
Léčba bolestivých stavů  
Lázeňský pobyt se věnuje léčbě bolesti pohybového aparátu, zaměřuje se na zmírnění  
intenzity bolesti a zlepšení životního komfortu.  Je vhodná zejména u artrotických bolestí, 
úponových bolestí, bolestí zad, kloubů, aj. 

Nabízíme dvou a vícetýdenní pobyty, které zahrnují:
- ubytování (2, 3 a více týdenní pobyty),
- stravování formou polopenze plus (lehký oběd),
- volný vstup do bazénu, saunového světa a fitness centra,
- vstupní konzultace s lékařem,
- vstupní konzultace s fyzioterapeutem,
- lázeňské služby na 1 týden zahrnují: 
 ·  5x cvičení s fyzioterapeutem (individuální, skupinové cvičení v tělocvičně nebo bazénu),
 ·  10x procedura dle vstupní konzultace (například individuální terapie, rašelinový zábal,    
                    částečná masáž, lymfodrenáž, plynová obálka, koupele, elektroterapie, 
                    magnetoterapie, ultrazvuk, inhalace, parafinový zábal,...),
 ·  2x solná jeskyně,
- závěrečné vyšetření lékařem.

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.

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

Vedlejší sezóna Hlavní sezóna
Léčba bolestivých stavů Počet nocí / cena Kč Počet nocí / cena Kč
lůžka 7 14 21 28 7 14 21 28
1L - Comfort X 32900 45900 56900 X 36900 51900 64900
1L - Superior X 34900 48900 60900 X 39900 55900 69900
2/2L - Comfort* X 28900 40900 51900 X 32900 46900 57900
2/2L - Superior* X 30900 43900 55900 X 35900 49900 62900

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

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