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Luxury Spa & Medical Wellness Hotel

KARLOVY VARY

Nejlepší SPA & WELLNESS HOTEL KARLOVARSKÉHO KRAJE - vítěz Czech Hotel Awards 2022

Luxusní lázně s příspěvkem 8 000 Kč pro zdravotníky
Vaší práce si vážíme - proto od nás navíc obdržíte 50% slevu! *
Ideální pro čerpání FKSP, vč. karet Beneﬁt Plus, Sodexo, Up, Edenred - využijte toho!

LUXURY SPA & MEDICAL WELLNESS
S
HOTEL PREZIDENT
Moravská 3, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel: +420 355 319 111, +420 355 319 661
reservation@hotelprezident.cz
www.hotelprezident.cz

9 900 Kč

8100 Kč
-

Cena pro 1 os. v DBL pokoji
na 5 nocí zahrnuje: ubytování,
polopenzi, 5+1 procedur,
konzultaci balneologa,
pitnou kúru, vstup do
wellness resortu

Cena pro 1 os. v pokoji
Design za 3 noci zahrnuje:
ubytování, polopenzi,
3 procedury dle
Vašeho výběru,
volný
vstup do wellness resortu

Cenová nabídka je časové omezená.

Široká nabídka pobytů na:
www.hotelprezident.cz
Poskytovatel zdravotních služeb LLRP- Sárová s.r.o.
* sleva z doplatku, pla pro všechny pobyty do 7 nocí

enjoy the diﬀerence…
-

enjoy the diﬀerence…

Představujeme Vám nabídku wellness a lázeňských pobytů v
Luxury Spa & Medical Wellness Hotelu Prezident v Karlových
Varech, na které můžete čerpat příspěvek zaměstnavatele
8.000 Kč v rámci programu regenerace sil zdravotníků, ale
také v rámci fondu FKSP a to prostřednictvím celé řady
beneﬁtových poukázek. Neváhejte nás kontaktovat, abychom
Vám se vším poradili.
Karlovy Vary patří díky své světově unikátní léčivé minerální
vodě mezi nejvýznamnější evropské lázně. Proto jsou také
součás světového dědictví UNESCO- Great Spa Towns of
Europe. Upevněte svoji imunitu, načerpejte nové síly a užijte
si luxusní dovolenou uprostřed krásného historického města a
čisté přírody. Pitná kúra karlovarských minerálních pramenů
má blahodárný vliv na stav trávícího ústrojí, metabolické
ob že, stres a přispívá k celkové regeneraci všech buněk.
Unikátní je její vliv na funkci autonomního nervového systému
a podporu obranyschopnos organismu v boji s viry a
bakteriemi. Neváhejte a udělejte to nejlepší pro své zdraví přijměte pozvání do Luxury Spa & Medical Wellness Hotelu
Prezident v Karlových Varech!
Designový Spa & Medical Wellness hotel Prezident**** je
synonymem pro nejkvalitnější lázeňskou péči, gastronomické
zážitky a nejrozsáhlejší nabídku wellness služeb. Právě pro
tyto atributy, profesionální servis a přátelskou rodinnou
atmosféru si náš hotel ke svému oddychu a relaxaci vybírá
řada významných osobnos , mezi něž patřil i prezident České
republiky Václav Havel. Dokladem nabízené kvality je také
vítězství v anketě Czech Hotel Awards, kde hotel Prezident
zvítězil hned ve dvou kategoriích nejlepší SPA & WELLNESS
HOTEL a nejlepší HOTEL kategorie **** v rámci
západočeského lázeňského trojúhelníku.

Široký výběr služeb čítá přes 100 druhů wellness a
kosme ckých procedur, kterými Vás budeme hýčkat. Náš
Wellness resort se 7 druhy saunových kabin, privátními Spa
suity, profesionálním ﬁtness či plaveckým bazénem zdobeným
polodrahokamem onyx přinese relaxaci a odpočinek Vašemu
tělu i mysli. A ta nejkvalitnější lázeňská péče našich
profesionálních fyzioterapeutů pod vedením MUDr. Milady
Sárové - světově uznávaného odborníka v balneologii a
vnitřním lékařství, Vám zajis ozdravení celého těla, posílí
přirozenou imunitu a přispěje k prevenci před závažnými
civilizačními onemocněními.
Kromě léčby zažívacích a metabolických onemocnění,
cukrovky či obezity se specializujeme také na léčbu stresu či
únavového syndromu, při níž využíváme nejmodernější
diagnos ku a unikátní procedury jako ﬂoa ng, bazén
simulující stav bez že díky vodě salinity Mrtvého moře. Hotel
disponuje skvělou polohou v srdci historických Karlových
Varů, jen pár kroků od Vřídla, která vybízí k objevování
samotného města i jeho lázeňských lesů se 150 kilometry
stezek a množstvím vyhlídek a rozhleden. Jedinečná je
hotelová slunečná terasa s řadou léčivých bylin a nádhernými
výhledy na historické Karlovy Vary, která Vám umožní kochat
se krásou města i slunění v soukromých zákou ch našich
zahrad. Myslíme také na gurmány v rámci bohaté nabídky
našich i světových specialit, vyhlášené dietní či bezmasé
kuchyně. Pořádáme řízené degustace moravských BIO vín se
zástupci Vinařství Špalek- vítěze tulu vinařství roku, s nimiž
náš šé uchař snoubí vybrané pokrmy.

enjoy the diﬀerence…

Karlovy Vary jsou blíž, než si myslíte! Díky dobrému napojení na železniční a
autobusovou síť se do Karlových Varů dostanete rychleji, než s hnete přečíst svůj
oblíbený časopis! Rádi pro Vás vyhledáme ideální spoje. Níže uvádíme celkové časy
dopravy ze vzdálenějších míst. Z vlastní zkušenos víme, že cesta rychle uteče a
zážitky, které Vás v Karlových Varech čekají, za to určitě stojí! :) V rámci speciální
akce Vám dokonce dopravu uhradíme, tak neváhejte a využijte toho!
Doba cesty do Karlových Varů včetně přestupu z měst:
Ostrava: auto 4 hod 56 min, vlak + autobus 5 hod 55 min, vlak 7 hod 15 min
Olomouc: auto 4 hod 10 min, vlak + autobus 5 hod 5 min, vlak 6 hod 12 min
Brno: auto 3 hod 23 min, autobus 5 hod 5 min, vlak 7 hod 6 min
Uvidíte, že Karlovy Vary nejsou jenom krásné historické město s jedinečnou
architekturou, ale že jsou místem čisté přírody a četných možnos celoročního
ak vního vyži pro Vás i celou rodinu. Lázeňské lesy i sousedící hory jsou ideální
pro cyklisty a turis ku. V zimě Krušné hory nabízí 20 ski areálů pro sjezdové
lyžování a rozsáhlou síť upravených běžeckých tras. Překvapí Vás množství
historických památek, hradů, zámků, muzeí či zaniklých dolů a dalších zajímavých
míst, kam získáte bezplatný vstup díky Region card. Rádi budeme Vašimi průvodci a
pomůžeme odhalit řadu nečekaných míst a zážitků. Inspiraci a informace naleznete
také na mestozazitku.cz.

enjoy the diﬀerence…

MUDr. Milada Sárová, primářka hotelu Prezident, světově uznávaná odbornice
v oboru balneologie, fyziatrie a vnitřního lékařství, specialista na homeopa i,
akupunkturu, fytoterapii. Byla či je členkou řady mezinárodních organizací
sdružujících specialisty v balneoologii ISPA-Europe, ISMH, ISPA, přednášela na
řadě mezinárodních kongresů od USA, přes Evropu až po Japonsko. Je
největším odborníkem na využívání karlovarských minerálních pramenů.
Soustavně pracuje na jejich výzkumu ve spolupráci s odborníky z řady univerzit
a zdokonaluje jejich využívání pro léčbu a zejména pro preven vní programy,
které přinášejí trvalé zdraví a dlouhověkost bez zdravotních ob ží.
Léčivou minerální vodu Karlových Varů neustále zkoumáme, proto rozumíme
jejím účinkům a máme skvělé výsledky lázeňské léčby. Nejnovější výzkum
zpracovala MUDr. Milada Sárová ve spolupráci s Doc. Dr. Petrem Koliskem Ph.D,
který se profesionálně zabývá problema kou medical wellness v léčebných
lázních a přednáší na vysoké škole problema ku biomedicíny, wellness a
regenerace. Společným výzkumem a měřením výsledků efektů pitné kúry na
organismus prokázali, že správná pitná kúra minerálních pramenů má velice
významný vliv na ak vitu autonomního nervového systému, který je hlavním
řídícím systémem funkce vnitřních orgánů našeho těla a zásadně ovlivňuje
imunitní systém. Z grafu je jasně patrný nárůst reak vity autonomního
nervového systému po aplikaci pitné kúry minerálních pramenů (nahoře =
před, dole = po aplikaci pitné kúry).
Pravidelnou pitnou kúrou na základě doporučení MUDr. Milady Sárové tak
můžeme ovlivnit správnost fungování našeho těla i jeho imunitního systému.
Luxury Spa & Medical Wellness Hotel Prezident je díky svým odborníkům m
nejlepším partnerem, který vám pomůže být po dlouhé roky zdraví.
Srdečně Vás zvu do hotelu Prezident a Karlových Varů. Neváhejte a využijte
sílu přírody ve svůj prospěch - zdraví máte ve svých rukách,
vaše MUDr. Milada Sárová

enjoy the diﬀerence…

NA SKOK DO LÁZNÍ

2 noci

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Nemáte moc času a potřebujete vypnout, vyčis t hlavu a potěšit tělo a mysl? Potom zaskočte do lázní a užijte si tu pohodu, ze které se Vám
nebude ch t…
Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:
sklenička Prosecca na přivítanou
ubytování v komfortním pokoji

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

1x klasická částečná masáž

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

1x para n na ruce

bazén a ﬁtness
saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská

1x oxygenoterapie

sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase
zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe
Wi-Fi připojení

Termín pobytu

01.08.2022 - 31.10.2022
Běžná cena

01.11.2022 - 22.12.2022

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Lux

8 250 Kč

120 Kč

7 500 Kč

0 Kč

Dvoulůžkový pokoj Lux

6 000 Kč

0 Kč

5 250 Kč

0 Kč

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

POPTAT EMAILEM

REZERVOVAT

enjoy the diﬀerence…

ROMANTICKÝ POBYT

2 noci
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Proč si lázně neužít ve dvou a rovnou s pořádnou roman kou? Vyzkoušejte nevšední orientální proceduru Zlatý Rassoul s mimořádně
blahodárnými účinky pro Vaši pleť a roman ckou koupel ve dvou…
Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:
sklenička Prosecca na přivítanou
láhev Bohemia sektu a ovocný talíř na pokoji
ubytování v komfortním pokoji

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

1x klasická částečná masáž

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

1x návštěva privátního sauna
suitu Zlatý Rassoul

bazén a ﬁtness
saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská

1x společná relaxační přísadová

sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

koupel pro dva

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase
zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe
Wi-Fi připojení
Termín pobytu

01.08.2022 - 31.10.2022
Běžná cena

Jednolůžkový pokoj LUX
Dvoulůžkový pokoj LUX

01.11.2022 - 22.12.2022

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

6250 Kč

0 Kč

5500 Kč

0 Kč

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

POPTAT EMAILEM

REZERVOVAT

enjoy the diﬀerence…

HLUBOKÝ RELAX

3 noci

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Máte moc práce, moc stresu, málo času? Potom je tento balíček právě pro Vás! Neváhejte a zregenerujte své tělo a mysl v nejkratším možném čase…
Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:
sklenička Prosecca na přivítanou
ubytování v komfortním pokoji

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

1x klasická částečná masáž

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

1x návštěva privátního sauna

bazén a ﬁtness
saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská
sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

suitu Královský Hammam
1x společná relaxační přísadová
koupel pro dva
1x společná regenerační koupel

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase

ve ﬂoa ngovém bazénu

zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe
Wi-Fi připojení

Termín pobytu

01.08.2022 - 31.10.2022
Běžná cena

01.11.2022 - 22.12.2022

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Standard

12000 Kč

2000 Kč

10950 Kč

1475 Kč

Dvoulůžkový pokoj Standard

8475 Kč

237 Kč

7350 Kč

2 260 Kč

250 Kč

125 Kč

250 Kč

125 Kč

Doplatek za pokoj kategorie Lux

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

POPTAT EMAILEM

REZERVOVAT

enjoy the diﬀerence…

WELLNESS Á LA CARTE

3 - 4 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Rádi si svůj pobyt nadeﬁnujete sami? Výběr procedur i délka pobytu jsou jenom na vás… Vyberte si ideální pobyt přesně podle svého přání.
Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

PROCEDURY NA VÝBĚR 1 procedura os. / noc:

sklenička Prosecca na přivítanou

• klasická částečná masáž
• relaxační přísadová koupel (vinná,

ubytování v komfortním pokoji
polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

•
•
•
•

volný vstup do Wellness Resortu hotelu
bazén a ﬁtness
saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase

hydrojet – masážní lůžko

Každou proceduru z výběru lze během pobytu
opakovat na osobu pouze 1x.
Rozpis procedur pro Vás bude připraven předem.

zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe
Wi-Fi připojení

3 nocí

perličková koupel

přístrojová lymfodrenáž
• oxygenoterapie
• para n na ruce
• inhalace

sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

Termín pobytu

pivní, konopná nebo ovesná)
masážní koupel „wellnea“

01.08.2022 - 31.10.2022
Běžná cena

01.11.2022 - 22.12.2022

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Standard

11775 Kč

1887 Kč

10650 Kč

1325 Kč

Dvoulůžkový pokoj Standard

7725 Kč

0 Kč

6600 Kč

0 Kč

250 Kč

125 Kč

250 Kč

125 Kč

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Termín pobytu

4 nocí

01.08.2022 - 31.10.2022

01.11.2022 - 22.12.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Standard

15700 Kč

3850 Kč

14200 Kč

3100 Kč

Dvoulůžkový pokoj Standard

10300 Kč

1150 Kč

8800 Kč

400 Kč

250 Kč

125 Kč

250 Kč

125 Kč

Doplatek za pokoj kategorie Lux

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

Běžná cena

POPTAT EMAILEM

Zvýhodněná nabídka

REZERVOVAT

enjoy the diﬀerence…

BIO LEVANDULE CHODOUŇSKÁ

2 noci

Objevte kouzlo tradiční české Bio levandule z Chodouňska. Využi nejnovějších poznatků fytoterapie v kombinaci s
karlovarskou minerální vodou přináší energii pro tělo, mysl a duši. Načerpejte přirozenou sílu darů přírody a
nechte se rozmazlovat.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

sklenička Prosecca na přivítanou

• 1x levandulový čajový rituál - výběr ze 4 druhů
levandule (čistá levandule, s meruňkou, se zelený
čajem a s konopím) - 1 balení na osobu s sebou
• léčebné procedury s levandulí Chodouňskou +
hydrogen SPA - vodíková energie posílí Váš
organizmus
• 1x "Masáž harmonie těla, mysli a duše" – uvolňující
aroma cká částečná masáž s levandulovým olejem
• 1x 30 minutová vodíková inhalace
• 1x pečující para nový zábal rukou
• 1x aroma cká koupel nohou s vodíkovou tabletou
volný vstup do Wellness Resort hotelu Prezident

ubytování v komfortním pokoji
polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu
volný vstup do Wellness Resortu hotelu
bazén a ﬁtness
saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská
sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase
zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe
Wi-Fi připojení
Termín pobytu

01.08.2022 - 31.10.2022
Běžná cena

01.11.2022 - 22.12.2022

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Standard

8 000 Kč

0 Kč

7 300 Kč

0 Kč

Dvoulůžkový pokoj Standard

5 650 Kč

0 Kč

4 900 Kč

0 Kč

250 Kč

125 Kč

250 Kč

125 Kč

Doplatek za pokoj kategorie Lux

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

POPTAT EMAILEM

REZERVOVAT

enjoy the diﬀerence…

LÁZNĚ NA 4+1 NOC ZDARMA

(5 nocí od neděle)

Do lázní jen na pár dní a přitom s plnou péčí odborného balneologa, který Vás vyšetří a předepíše individuální pitnou kúru léčivých
minerálních pramenů a ty nejvhodnější procedury? Ano, s balíčkem 4+1 noc zdarma je to možné a navíc cenové výhodné!
Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:
sklenička Prosecca na přivítanou
ubytování v komfortním pokoji
polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

• vstupní a závěrečné vyšetření u lékaře
• sestavení individuálního plánu pitné kúry

bazén a ﬁtness
saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská

léčivých minerálních pramenů

sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

• 5 léčebných procedur a 1 ak vní procedura

(1x nordic walking nebo 1x aquagymnas ka)
na osobu/pobyt dle lékařského předpisu

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase
zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe
Wi-Fi připojení
Termín pobytu

01.08.2022 - 31.10.2022
Běžná cena

01.11.2022 - 22.12.2022

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Standard

19800 Kč

5 900 Kč

17000 Kč

4 500 Kč

Dvoulůžkový pokoj Standard

14800 Kč

3 400 Kč

13400 Kč

2 700 Kč

250 Kč

125 Kč

250 Kč

125 Kč

Doplatek za pokoj kategorie Lux

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

POPTAT EMAILEM

REZERVOVAT

enjoy the diﬀerence…

LÉČEBNÝ POBYT LIGHT +

6 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Skvělá volba pro ty, kteří se cítí zdraví a chtějí o své zdraví pečovat, aby jim dlouho vydrželo. Lázeňský lékař Vás preventivně
vyšetří, předepíše nejvhodnější individuální pitnou kúru a doporučí optimální plán procedur. Uvidíte, že budete jako znovuzrození!.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:
sklenička Prosecca na přivítanou

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

ubytování v komfortním pokoji

• vstupní lékařská prohlídka
• sestavení individuálního

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

terapeu ckého programu

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

• sestavení individuálního plánu pitné

bazén a ﬁtness
saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská
sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase

kúry léčivých minerálních pramenů
• 12 léčebných procedur na osobu
(dle lékařského předpisu)
• 3 ak vní procedury na osobu

zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe
Wi-Fi připojení

Termín pobytu

01.08.2022 - 31.10.2022
Běžná cena

01.11.2022 - 22.12.2022

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Standard

22200 Kč

7100 Kč

20100 Kč

6050 Kč

Dvoulůžkový pokoj Standard

14850 Kč

3425 Kč

12750 Kč

2375 Kč

250 Kč

125 Kč

250 Kč

125 Kč

Doplatek za pokoj kategorie Lux

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

POPTAT EMAILEM

REZERVOVAT

enjoy the diﬀerence…

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÝ POBYT

7 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Diamant vybroušeny k dokonalos - to je komplexní léčebný pobyt, který pomůže zbavit se nejrůznějších ob ží zažívání, metabolismu,
pohybového aparátu, stresu či problémů s nespavos . Pokud se necí te zdraví, bude Vám největším přínosem! Zdraví máte ve svých ruchách….
Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

sklenička Prosecca na přivítanou

• vstupní lékařská prohlídka
• sestavení individuálního terapeu ckého

ubytování v komfortním pokoji
polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

programu

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

• sestavení individuálního plánu pitné kúry

bazén a ﬁtness

léčivých minerálních pramenů

saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská
sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

• základní laboratorní screening (od 8 nocí)
• 17 léčebných procedur na osobu / týden
(dle lékařského předpisu)

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase
zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe

• 3 ak vní procedury na osobu / týden

Wi-Fi připojení

• konzultace s lékařem v průběhu pobytu

Termín pobytu

01.08.2022 - 31.10.2022

01.11.2022 - 22.12.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Standard

27125 Kč

9562 Kč

24500 Kč

8250 Kč

Dvoulůžkový pokoj Standard

19250 Kč

5625 Kč

16625 Kč

4312 Kč

250 Kč

125 Kč

250 Kč

125 Kč

Doplatek za pokoj kategorie Lux

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

POPTAT EMAILEM

REZERVOVAT

enjoy the diﬀerence…

HOLISTICKÝ LÉČEBNÝ
PROGRAM POSTCOVID

min. délka pobytu

7 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počat nocí.

S léčbou a regenerací klientů po prodělaném covidu-19 máme již bohaté zkušenos a náš program neustále vylepšujeme. Přijeďte k nám získat
zpět energii a vitalitu. Rádi Vám pomůžeme.
Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:
PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

sklenička Prosecca na přivítanou

• vstupní lékařská prohlídka

ubytování v komfortním pokoji

• sestavení individuálního terapeu ckého

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

programu

volný vstup do Wellness Resortu hotelu
bazén a ﬁtness
saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská
sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

• sestavení individuálního plánu pitné kúry
• 18 léčebných procedur na osobu /
týden (dle lékařského předpisu)
• 1x Life test

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase

• fytoterapie v kapkách, vitamín C a D

zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe

• inhalace, oxygenoterapie

Wi-Fi připojení

Termín pobytu

01.08.2022 - 31.10.2022
Běžná cena

01.11.2022 - 22.12.2022

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Standard

27125 Kč

9562 Kč

24500 Kč

8250 Kč

Dvoulůžkový pokoj Standard

19250 Kč

5625 Kč

16625 Kč

4312 Kč

250 Kč

125 Kč

250 Kč

125 Kč

Doplatek za pokoj kategorie Lux

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

POPTAT EMAILEM

REZERVOVAT

enjoy the diﬀerence…

REDUKČNÍ PROGRAM

7 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Ideální volba pro fajnšmekry :) Čekají Vás skvělé individuálně připravované dietní pokrmy a program procedur, který během krátké doby pomůže
vyrýsovat Vaše tělo. Individuální pitná kúra napomůže nejen k lepšímu metabolismu tuků, ale ozdraví a omladí buňky celého těla! Nebuďte jen
zdravější, ale i krásnější!
PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:
ubytování v komfortním pokoji

• vstupní lékařská prohlídka
• sestavení terapeu ckého programu

plná penze - redukční dieta (servírované menu na snídani, oběd

• sestavení individuálního plánu

sklenička Prosecca na přivítanou

pitné kúry

a večeři, + 2x denně svačina)
denně bylinný čaj k obědu a večeři

• základní laboratorní screening

denně 1l minerální vody Magnesia

• Life Test
• konzultace s lékařem

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

• 18 léčebných procedur (masáže,

bazén a ﬁtness
saunový svět (parní kabina, terpidárium s terapeu ckou solnou inhalací, ﬁnská
sauna, aroma sauna, zážitkové ochlazovací sprchy, ledová kašna,
bazény kontrastní hydroterapie)

od jara do podzimu možnost využi lehátek na hotelové terase

hydrojet, suchá uhličitá koupel,
lymfodrenáž, skotský střik,
oxygenoterapie, radiofrekvence,
ultrasharp aj.)

zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantoﬂe

• 7 ak vních procedur

Wi-Fi připojení
Termín pobytu

01.08.2022 - 31.10.2022
Běžná cena

01.11.2022 - 22.12.2022

Zvýhodněná nabídka

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka

Jednolůžkový pokoj Standard

33250 Kč

12625 Kč

30625 Kč

11312 Kč

Dvoulůžkový pokoj Standard

25375 Kč

8687 Kč

22750 Kč

7375 Kč

250 Kč

125 Kč

250 Kč

125 Kč

Doplatek za pokoj kategorie Lux

Uvedená cena je za osobu / pobyt, včetně DPH. Doplatek za plnou penzi = 250 Kč / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 50 Kč / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.

POPTAT EMAILEM

REZERVOVAT

Luxury Spa & Medical Wellness
Hotel****S KARLOVY VARY

KRÁTKÉ VIDEO VZKAZY NAŠICH MILÝCH HOSTŮ

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Zuzana Vejvodová

Kryštof Marek

František Špalek

vynikající kardiochirurg

oblíbená filmová
a divadelní herečka

skvělý dirigent, skladatel,
klavírista, textař

zakladatel rodinného
Bio vinařství Špalek

PŘEHRÁT VIDEO

PŘEHRÁT VIDEO

PŘEHRÁT VIDEO

PŘEHRÁT VIDEO

Více informací o Luxury Spa & Medical Wellness Hotelu Prezident ****S
naleznete na www.hotelprezident.cz
Svůj pobyt můžete rezervovat on line přímo u nabídky nebo zde:

REZERVOVAT

E-mail: reservation@hotelprezident.cz
Telefon: +420 355 319 661
Při rezervaci, prosím, uveďte název Vaší instituce.

enjoy the difference…

