
 
 

 
 

LÉČEBNÉ POBYTY 

2015 

 

 

 

02.01.2015 – 30.11.2015 

 

Název pobytu Procedury a služby v ceně 

pobytu 

Celková cena 

MÁM NEMOCNÉ SRDCE, 

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK A 

CEVNÍ PROBLÉMY          
 

- celodenní standardní 

- 10 dní / 9 nocí 

- 14 dní / 13 nocí 

vstupní vyšetření a pohovoru s lékařem  

individuální léčebně – rehabilitační plán 

: individuální a skupinový léčebný 

tělocvik, klasická masáž, hydroterapie 

v bazénu , uhličité koupele celkové , 

končetinové, Nordic Walking, pitná 

kúra.  

Složení a počet procedur určí lékař na 

základě aktuálního zdravotního stavu 

klienta.  

10 dní / 9 nocí 

 

1/1        13.000 Kč 

1/2        11.650 Kč 

 

14 dní / 13 nocí 

 

1/1        19.500 Kč 

1/2        17.550 Kč 
TRÁPÍ MĚ ASTMA, 

ALERGIE, POTÍŽE S 

DÝCHÁNÍM 

 

- celodenní standardní 

- 10 dní / 9 nocí 

- 14 dní / 13 nocí 

 

vstupní vyšetření a pohovor s lékařem,  

individuální léčebně – rehabilitační 

plán: individuální a skupinový léčebný 

tělocvik, inhalace, solná jeskyně, 

klasická masáž, Nordic Walking, 

hydroterapie v bazénu, koupele celkové, 

končetinové, elektroléčba, pitná kúra. 

Složení a počet procedur určí lékař na 

základě aktuálního zdravotního stavu 

klienta.  

10 dní / 9 nocí 

 

1/1        14.010 Kč 

1/2        12.660 Kč 

 

14 dní / 13 nocí 

 

1/1        20.620 Kč 

1/2        18.670 Kč 
PRODĚLAL/A JSEM 

ONKOLOGICKOU LÉČBU 

 

- Celodenní standardní 

- 10 dní / 9 nocí 

- 14 dní / 13 nocí  

vstupní vyšetření a pohovor s lékařem ,  

individuální léčebně – rehabilitační 

plán: individuální a skupinový léčebný 

tělocvik, Nordic Walking, lymfoven, 

příp. lymfotejp, hydroterapie v bazénu, 

uhličitá koupel, magnetoterapie, 

hydrogalvan, pitná kúra).  

Složení a počet procedur určí lékař na 

základě aktuálního zdravotního stavu 

klienta.  

10 dní / 9 nocí 

 

1/1        14.140 Kč 

1/2        12.790 Kč 

 

14 dní / 13 nocí 

 

1/1        21.780 Kč 

1/2        19.830 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LÉČEBNÉ POBYTY        02.01.2015 – 30.11.2015 

2015 

 

Název pobytu Procedury a služby v ceně 

pobytu 

Celková cena 

JSEM DIABETIK 
 

- celodenní standardní 

- 10 dní / 9 nocí 

- 14 dní / 13 nocí 

vstupní vyšetření a pohovoru s lékařem   

individuální léčebně – rehabilitační plán  

individuální a skupinový léčebný 

tělocvik, Nordic Walking, klasická 

masáž, hydroterapie v bazénu, koupele 

celotělové, šlapací, končetinové, solná 

jeskyně, hydrogalvan, magnetoterapie, 

pitná kúra.  

Konzultace s nutriční terapeutkou 

Složení a počet procedur určí lékař na 

základě aktuálního zdravotního stavu 

klienta.  

10 dní / 9 nocí 

 

1/1        12.900 Kč 

1/2        11.550 Kč 

 

14 dní / 13 nocí 

 

1/1        18.750 Kč 

1/2        16.800 Kč 

TRPÍM NADVÁHOU 

 

- celodenní standardní 

- 10 dní / 9 nocí 

- 14 dní / 13 nocí 

 

vstupní vyšetření a pohovor s lékařem n 

individuální léčebně – rehabilitační 

plán: edukace nutričním terapeutem, 

nízkoenergetická dieta, individuální a 

skupinový léčebný tělocvik, Nordic 

Walking, rotoped, vacuwell, klasická 

masáž, hydroterapie v bazénu, koupele 

celotělové, končetinové, pitná kúra,. 

Složení a počet procedur určí lékař na 

základě aktuálního zdravotního stavu 

klienta.  

10 dní / 9 nocí 

 

1/1        12.650 Kč 

1/2        11.300 Kč 

 

14 dní / 13 nocí 

 

1/1        18.690 Kč 

1/2        16.740 Kč 

POHYBOVÝ APARÁT 

 

- Celodenní standardní 

- 10 dní / 9 nocí 

- 14 dní / 13 nocí  

vstupní vyšetření a pohovoru s lékařem  

individuální léčebně – rehabilitační plán  

individuální léčebný tělocvik, Nordic 

Walking, cvičení skupinové – škola zad, 

koncept Dr.Smíšek, klasická masáž, 

hydroterapie v bazénu, koupele 

celotělové, šlapací, končetinové, 

rašelinový zábal, elektroléčba, pitná 

kúra. Složení a počet procedur určí 

lékař na základě aktuálního zdravotního 

stavu klienta.  

10 dní / 9 nocí 

 

1/1        13.680 Kč 

1/2        12.330 Kč 

 

14 dní / 13 nocí 

 

1/1        18.920 Kč 

1/2        16.970 Kč 

 


