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Nabízíme týdenní a vícetýdenní programy, které zahrnují:
- ubytování (1, 2 a více týdenní pobyty), 
- stravování formou polopenze plus* (All inclusive - pivo, víno, nealko)
- vstupní vyšetření lékařem
- vstupní konzultace s fyzioterapeutem
- každý všední den cvičení s fyzioterapeutem
- každodenní doplňkové balneo procedury
- volný vstup do bazénu, saunového světa a fitness centra
- závěrečné vyšetření lékařem (u vícetýdenních programů)

Po objednání léčebného programu Vám v případě zájmu sestavíme předběžný program léčby. Ten 
může být při nástupu pobytu, po vyšetření našim lékařem a v zájmu efektivní léčby, doladěn. Máte-li 
o tuto službu zájem, pošlete svou zdravotní zprávu na e-mail našeho lékaře: buzek@reitenberger.cz.   

V případě potřeby je možná konzultace s lékařem i během pobytu.

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

	 individuální	intenzivní	fyzioterapie
	 aktivní	každodenní	cvičení

	 program	šitý	na	míru
	 výuka	správného	cvičení

Léčebně-rehabilitační program Reitenberger se intenzivně věnuje léčbě bolestí pohybového aparátu, 
zaměřuje se na zmírnění intenzity bolesti a zlepšení životního komfortu.
Na základě lékařského vyšetření je sestaven léčebně-rehabilitační program - individuální skladba 
procedur s nastavením jejich optimální intenzity, zaměřený přímo na Vaše obtíže. 
Během tohoto intenzivního programu můžete očekávat vstupy s fyzioterapeuty každý všední den 
doplněný o podpůrnou fyzikální terapii a balneologické postupy.
V rámci týdenního programu je Vám garantováno minimálně 14 procedur v závislosti na Vašich 
obtížích. 
Při volbě tohoto programu doporučujeme minimálně dvou týdenní pobyt pro efektivnější účinek
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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

Léčebný program Reitenberger kategorie Standard**
lůžka 7 nocí 14 nocí 21 nocí 
Jednolůžkový pokoj 23 900 Kč 45 500 Kč 64 500 Kč
Dvoulůžkový pokoj* 21 500 Kč 40 500 Kč 57 500 Kč
1 osoba na dvoulůžkovém pokoji 27 500 Kč 52 500 Kč 73 900 Kč

Apartmán* Superior 27 500 Kč 52 500 Kč 73 900 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 rozšířít službami, mezi které například patří wellness procedury, služby 
kosmetického salonu, kadeřnictví, praní a žehlení prádla, parkování před naší budovou či v parkovacím domě.

Hlavní sezóna:   

Léčebný program Reitenberger kategorie Standard**
lůžka 7 nocí 14 nocí 21 nocí 
Jednolůžkový pokoj 19 900 Kč 37 900 Kč 53 500 Kč
Dvoulůžkový pokoj* 17 900 Kč 33 500 Kč 46 500 Kč
1 osoba na dvoulůžkovém pokoji 22 500 Kč 42 900 Kč 60 900 Kč

Apartmán* Superior 24 900 Kč 47 900 Kč 67 900 Kč

Vedlejší sezóna: 

Vedlejší
sezóna

4.1.2021

Hlavní
sezóna

29.3.2021 25.10.2021 20.12.2021***

Vedlejší
sezóna

Hlavní
sezóna


