LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX 2020
Hotel:

Pawlik-Aquaforum****, Dr. Adler***, Luisa***, Metropol***,
Belvedere***

Platnost nabídky:

08.03.2020 – 06.03.2021 (VYJMA VÁNOC & SILVESTRA)

Služby v ceně:
 7x ubytování (možnost prodloužení)
 polopenze (možnost dokoupení plné penze)
 lékařská prohlídka
  10 léčebných procedur
(kombinaci procedur určuje ošetřující lékař při vstupní prohlídce, např.: slatinná koupel, klasická masáž,
vířivá koupel a jiné)

 neomezený vstup do Aquafora
Pawlik-Aquaforum: pondělí – neděle

Dr. Adler / Metropol / Luisa / Belvedere: pondělí - pátek
 volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů
Pozn. ceník uveden na str. 2
OBECNÉ INFORMACE
V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek dle aktuální vyhlášky města Františkovy Lázně platné v den
nástupu na pobyt a kulturní poplatek ve výši 35 Kč/osoba a den.
Tento pobyt není možné rezervovat v období 18.12.-31.12.2020.
Příplatky za plnou penzi (oběd):
Pawlik - Aquaforum****: 380,- CZK
Dr. Adler***, Metropol***, Belvedere***: 260,-CZK
Luisa***: 330,-CZK
!!!Luisa / Dr. Adler / Belvedere!!!: neomezená konzumace nealkoholických nápojů, teplých nápojů, piva
a rozlévaného vína během obědů a večeří ke každému pobytu v daném termínu ZDARMA.
Příplatek za 2lůžkový pokoj při obsazení jednou osobou: 80 % z ceny hotelového pobytu dané kategorie.
Přistýlka: sleva 100,- CZK na osobu a noc.
Slevy pro děti na přistýlce:
0 - 5 let včetně - 100% z ceny (hotelové ubytování se stravou)
6 - 10 let včetně – 50 % z ceny (hotelové ubytování se stravou)
od 11 let - plná cena pobytu
Slevy pro děti nejsou kombinovatelné se slevou za přistýlku. Při pobytu na pevném lůžku platí i pro děti
standardní ceny.
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DZ = dvoulůžkový pokoj, EZ = jednolůžkový pokoj. Uvedené ceny jsou v Kč za osobu a pobyt.

Minimální délka pobytu je 7 nocí, lze prodloužit o libovolný počet nocí.
Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní.
Lázeňský a kulturní poplatek není zahrnut v ceně pobytu.
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