/ ne – čt)
.  1x relaxační bublinková koupel (15 min.)
.  1x hřejivý obklad zad (20 min.)
.  1x uvolňující masáž (25 min.)
.  1x masáž lávovými kameny (25 min.)

Wellness balíček procedur (7 nocí/ ne – ne)
.  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)
.  1x perličková koupel s přísadou (20 min.)
.  1x vonný parafínový obklad zad (20 min.)
.  1x masáž klasická (částečná, 25 min)
.  1x uvolňující masáž (25 min.)
.  1x masáž lávovými kameny (25 min.)

2lůžkový 2lůžkový 2lůžkový2lůžkový 2x 2lůžkový1lůžkový



VÁNOČNÍ BONUS
SLEVA 30 % 
na dokoupené 
lázeňské procedury 
dle předpisu lékaře

ADVENTNÍ RELAXACE 
V JURKOVIČOVĚ DOMĚ****
Dopřejte si před vánočními svátky adventní lázeňskou relaxaci 
v Jurkovičově domě, v pohádkovém hotelu v samém srdci lázní. Podle tradice 
Vám připravíme také postní pokrmy. Zastavte se na počátku předvánočního shonu 
a vychutnejte si u nás kouzlo adventu.

Vysvětlivky: Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.

•  7x ubytování
•  7x adventní plná penze 
   (odlehčená strava - snídaně a večere formou bufetu, jednotný postní oběd)
•  1x konzultace s lékařem
•  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)
•  9x lázeňská procedura podle předpisu lékaře (4x velká a 5x malá procedura)
•  zapůjčení županu
•  volný vstup do bazénu a whirlpoolu
•  denně pitná kúra léčivých minerálních vod

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

9 205
10 220

9 485
10 640

10 045
-

11 095
-

Jurkovičův dům****

26. 11.  – 10. 12. 2017
Lux ApartmáSuperior

2lůžkový
1lůžkový

Komfort



VÁNOCE V ALEXANDRII****

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (2 oddělené pokoje se společným příslušenstvím), K – klimatizace. 
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek. Záměna procedur v rámci pobytových balíčků není možná.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

2lůžkový
1lůžkový

15 715
-

15 715
16 615

17 155
-

17 515
-

15 445
-

18 925
-

Alexandria****

21. 12. – 27. 12. 2017
Lux K ApartmáSuperior KSuperior Lux Plus K (2x 2lůžkový)Lux Plus K

Kouzlo Vánoc spočívá také v tom, že si lidé darují dárky, které je potěší. 
Letos můžete vánoční potěšení dopřát i sami sobě, a to v podobě klidu, 
odpočinku a relaxace. Nechejte vánoční přípravy na nás. 
Chybět nebude stromeček, jmelí, cukroví, kapr, bramborový salát a koledy. 

•  6x ubytování ve vánočně vyzdobeném   
   pokoji
•  1x tradiční domácí vánoční punč a dezert
•  6x snídaně formou bufetu
•  1x uvítací večeře s přípitkem
•  1x štědrovečerní večeře (tradiční vánoční  
   menu – aperitiv, předkrm, polévka,  
   smažený kapr/řízek, bramborový salát,  
   dezert, káva)
•  1x sváteční večeře při svíčkách 
   ve Francouzské restauraci
•  1x degustační večeře (česká a moravská   
   kuchyně) formou bohatého bufetu
•  2x večeře formou bufetu
•  Štědrý den v Alexandrii s wellness zážitky,  
   vánočními melodiemi, štědrovečerní 
   večeří a dárkem u vánočního stromečku
•  vánoční program (denně melodie 
   nejen vánoční k poslechu i k tanci)

•  1x relaxační bublinková koupel (15–20 min.)
•  1x wellness masáž éterickým olejem s vůní  
   granátového jablka (25 min.)
•  1x uvolňující masáž vonným krémem (25 min.)
•  1x obklad zad z přírodního včelího vosku 
   (20 min.)
•  denně pitná kúra luhačovických
   minerálních vod
•  volný vstup do vánočně vyzdobeného  
   wellness ve stylu římských lázní (bazén, 
   whirlpool, saunový svět (parní, bylinková
   a solná lázeň,  �nská sauna a laconium), 
   Kneippův chodník, ochlazovací sprchy, 
   ledová studna, relaxační vyhřívané lavice 
   a odpočinkové zóny
•  volný vstup do �tness centra
•  zapůjčení županu
 



SILVESTR 2017 V LUHAČOVICÍCH

Silvestrovským večerem provází přední moderátor Aleš Cibulka.

VELKÝ SÁL
19.00 – 03.00 K tanci a poslechu hraje Marathon Band Dušana Mathona
19.00 Slavnostní zahájení silvestrovské oslavy 2017
22.00 Bohuš MATUŠ
23.00 Barmanská show
24.00 Přivítání Nového roku 2018
KONCERTNÍ SÁL
19.00 – 03.00    K tanci a poslechu hraje Vivian Band
20.30 Bohuš MATUŠ 
VINÁRNA DOMINO
19.00 – 03.00     K tanci a poslechu hraje Showband Pavla Březiny
20.00         Latinskoamerická show
21.30 Barmanská show
SALONEK
19.00 – 03.00     K tanci a poslechu hraje Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka
GALERIE
20.00 – 00.30 Fotoateliér  |  Malování na obličej  |  Zábavné silvestrovské doplňky  
LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ
00.10 Přijďte s námi přivítat Nový rok 2018 na Lázeňské náměstí, 

 které rozzáří novoroční ohňostroj s hudbou.

Silvestrovský galavečer ve Společenském domě zahrnuje welcome drink, večeři formou 
bohatého rautu s neomezenou konzumací vybraných teplých, studených i sladkých 
lahůdek a bohatý zábavný silvestrovský program.



SILVESTROVSKÝ VIP WELLNESS POBYT 
Přijeďte strávit poslední dny v roce do nejluxusnějšího wellness hotelu 
v Luhačovicích s velkoryse řešeným wellness centrem a pravou atmosférou 
starých římských lázní. Dopřejte si zaslouženou relaxaci, načerpejte novou energii 
a oslavte s námi příchod nového roku.

•  6x ubytování
•  1x láhev vína (0,7 l) na pokoji
•  5x snídaně formou bufetu
•  1x novoroční brunch se skleničkou sektu
•  1x uvítací večeře s přípitkem
•  2x večeře formou bufetu
•  1x večeře ve Francouzské restauraci
•  1x sváteční novoroční večeře
•  1x relaxační bublinková koupel 
   (15 –20 min.)
•  1x wellness masáž (25 min.) 
   dle vlastního výběru
•  1x relaxační masáž éterickým olejem 
   (25 min.)
•  1x masáž obličeje a dekoltu (25 min.) 
   pro dámy nebo indická antistresová 
   masáž hlavy (25 min.) pro pány

•  volný vstup do wellness ve stylu římských   
   lázní - bazén, whirlpool, saunový svět  
   (laconium, parní, bylinková a solná lázeň,  
   finská sauna), Kneippův chodník, 
   ochlazovací sprchy, ledová studna, relaxační   
   vyhřívané lavice a odpočinkové zóny
•  volný vstup do fitness centra
•  zapůjčení županu
•  denně pitná kúra luhačovických 
   minerálních vod
•  SILVESTROVSKÝ GALAVEČER 
   ve Společenském domě (welcome drink,   
   večeře formou bohatého rautu s neomeze- 
   nou konzumací vybraných teplých, 
   studených i sladkých lahůdek, bohatý 
   zábavný silvestrovský program, ohňostroj)

Vysvětlivky: 2x 2lůžkový – spojené pokoje (2 oddělené pokoje se společným příslušenstvím), K – klimatizace. 
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek. Záměna procedur v rámci pobytových balíčků není možná.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

2lůžkový
1lůžkový

15 930
-

-
16 830

17 370
-

17 730
-

15 660
-

-
-

Alexandria****

27. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Lux K ApartmáSuperior KSuperior Lux Plus K (2x 2lůžkový)Lux Plus K



Vysvětlivky: Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

-
14 120

-
-

13 670
14 570

-
-

14 540
-

-
-

-
-

12 590
11 780

Jurkovičův dům****

Chaloupka****

27. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Lux ApartmáSuperior

2lůžkový
1lůžkový

2lůžkový
4lůžkový

Komfort

SILVESTROVSKÁ REGENERACE  
V JURKOVIČOVĚ DOMĚ****
Hotel Jurkovičův dům se nachází na nejhezčím místě v Luhačovicích. Tento unikátní 
architektonický skvost ve stylu lidové secese je zasazen do malebného parku a stojí 
v centru lázní vedle lázeňské kolonády. Ubytovat se můžete i ve vile Chaloupka. 
Hotel Jurkovičův dům Vám nabídne veškerý komfort i příjemnou relaxaci.

•  6x ubytování
•  6x snídaně formou bufetu
•  1x láhev vína (0,7 l) na pokoji
•  1x slavnostní uvítací večeře
•  3x večeře formou bufetu
•  1x sváteční novoroční večeře
•  1x předpis doporučené procedury lékařem
•  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)
•  1x perličková koupel s přísadou (15 min.)   
   pro dámy nebo 1x hydromasážní koupel  
   (15 min.) pro pány
•  1x masáž éterickým olejem 
   (částečná, 20 min.)
•  1x masáž klasická (částečná, 20 min.)
•  1x teplý obklad zad z přírodního včelího  
   vosku (20 min.) pro dámy 

   nebo 1x rašelinový obklad zad (20 min.) 
   pro pány
•  2x inhalace (individuální)
•  volný vstup do bazénu a whirlpoolu
•  zapůjčení županu
•  denně pitná kúra léčivých minerálních vod
•  SILVESTROVSKÝ GALAVEČER 
   ve Společenském domě (welcome drink,   
   večeře formou bohatého rautu s neomeze- 
   nou konzumací vybraných teplých, 
   studených i sladkých lahůdek, bohatý 
   zábavný silvestrovský program, ohňostroj)

Lázeňský lékař Vám potvrdí vhodnost 
doporučené procedury nebo podle 
zdravotního stavu provede její záměnu.



Lázeňský lékař vám potvrdí vhodnost doporučené procedury nebo podle zdravotního stavu
provede její záměnu. V případě prodloužení  Silvestrovské kúry vám lékař předepíše procedury 
na celou délku pobytu. 

Ceník pobytu

superior
SILVESTROVSKÁ KÚRA 
V HOTELECH PALACE****/ MORAVA***
Načerpejte novou energii do roku 2018 pomocí blahodárných lázeňských
procedur v hotelech Palace a Morava. K dokonalé pohodě přispěje 
také tradiční poctivá česká kuchyně a moravská pohostinnost. 

.  6x ubytování

.  6x snídaně formou bufetu

.  1x slavnostní uvítací večeře

.  3x večeře výběrem z nabídky jídel české a moravské kuchyně

.  1x sváteční novoroční večeře

.  1x předpis doporučené procedury lékařem

.  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)

.  1x koupel s bylinnou přísadou (15 min.)

.  1x masáž klasická (částečná, 20 min.)

.  1x rašelinový obklad zad (20 min.)

.  2x inhalace (individuální)

.  denně pitná kúra léčivých minerálních vod

.  SILVESTROVSKÝ GALAVEČER 
   ve Společenském domě (welcome drink, 
   večeře formou bohatého rautu s neomezenou 
   konzumací vybraných teplých, studených 
   i sladkých lahůdek, bohatý zábavný 
   silvestrovský program, ohňostroj)



superior

SILVESTROVSKÁ KÚRA 
VÝHODNÁ NABÍDKA PRODLOUŽENÍ
Využijte naší výhodné nabídky a prospějte svému 
zdraví. Jiná akční nabídka či LAST MINUTE v roce 
2018 nebude tak výhodná. Za to Vám ručíme.

Vysvětlivky: Na naši výhodnou nabídku NOVOROČNÍHO POBYTU nelze uplatnit slevu FIRST MINUTE. 
Kompletní ceník pobytu najdete na www.LazneLuhacovice.cz.

VÝHODNÁ NABÍDKA PRODLOUŽENÍ 
SILVESTROVSKÉ KÚRY 
nebo NOVOROČNÍHO POBYTU
2. 1.  – 7. 1. 2018

•  5x ubytování s polopenzí/plnou penzí
•  8x lázeňská procedura dle předpisu lékaře   
   (4x velká a  4x malá procedura)
•  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

NOVOROČNÍ POBYT  

7. 1. – 14. 1. 2018

•  7x ubytování s polopenzí/plnou penzí
•  1x konzultace s lékařem
•  12x lázeňská procedura dle předpisu lékaře   
   (6x velká a  6x malá procedura)
•  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

7 420
7 420
7 980
7 980
8 288
8 288
8 624

6 580
6 580
7 140
7 140
7 448
7 448
7 784

5 300
5 300
5 700
5 700
5 920
5 920
6 160

4 700
4 700
5 100
5 100
5 320
5 320
5 560

- 
-
-
-
-
-
-

7 760
8 660
8 360
9 260
8 690
9 590
9 050

I.

Komfort B

Komfort A

Superior

Morava****superior

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

1lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

2lůžkový

9 072
9 072
9 352
9 352
9 436
9 716

11 088

8 232
8 232
8 512
8 512
8 596
8 876

10 248

6 480
6 480
6 680
6 680
6 740
6 940
7 920

5 880
5 880
6 080
6 080
6 140
6 340
7 320

- 
-
-
-
-
-
-

10 730
11 630
11 030
11 930
11 120
11 420
12 890

SILVESTROVSKÁ KÚRA        
27. 12. 2017 – 2. 1. 2018

prodloužení pobytu
2. 1.  – 7. 1. 2018

NOVOROČNI POBYT
7. 1. – 14. 1. 2018

polopenze plná penze polopenze plná penze polopenze plná penze

Komfort A

Komfort A Plus

Superior

Superior Plus
Apartmá

Palace****

Ceny v Kč za osobu a pobyt: SILVESTROVSKÁ KÚRA        
27. 12. 2017 – 2. 1. 2018

prodloužení pobytu
2. 1.  – 7. 1. 2018

NOVOROČNI POBYT
7. 1. – 14. 1. 2018

polopenze plná penze polopenze plná penze polopenze plná penze



SILVESTROVSKÝ LÁZEŇSKÝ POBYT 

Vysvětlivky: (1) 1lůžkový pokoj se „širokým lůžkem“ (140 x 200 cm), na kterém se pohodlně vyspí dva lidé. Ceny pobytu nezahrnují 
lázeňský poplatek.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

8 360
9 260
7 970

-

8 180
9 080
7 850

-

-
-
-

7 310

Dům B. Smetany****

27. 12. 2017 – 2. 1. 2018
KomfortKomfort B

2lůžkový
1lůžkový

Vila pod lipami***superior 2lůžkový
1lůžkový / Š (1)

Komfort A

Pohodlné ubytování pro silvestrovský lázeňský pobyt Vám poskytne secesní hotel 
Dům B. Smetany a lázeňské vily. Nacházejí se nedaleko Společenského domu, 
ve kterém se koná silvestrovská oslava.

.  6x ubytování

.  6x snídaně formou bufetu

.  1x slavnostní uvítací večeře

.  3x večeře

.  1x sváteční novoroční večeře

.  1x předpis doporučené procedury lékařem

.  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)

.  1x perličková koupel s přísadou (15 min.)

.  1x masáž klasická (částečná, 20 min.)

.  3x inhalace (individuální)

.  denně pitná kúra léčivých minerálních vod
•  SILVESTROVSKÝ GALAVEČER ve Společenském domě 
  (welcome drink, večeře formou bohatého rautu s neomezenou konzumací 
   vybraných teplých, studených i sladkých lahůdek, bohatý zábavný 
   silvestrovský program, ohňostroj)

Lázeňský lékař Vám potvrdí vhodnost doporučené procedury nebo podle zdravotního stavu
provede její záměnu.



Přijeďte do Luhačovic relaxovat, oslavit konec letošního roku 
a přivítat rok 2018. 

.  6x ubytování

.  6x snídaně formou bufetu

.  1x slavnostní uvítací večeře

.  3x večeře

.  1x sváteční novoroční večeře

.  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)

.  1x relaxační bublinková koupel s přísadou (15 min.) 
   dle vlastního výběru
.  1x masáž klasická (částečná, 20 min.)
.  denně pitná kúra léčivých minerálních vod
•  SILVESTROVSKÝ GALAVEČER ve Společenském domě 
   (welcome drink, večeře formou bohatého rautu s neomezenou   
   konzumací vybraných teplých, studených i sladkých lahůdek,  
   bohatý zábavný silvestrovský program, ohňostroj)

.  3x ubytování

.  3x snídaně formou bufetu

.  1x večeře

.  1x sváteční novoroční večeře

.  denně pitná kúra léčivých minerálních vod
•  SILVESTROVSKÝ GALAVEČER ve Společenském domě 
   (welcome drink, večeře formou bohatého rautu s neomezenou   
   konzumací vybraných teplých, studených i sladkých lahůdek,  
   bohatý zábavný silvestrovský program, ohňostroj)

V ceně pobytu je zahrnuta silvestrovská vstupenka 
do salonku bez hudby (vedle salonku s cimbálovou muzikou).
Možnost tance, sledování programu a zábavy 
ve všech prostorách Společenského domu.

SILVESTROVSKÝ POBYT MINI
Oslavte s námi příchod nového roku na silvestrovském galavečeru 
ve Společenském domě ve velkém stylu  se spoustou zábavy, 
hudby a dobrého jídla.

SILVESTROVSKÁ RELAXACE

Vysvětlivky: Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek. 
Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

2lůžkový
1lůžkový

7 400
-

-
8 510Jestřabí***

27. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Komfort BI.

-
8 750

Komfort A

Vysvětlivky: (1) 1lůžkový pokoj se „širokým lůžkem“ (140 x 200 cm), na kterém se pohodlně vyspí dva 
lidé. Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.

Ceny v Kč za osobu a pobyt: 

1lůžkový
1lůžkový / Š (1)

4 505
4 035Vepřek, Póla

30. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Standard A



DOPROVODNÝ PROGRAM

VALAŠSKO – Vsetín, přehrada Bystřička                 čtvrtek 28. 12. 2017

Zveme vás do Vsetína – srdce Valašska. Dominantou města je renesanční 
zámek, kde si můžete prohlédnout expozice ohýbaného nábytku TON, 
výročních a rodinných zvyků, výstavu valašské lidové tvorby atd. Po výstupu na 
zámeckou věž budete odměněni krásným výhledem. 

Dalším cílem našeho výletu bude obec Bystřička. Po procházce kolem 
přehrady přijde vhod posezení v hospůdce.

520 Kč/ 470 Kč pro hosty akciové společnosti
Cena zahrnuje dopravu, průvodce, vstup do expozic zámku, pohoštění.                                                               

SLOVÁCKO – Baťův kanál             pátek 29. 12. 2017

Chcete zažít netradiční zážitek? Zveme vás do kraje vína – na Slovácko. 
Jeho zimní krásu můžete pozorovat při okružní plavbě lodí po Baťově kanálu     
(úsek řeky Moravy) z Uherského Hradiště do Kunovic a zpět. Plavbu vám 
zpříjemní degustace moravského vína s ochutnávkou místních specialit.

520 Kč/ 470 Kč pro hosty akciové společnosti
Cena zahrnuje dopravu, průvodce, plavbu lodí, degustaci vín s občerstvením.             

Středa 19.30  ___  MAROŠ BANGO – „slovenský Bocelli“, 
27. 12.  koncert nevidomého zpěváka / Lázeňské divadlo
 19.30  ___  MELODIE PRO VÁS / Alexandria – night club
 19.30  ___  VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU / Morava – kavárna
čtvrtek 15.00  ___  ZIMNÍ FOLKLÓRNÍ KOLONÁDNÍ KONCERT / 
28. 12.  hala Vincentka
 19.30  ___  KLUBOVÝ VEČER / Alexandria – night club
 19.30  ___  VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU / Palace – kavárna
 19.30  ___  VEČER S HARMONIKOU / Morava – kavárna
pátek 15.00  ___  ZIMNÍ KOLONÁDNÍ KONCERT /hala Vincentka
29. 12. 19.30  ___  TANEČNÍ VEČER/ Alexandria – night club
 19.30  ___  MUZIKÁLY DO KAPSY – procházka světovými muzikály 
  s předními herci Městského divadla Zlín Petrou Královou, 
  Radovanem Králem a Gustavem Řezníčkem / Palace – kavárna
 19.30  ___  VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU / Morava – kavárna
 19.30  ___  OLDIE´S PARTY - DISKOTÉKA / Domino
sobota 19.30  ___  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / Lázeňské divadlo
30. 12.

neděle
31. 12.  SILVESTR 2017

pondělí 15.00  ___  Novoroční koncert / 
1. 1. 2018 Kostel sv. Rodiny

Ceny kulturních programů budou uvedeny 
v aktuální prosincové nabídce.

Zpestřete si silvestrovský pobyt různými doprovodnými 
a kulturními akcemi v Luhačovicích či výletem z nabídky 
cestovní agentury Luhanka.

REZERVACE VSTUPENEK
tel.: 577 682 220, 724 585 773 | e-mail: kultura@lazneluhacovice.cz

LUHANKA, cestovní a informační agentura 
tel.: 577 681 103, 730 595 892 | e-mail: ca-luhanka@lazneluhacovice.cz



Buďte aktivní! Nečekejte až vám lékař lázně navrhne. Využijte svého práva a zeptejte se sami.

Jsme specialisty na lázeňskou léčbu onemocnění dýchacích cest. Vincentka je základním 
inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice. Její účinek přímo z pramene je 
ovšem nenahraditelný. Při splnění přesně stanovených podmínek hradí lázeňskou léčbu plně 
(komplexní lázeňská péče) nebo částečně (příspěvková lázeňská péče) vaše zdravotní 
pojišťovna. Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v ČR. 

Poskytujeme moderní lázeňskou léčbu dospělým i dětem od 1,5 roku do 18 let. Odborný 
personál je pečlivě školen, má dlouholetou praxi a citlivě přistupuje ke všem, i těm                     
nejmenším pacientům.

Pobyt v lázních a léčebné procedury se snažíme dětem maximálně zpříjemnit. Dětským 
klientům jsme přizpůsobili nový balneoprovoz v dětské léčebně Miramonti. Balneoprovoz 
nové generace nadchl nejen děti, ale i evropské odborníky. Lázně Luhačovice, a. s., získaly        
ve francouzských lázních Vichy prestižní certi�kát v soutěži ESPA Innovation Awards 2016         
za nejlepší evropskou inovaci v léčebném lázeňství. Staly se tak první společností v České 
republice, která prestižní ocenění získala.

Vyzkoušejte v zimní sezóně lázeňské pobyty za zvýhodněných podmínek 
nebo přijeďte na komplexní lázeňskou péči a získejte nejvyšší slevy.

EVROPSKÁ CENA 
ZA INOVACI 
PRO LÁZNĚ 
LUHAČOVICE, A.S.

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA

OTEVŘENO MÁME PO CELÝ ROK

LÁZEŇSKÉ POBYTY 
V LUHAČOVICÍCH
Každý si u nás vybere. Bez ohledu na věk, kondici, �nanční či časové možnosti. 
Ručíme za prvotřídní kvalitu a garantujeme využití přírodní léčivé minerální vody 
při lázeňských procedurách.



LUHAČOVICE PRO ZDRAVÍ, RELAXACI A WELLNESS

LÁZEŇSKÝ POBYT    
darujte zdraví, relaxaci a odpočinek 

v lázních Luhačovice...

ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY   
relaxace v luxusním wellness centru 
v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu

PENĚŽNÍ POUKAZ
   obdarovaný si sám zvolí, jaký pobyt si 

u nás za částku na poukazu vybere,
 nebo se rozhodne si připlatit a dopřeje si 

dražší pobyt (minimální hodnota 
peněžního poukazu je 500 Kč)

GURMÁNSKÉ ZÁŽITKY VE VYHLÁŠENÉ 
FRANCOUZSKÉ RESTAURACI
romantická večeře při svíčkách, 
degustační menu a jiné

Darujte Vašim blízkým lázeňský pobyt

DÁRKOVÉ POUKAZY
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www.LazneLuhacovice.cz

Prodejní oddělení:
tel.: 577 682 100, 734 645 380

e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz

Recepce ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu:
tel.: 577 120 700, 734 640 004

e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

INFORMACE | PRODEJ POBYTŮ A POUKAZŮ INFORMACE | PRODEJ ZÁŽITKOVÝCH BALÍČKŮ 


