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Načerpejte novou energii a zlepšete svůj zdravotní stav v romantickém prostředí centra 
Reitenberger. Nově zrekonstruované lázeňské centrum k tomu poskytuje ty nejlepší pod-
mínky.
Při týdenním pobytu obdržíte připravený plán sestavený z nejefektivnějších lázeňských 
terapií a postupů. Pokud si nebudete jisti, zda jste schopni absolvovat některou z těchto 
procedur, můžete zažádat o lékařskou konzultaci v den příjezdu.
Při dvou a vícetýdenních pobytech vás čeká konzultace s lékařem po příjezdu, po které Vám 
bude sestaven lázeňský program.

Nabízíme týdenní a vícetýdenní pobyty, které zahrnují:
- ubytování (7, 14, 21 nocí), 

- stravování formou polopenze plus* (nealkoholický All inclusive),

- volný vstup do bazénu, saunového světa a fitness centra,

- vstupní konzultace s lékařem nebo fyzioterapeutem,

- lázeňské služby na 1 týden zahrnují: 

 ·  1x klasická masáž,

 ·  1x rašelinový zábal,
 ·  1x solná jeskyně,

 ·  2x suchá plynová koupel,
 ·  2x oxygenoterapie,

 ·  2x parafinový zábal,
 ·  3x plynová injekce,

-  župan na pokoji,
-  bezplatné připojení Wi-fi.

Po společné konzultaci a na základě zdravotního stavu pacienta může být program lékařem 
individuálně upraven. V případě potřeby je možná konzultace s lékařem i během pobytu.

*(lehký oběd = denní polévky, salátový bufet, pečivo)



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

Lázeňsko léčebný pobyt kategorie Standard**
lůžka 7 nocí 14 nocí 21 nocí 
Jednolůžkový pokoj 16 900 Kč 31 900 Kč 44 900 Kč
Dvoulůžkový pokoj* 14 900 Kč 27 900 Kč 39 900 Kč
1 osoba na dvoulůžkovém pokoji 19 900 Kč 37 900 Kč 53 900 Kč

Apartmán* Superior 19 900 Kč 37 900 Kč 53 900 Kč

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

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

*** Příplatek za Vánoce 750 Kč / osoba, příplatek za Silvestr 1 500 Kč / osoba.

Lázeňský poplatek není zahrnutý v ceně ubytování, je hrazen při příjezdu na recepci dle 
aktuální výše.

Za poplatek si pobyt můžete rozšířit službami, mezi které například patří wellness procedury, služby 
kosmetického salonu, kadeřnictví, praní a žehlení prádla, parkování před naší budovou či v parkovacím domě.
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Hlavní sezóna:   

Sezóny a ceny pobytů  

Lázeňsko léčebný pobyt kategorie Standard**
lůžka 7 nocí 14 nocí 21 nocí 
Jednolůžkový pokoj 13 900 Kč 25 900 Kč 36 900 Kč
Dvoulůžkový pokoj* 11 900 Kč 21 900 Kč 30 900 Kč
1 osoba na dvoulůžkovém pokoji 15 900 Kč 29 900 Kč 42 900 Kč

Apartmán* Superior 17 900 Kč 33 900 Kč 47 900 Kč

Vedlejší sezóna: 
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