
Rehabilitační pobyt 2018

lázně pod jednou střechou
Hotel Reitenberger   Mariánské Lázně  

Načerpejte novou energii a zlepšete svůj zdravotní stav v romantickém prostředí hotelu Reitenberger. U nás 
máte možnost svůj zdravotní stav konzultovat s lékařem a vedoucím Balneo centra, kteří Vám pomůžou 
sestavit ideální harmonogram rehabilitačního cvičení a léčebných procedur. Hotelové nově zrekonstruované 
wellness centrum k tomu poskytuje ty nejlepší podmínky.

Balíček “Rehabilitační pobyt” obsahuje pro jednu osobu:
-    ubytování (7, 14, 21 nocí)
-    polopenze
-    lehký oběd (snack)
-    3 x týdně rehabilitační cvičení po konzultaci s lékařem
-    7 procedur týdně dle konzultace s vedoucím Balneo centra
-    2 x týdně volný vstup do solné jeskyně

V ceně pobytu:
-    volný vstup do hotelového bazénu a whirlpoolu
-    volný vstup do finské a turecké sauny
-    volný vstup do fitness centra
-    župan na pokoji
-    bezplatné připojení Wi-fi
-    DPH, lázeňská taxa

Pokoj Mimosezóna ceny v Kč Mezisezóna ceny v Kč Hlavní sezóna ceny v Kč  
Počet nocí 7 14        21    7 14        21    7 14        21    
jednolůžkový 12 500 23 500 32 900 13 500 24 900 35 900 15 500 28 900 40 900
1 osoba na dvoulůžku 13 900 26 900 38 900 15 500 28 900 40 900 17 500 32 900 46 900
dvoulůžkový 10 500 19 500 27 900 11 500 21 500 29 900 13 500 25 500 35 900

*ceny jsou platné pro ubytování v kategorii COMFORT a za osobu na pobyt
***povinné příplatky: Vánoce (24.12.) 800 Kč/osoba, Silvestr (31.12.) 1600 Kč/osoba

Za poplatek si pobyt můžete zpestřit službami, mezi lteré například patří wellness procedury,  služby kosmetického 
salonu, kadeřnictví, praní a žehlení prádla, parkování před hotelem či v parkovacím domě.

www.reitenberger.cz

Ibsenova 92,
353 01 Mariánské Lázně  

tel.: +420 734 181 111
e-mail: info@reitenberger.cz
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