
Diagnosticko - terapeutický balíček

Přijeďte spojit příjemné s užitečným. U nás si můžete odpočinout a my Vám pomůžeme  
ulevit od pohybových obtíží, které můžete konzultovat s naším lékařem a fyzioterapeuty.  
Ti Vám srozumitelně objasní příčiny těchto obtíží a pomohou Vám s jejich odstraněním. 
Všechny cviky, které Vám naši terapeuti ukáží, lze praktikovat i v domácím prostředí. 
Přistupujeme ke každému pacientovi individuálně a snažíme se najít nejlepší cestu k jeho 
uzdravení. 

Pobyt zahrnuje:
- ubytování ( 7 nocí)

- stravování formou polopenze plus*

- konzultace s lékařem

- konzultace s fyzioterapeutem

- 4x cvičení s fyzioterapeutem

- relaxační procedura (např. masáž, hydroterapie a podobně)

- 3 vstupy do solné jeskyně - (1 vstup = 45 min. je dle odborníků ekvivalentem 3 dnů u moře)

V ceně pobytu:

- volný vstup do hotelového bazénu a whirlpoolu 

- volný vstup do finské, parní, aroma a infrasauny

- volný vstup do fitness centra

- župan na pokoji

- bezplatné připojení Wi-Fi 

- DPH, lázeňská taxa

*(lehký oběd = denní polévky, salátový bufet, pečivo)
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               V centru lázeňské a rehabilitační péče
DOVOLENÁ prO VašE zDraVí
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Sezóny a ceny pobytů  

Reitenberger - Ibsenova 92, Mariánské Lázně - 353 01
tel.: +420 734 181 111, e-mail: info@reitenberger.cz, www.reitenberger.cz

* Cena za osobu na dvoulůžkovém pokoji / apartmánu.
Na přání klientů jsou možné i delší pobyty, naceněny budou individuálně.

** U jednolůžkového a dvoulůžkového pokoje možnost příplatku za kategorii Superior
     250 Kč / osoba / noc. 

Parkování pouze na základě předchozí rezervace je možné za poplatek u hotelu, pokud budou 
parkovací místa obsazena, je možnost za poplatek parkovat v parkovacím domě vzdáleném cca 600 m 
od hotelu.

Za poplatek si pobyt můžete zpestřit službami, mezi které například patří wellness procedury, služby 
kosmetického salonu, praní a žehlení prádla.
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Diagnosticko 
- terapeutický 
balíček

7 nocí (kategorie Standard**)

Jednolůžkový
pokoj 

Dvoulůžkový
pokoj*

1 osoba na 
2 lůž.pokoji

Apartmán* 
Superior 

Hlavní sezóna 17 900 Kč 15 900 Kč 19 900 Kč 19 900 Kč 
Vedlejší sezóna 15 900 Kč 13 900 Kč 17 900 Kč 17 900 Kč 


