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                          INFORMACE O PORTÁLU SPA.CZ 

 

         

 

Portál Spa.cz již od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k pobytům v prověřených lázních a 

wellness hotelech v České republice a dalších pěti zemích střední Evropy. V nabídce samozřejmě nechybí tradiční 

lázeňské, ale ani například zážitkové pobyty. 

 

Svým zaměřením na lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ pobytů -  zaměstnanecké rekondiční 

pobyty. Ve spolupráci s předními českými a slovenskými lázněmi přinášíme atraktivní nabídku pobytů 

zaměřených jak na odpočinek, tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin. 

 

Pro rok 2017 přinášíme bohatou nabídku pobytů pro posílení Vašeho zdraví a pro dobrou pohodu. Zvýhodněné 

pobyty nabízejí oblíbené hotely a lázně v České i Slovenské republice pro Vás i Vaše rodinné příslušníky. 

 

Exkluzivně pro Vás, jsme připravili dodatečnou slevu 5% na všechny další pobyty z celkové nabídky SPA.CZ. 

Jednoduchým přihlášením do partnerské sekce získáte možnost vybrat si z více než 3000 pobytů za 

nejvýhodnějších podmínek. 

 
www.spa.cz/partner/dosiadp/ 
jméno: dosiadp 
heslo: pobytydosia 

 

V případě nižších cen u akčních balíčků jednotlivých lázní, Vám garantujeme vždy výhodnější cenu. 

Rezervace pobytů a podrobné informace na telefonním čísle 222 535 555 nebo emailové adrese vip@spa.cz.             

 

Těšíme se na Vás, tým SPA.CZ 

http://www.spa.cz/partner/dosiadp/
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                        ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY ODBOROVÝCH SVAZŮ 
 

 

                                       ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

                  

 

LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU 
 Lázeňský dům Moravan*** 

 

LÁZEŇSKÝ POBYT  (7 dní/6 nocí)    (1.1. – 30.4. a 1.10. – 23.12.2017)         5 900 Kč/osoba  (původně 6 400 Kč) 
                                                              (1.5. – 30.9.2017)                                      6 790 Kč/osoba  (původně 7 390 Kč) 
 
       

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím – standard plus 
 6x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr ze 3 menu, salátový buffet) 
 Vstupní lékařská prohlídka (procedury dle individuálního zdravotního stavu) 
 1x uhličitá koupel se zábalem, 1x celotělová vířivá lázeň přísadová se zábalem, 1x lokální tepelný zábal – 

rašelina,1x klasická masáž částečná, záda a šíje, 1x zábal části těla, záda nebo končetiny, z bahna z 
Mrtvého moře, 1x skupinový nordic walking pod vedením trenéra       

 1x dvouhodinový vstup do wellness  centra Moravan zdarma  
 parkování na vyhrazených místech v areálu lázní zdarma  

 
           

PRODLOUŽENÝ VÍKEND (4 dny/3 noci)    (1.1. – 30.4. a 1.10. – 23.12.)    3 545 Kč/osoba  (původně 3 900 Kč)  
                                                                         (1.5. – 30.9.2017)                        3 985 Kč/osoba  (původně 4 390 Kč) 
 

 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím – standard plus 
 3x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr ze 3 menu, salátový buffet) 
 1x malá vstupní lékařská prohlídka,1x celotělová vířivá lázeň přísadová se zábalem, 1x uhličitá koupel se 

solí z Mrtvého moře s briliantem se zábalem, 1x zábal části těla, záda nebo končetiny, z bahna z Mrtvého 
moře,  1x aromamasáž klasická částečná, záda a šíje  
 
 

 

VÍKENDOVÝ POBYT    (3 dny/2 noci)   (1.1. – 30.4. a 1.10. – 23.12.2017)     2 600 Kč/osoba (původně 3 100 Kč)  
                                                                    (1.5. – 30.9.2017)                                 2 940 Kč/osoba (původně 3 390 Kč) 
 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím – standard plus 
 2x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr ze 3 menu, salátový buffet) 
 1x malá vstupní lékařská prohlídka, 1x uhličitá koupel se solí z Mrtvého moře s briliantem se zábalem, 1x 

zábal části těla, záda nebo končetiny, z bahna z Mrtvého moře, 1x aromamasáž klasická částečná, záda a 
šíje  
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                                         ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

                   

 
 
 
 
BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 denně volný vstup do relaxačního bazénu v provozní dobu zdarma  
 10% sleva na lázeňské procedury z naší pestré nabídky k léčebnému pobytu navíc 
 zapůjčení županů po celou dobu pobytu zdarma  
 připojení k internetu - wifi na pokoji a v celém areálu lázeňského domu zdarma 
 Poukaz na akční cenu 200 Kč na vstup do polária ARKTIKA včetně zapůjčení oblečení (nelze již uplatnit 

slevu 10% na lázeňské procedury) 
 Poukaz na akční cenu 150 Kč na bowling/dráha/hodina 
 parkování na vyhrazených místech v areálu lázní zdarma  

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 rezervace pobytů na tel.: +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 bližší informace o hotelu na www.spa.cz/lazne-teplice-nad-becvou/ 
 všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách  www.spa.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/
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                                         ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

                  

 

LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA 
Lázeňské domy Slezský dům, Bezruč a Vila Vlasta 

 

 

LÁZEŇSKÝ POBYT   (7 dní/6 nocí)       (1.4. – 30.4. a 1.10. – 8.12.2017)       5 400 Kč/osoba   (původně 7 820 Kč)   
                                                                   (1.5. – 30.9.2017)                                6 000 Kč/osoba   (původně 7 920 Kč)   
 
       

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím  
 6x polopenze   
 1x přírodní minerální uhličitá koupel, 1x zábal z minerálního bahna Krymského jezera Saki – páteř a 

bedra, 1x vycházka s instruktorem - nordic walking (hole můžou být vlastní, případně zapůjčíme), 
2x hydroterapie v bazénovém komplexu na 80 minut 

 

VÍKENDOVÝ POBYT  (3 dny/2 noci)     (1.4. – 30.4. a 1.10. – 8.12.2017)      2 500 Kč/osoba  (původně 2 760 Kč)   
                                                                    (1.5. – 30.9.2017)                                2 800 Kč/osoba  (původně 2 960 Kč)   
 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím  
 2x polopenze   
 1 x přírodní minerální uhličitá koupel, 1 x masáž – 2 sestavy (záda nebo šíje), 1 x hydroterapie v 

bazénovém komplexu na 80 minut 
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 rezervace pobytů na tel.: +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 bližší informace o lázních na www.spa.cz/lazne-karlova-studanka/ 
 

mailto:vip@spa.cz
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                        ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY ODBOROVÝCH SVAZŮ 
 

                     

                                         ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

   

   TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY - Lázeňský dům Eliška II **** 
 
LÁZEŇSKÝ POBYT     (7 dní/6 nocí)    (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.2017)      8 300 Kč/osoba  (původně 8 900 Kč)  
                                                                        (1.5. -  31.10.2017)                               9 250 Kč/osoba  (původně 9 950 Kč)           
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x polopenze – výběrová strava  
 vstupní lékařská konzultace, 6 procedur dle doporučení lékaře (z toho 3 velké procedury), 

volný vstup do vnitřního termálního bazénu 

 

 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND     (4 dny/3 noci)   (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.)    4 830 Kč/osoba  (původně 5 390 Kč)  
                                                                                   (1.5. -  31.10.2017)                     5 350 Kč/osoba (původně 5 890 Kč)           
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x polopenze – výběrová strava  
 1x klasická masáž s éterickými oleji částečná, 1x relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru,  

1x minerální koupel, volný v vstup do vnitřního termálního bazénu 

 

VÍKENDOVÝ POBYT     (3 dny/2 noci)    (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.)           2 990 Kč/osoba  (původně 3 490 Kč)  
                                                                            (1.5. -  31.10.2017)                           3 400 Kč/osoba  (původně 3 900 Kč)           
 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 2x polopenze – výběrová strava  
 1x klasická masáž s éterickými oleji částečná, 1x relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru, volný 

vstup do vnitřního termálního bazénu 
 

 

BONUSY  (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 Wifi a parkování zdarma, župany na pokoji 
 Karafa s vodou k jídlu zdarma 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 rezervace pobytů na tel.: +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 bližší informace o lázních na  www.spa.cz/lazne-velke-losiny/ 

mailto:vip@spa.cz
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                                         ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 
 

 
 

 TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY   -  Wellness hotel Diana *** 
 

LÁZEŇSKÝ POBYT     (7 dní/6 nocí)    (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.2017)      8 300 Kč/osoba  (původně 8 900 Kč)  
                                                                        (1.5. -  31.10.2017)                               9 250 Kč/osoba  (původně 9 950 Kč)           
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x polopenze – výběrová strava  
 vstupní lékařská konzultace, 6 procedur dle doporučení lékaře (z toho 3 velké procedury) 
 volný vstup do wellness centra 

 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND     (4 dny/3 noci)   (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.)    4 830 Kč/osoba  (původně 5 390 Kč)  
                                                                                   (1.5. -  31.10.2017)                     5 350 Kč/osoba (původně 5 890 Kč)           
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x polopenze – výběrová strava  
 1x klasická masáž s éterickými oleji částečná, 1x relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru,  

1x minerální koupel, volný vstup do wellness centra 
 

VÍKENDOVÝ POBYT     (3 dny/2 noci)    (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.)           2 990 Kč/osoba  (původně 3 490 Kč)  
                                                                            (1.5. -  31.10.2017)                           3 400 Kč/osoba  (původně 3 900 Kč)           
 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 2x polopenze – výběrová strava  
 1x klasická masáž s éterickými oleji částečná, 1x relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru, volný 

vstup do wellness centra 
 

 

BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 Wifi a parkování zdarma, župany na pokoji 
 Karafa s vodou k jídlu zdarma 

 
DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 rezervace pobytů na tel.: +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 bližší informace o hotelu na www.spa.cz/lazne-velke-losiny/ 

mailto:vip@spa.cz
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                                       ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

                  

 

LÁZNĚ SLATINICE  -  Penzion Majorka 
 

LÁZEŇSKÝ POBYT               (7 dní/6 nocí)       (3.1. – 18.12.2017)               5 940 Kč/osoba (původně 6 490 Kč)   
       

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr z menu) 
 Vstupní lékařská prohlídka (procedury dle individuálního zdravotního stavu) 
 8 procedur v průběhu pobytu – 2x sirná perličková koupel se suchým zábalem, 2x klasická masáž 

částečná, 1x rašelinový obklad, 1x parafínový zábal rukou, 1x vířivá sirná koupel chodidel, 1x parafínový 
obklad s vonnou přísadou 

 BONUS:  3x hodinový vstup do bazénu s whirlpoolem, parkování a WIFI zdarma 

 
PRODLOUŽENÝ VÍKEND   (4 dny/3 noci)      (3.1. –  18.12.2017)             2 990 Kč/osoba (původně 3 490 Kč) 
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr z menu) 
 1x klasická částečná masáž, 1x parafínový zábal rukou, 1x rašelinový obklad, 1x sirná perličková koupel 

se suchým zábalem 
 BONUS:  1x hodinový vstup do bazénu s whirlpoolem, 1x dvouhodinový vstup do Saun Majorka, župan 

po celou dobu pobytu a lázeňské překvapení při příjezdu na pokoji, parkování a WIFI zdarma 
 
 

VÍKENDOVÝ POBYT        (3 dny/2 noci)       (3.1. – 18.12.2017)             2 280 Kč/osoba (původně 2 780 Kč)     

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
 2x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr z menu) 
 1x sirná perličková koupel se suchým zábalem, 1x klasická masáž částečná, 1x parafínový zábal rukou 
 BONUS:  1x hodinový vstup do bazénu s whirlpoolem, župan po celou dobu pobytu a lázeňské 

překvapení při příjezdu na pokoji, parkování a WIFI zdarma 
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 rezervace pobytů na tel.: +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o lázních na www.spa.cz/lazne-slatinice/penzion-majorka/ 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/lazne-slatinice/penzion-majorka/
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                             ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY ODBOROVÉHO SVAZU 
 

 

                                       ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ZAMĚSTNANCE 

                  

 

                                      ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 
 

                    

 

                     LÁZNĚ LUHAČOVICE  -  Hotel Vega***   

 
 
WELLNESS POBYT  (7 dní/6 nocí)   (2.1. - 31.3. a 2.12. - 23.12.2017)            6 100 Kč/osoba (původně 6 600 Kč)                               

                                                                   (1.4. - 13.4., 19.4. - 31.5., 30.9. - 1.12.)   6 400 Kč/osoba (původně 6 900 Kč)                              
                                                                   (14.4. -18.4., 1.6. - 30.9.2017)                  6 700 Kč/osoba (původně 7 200 Kč)                          
 
 
 

 6x ubytování v prostorném dvoulůžkovém pokoji 
 6x polopenze  (snídaně formou buffetu, 3-chodová servírovaná večeře – polévkový buffet, menu výběr 

ze 3 jídel, salaterie & dezert) 
 1x Relaxační masáž zad a šíje (20 min.), 1x Rašelinový zábal zad (20 min.), 1x Perličková koupel s přísadou 

dle svého výběru (15 min.) - pro ženy, 1x Hydromasáž dolních končetin (15 min.) - pro muže 
1x Whirlpool (15 min.), 1x Sauna (60 min.) nebo infrasauna (30 min.) 

 
 
 
PRODLOUŽENÝ VÍKEND   (4 dny/3 noci)   (2.1. - 31.3. a 2.12. - 23.12.)        3 700 Kč/osoba (původně 4 200 Kč)                                                            

                                                                   (1.4. - 13.4., 19.4. - 31.5., 30.9. - 1.12.)   3 900 Kč/osoba (původně 4 400 Kč)                              
                                                                   (14.4. -18.4., 1.6. - 30.9.2017)                  4 100 Kč/osoba (původně 4 600 Kč)                          
 
 
 

 3x ubytování v prostorném dvoulůžkovém pokoji 
 3x polopenze  (snídaně formou buffetu, 3-chodová servírovaná večeře – polévkový buffet, menu výběr 

ze 3 jídel, salaterie & dezert) 
 1x Relaxační masáž zad a šíje (20 min.), 1x Rašelinový zábal zad (20 min.), 1x Perličková koupel s přísadou 

dle svého výběru (15 min.) - pro ženy, 1x Hydromasáž dolních končetin (15 min.) - pro muže 
1x Whirlpool (15 min.), 1x Sauna (60 min.) nebo infrasauna (30 min.) 
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                                     ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

                   
 
 

 

VÍKENDOVÝ POBYT    (3 dny/2 noci)     (2.1. - 31.3. a 2.12. - 23.12.2017)    2 300 Kč/osoba (původně 2 800 Kč)                                                            

                                                                 (1.4. - 13.4., 19.4. - 31.5., 30.9. - 1.12.)     2 600 Kč/osoba (původně 3 100 Kč)                              
                                                                 (14.4. -18.4., 1.6. - 30.9.2017)                    2 800 Kč/osoba (původně 3 300 Kč)                          
          
                

 2x ubytování v prostorném dvoulůžkovém pokoji 
 2x polopenze  (snídaně formou buffetu, 3-chodová servírovaná večeře – polévkový buffet, menu výběr 

ze 3 jídel, salaterie & dezert) 
 1x Relaxační masáž s vůní mateřídoušky (20 min.), 1x Perličková koupel s vůní meduňky (15 min.) - pro 

ženy, 1x Hydromasáž dolních končetin s meduňkou (15 min.) - pro muže, 1x Whirlpool (15 min.) 
1x Sauna (60 min.) nebo infrasauna (30 min.) 

 
 

 
BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 
 
 

 volný vstup do hotelového bazénu a fitness 
 župan a pantofle  na pokoji zdarma 
 parkování a WIFI  zdarma 
 volný vstup do dětského koutku 
 hotelová doprava do centra Luhačovic a zpět zdarma 

 
DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o hotelu na www.spa.cz/lazne-luhacovice/hotel-vega/ 
 všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách  www.spa.cz 

 

 

 

      

 

 

 

                               
 
 
 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/
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LÁZNĚ LUHAČOVICE  -  Hotel Vila Antoaneta ****  
 
 

LÁZEŇSKÝ POBYT   (7 dní/6 nocí)   (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.2017)          8 300 Kč/osoba  (původně 8 900 Kč)  
                                                                     (1.5. -  31.10.2017)                                  9 250 Kč/osoba  (původně 9 950 Kč)           
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x polopenze – výběrová strava  
 vstupní lékařská konzultace, 6 procedur dle doporučení lékaře (z toho 3 velké procedury) 
 volný vstup do vodního relaxačního centra 

 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND     (4 dny/3 noci)   (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.)    4 830 Kč/osoba  (původně 5 390 Kč)  
                                                                                   (1.5. -  31.10.2017)                     5 350 Kč/osoba (původně 5 890 Kč)           
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x polopenze – výběrová strava  
 1x klasická masáž s éterickými oleji částečná, 1x relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru,  
 1x minerální koupel, volný vstup do vodního relaxačního centra 

 

VÍKENDOVÝ POBYT     (3 dny/2 noci)    (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.)           2 990 Kč/osoba  (původně 3 490 Kč)  
                                                                            (1.5. -  31.10.2017)                           3 400 Kč/osoba  (původně 3 900 Kč)           
 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 2x polopenze – výběrová strava  
 1x klasická masáž s éterickými oleji částečná, 1x relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru, volný 

vstup do vodního relaxačního centra 
 
 

BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 Wifi zdarma, župany na pokoji 
 Karafa s vodou k jídlu zdarma 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě, parkování za úhradu (50 Kč/den) 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o hotelu na www.spa.cz/lazne-luhacovice /hotel-vila-antoaneta/ 

mailto:vip@spa.cz
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         LÁZNĚ LUHAČOVICE    -  Wellness Hotel Pohoda**** 
 
 

LÁZEŇSKÝ POBYT                (7 dní/6 nocí)           (15.1. – 2.4.2017)            7 690 Kč/osoba    (původně 8 290 Kč)                                                           

                                                                                            (2.4. -  1.10.2017)            8 790 Kč/osoba    (původně 9 290 Kč)                                                            
                                                                                            (1.10. -  17.12.2017)        7 290 Kč/osoba   (původně 7 890 Kč)                                                       

 
 

 6x ubytování v plně klimatizovaných pokojích s příslušenstvím 
 6x polopenze (snídaně  a večeře formou bohatého buffetu) 
 vstupní konzultace s lékařem 
 8x procedury – 1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x hydromasáž se zábalem, 1x koupel s minerální 

solí Biotermal, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x reflexní masáž plosky nohy, 1x infračervená kabina 
2x suchá uhličitá koupel 

 
 
 

BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 volný vstup do wellness (bazén, saunový svět, fitness) 
 pravidelná dopolední a odpolední doprava do městského centra a zpět  -  zdarma 
 parkování zdarma a WIFI zdarma 

 
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o hotelu na www.spa.cz/lazne-luhacovice /wellness-hotel-pohoda/ 
 všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách  www.spa.cz 

 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/
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                           LÁZNĚ PODĚBRADY  -     Spa Hotel Felicitas****    

 

LÁZEŇSKÝ POBYT     (7 dní/6 nocí)      (2.1. – 31.3. a 1.11. – 28.12.)         9 500 Kč/osoba  (původně 10 190 Kč)                                         

                                                                          (1.4. -  31.10.2017)                         10 500 Kč/osoba  (původně 11 190 Kč)                                        
 

 6x ubytování v pokojích s příslušenstvím 
 6x polopenze (snídaně  a večeře formou buffetu nebo á la carte) 
 Vstupní konzultace s lékařem 
 7 procedur v průběhu pobytu (dle individuálního zdravotního stavu) 

 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND    (4 dny/3 noci)    (2.1. – 31.3. a 1.11. – 28.12.)  4 800 Kč/osoba  (původně 5 300 Kč)                                         

                                                                                     (1.4. -  31.10.2017)                  5 500 Kč/osoba  (původně 5 900 Kč)          
                          

 3x ubytování v pokojích s příslušenstvím 
 3x polopenze (snídaně  a večeře formou buffetu nebo á la carte) 
 1x částečná ruční masáž, 1x přísadová koupel, 1x parafínový zábal na ruce 

 
VÍKENDOVÝ POBYT          (3 dny/2 noci)    (2.1. – 31.3. a 1.11. – 28.12.)    3 500 Kč/osoba  (původně 3 900 Kč)                                       

                                                                                   (1.4. -  31.10.2017)                    4 100 Kč/osoba  (původně 4 600 Kč)                                       
 

 2x ubytování v pokojích s příslušenstvím 
 2x polopenze (snídaně  a večeře formou buffetu nebo á la carte) 
 1x částečná ruční masáž, 1x parafínový zábal na ruce 

 

BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 

 volný vstup do relax zóny ve wellness centru 
 denně volný vstup do bazénu s whirlpoolem (ve vyhrazených časech) 
 župan na pokoji, WIFI zdarma 
 zapůjčení jízdního kola (pouze 7-denní pobyt) 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o lázních na www.spa.cz/lazne-podebrady/spa-hotel-felicitas/ 

mailto:vip@spa.cz
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LÁZNĚ NOVÉ HRADY 
  Wellness Hotel Rezidence**** 

 

WELLNESS POBYT    (7 dní/6 nocí)          (2.1.  -  20.12.2017)                     7 190 Kč/osoba   (původně 7 790 Kč)                              

 

 1x klasická částečná masáž 
 1x měkké techniky 
 1x rašelinový obklad 
 1x rehabilitační cvičení v bazénu 
 neomezený vstup do bazénu 
 neomezené využití hotelového wellness centra (sauny, vířivka, masážní bazének, zážitkové sprchy, solná 

jeskyně, parní komora, Kneippův chodník/brouzdaliště, odpočívárny) 
 
 

BONUSY     
 

 all inclusive drinks  - nealko nápoje (voda, pomerančový džus, jablečný džus, RC-Cola, Orangina a Top 
Topic), pivo dle výběru, rozlévané víno (bílé / červené)  

 zapůjčení hotelového županu po dobu pobytu  

 parkování zdarma a WIFI zdarma  
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o hotelu na www.spa.cz/lazne-nove-hrady/ 
 všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách  www.spa.cz 

 
 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/
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            MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  -  Lázeňský hotel Royal**** 
 
 

 

LÁZEŇSKÝ POBYT   (7 dní/6 nocí)   (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.2017)          8 300 Kč/osoba  (původně 8 900 Kč)  
                                                                        (1.5. -  31.10.2017)                               9 250 Kč/osoba  (původně 9 950 Kč)           
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x polopenze – výběrová strava  
 vstupní lékařská konzultace, 6 procedur dle doporučení lékaře (z toho 3 velké procedury) 
 volný vstup do wellness centra 

 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND     (4 dny/3 noci)   (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.)    4 830 Kč/osoba  (původně 5 390 Kč)  
                                                                                 (1.5. -  31.10.2017)                       5 350 Kč/osoba (původně 5 890 Kč)           
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x polopenze – výběrová strava  
 1x klasická masáž s éterickými oleji částečná, 1x relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru,  

1x minerální koupel, volný vstup do wellness centra 

 

VÍKENDOVÝ POBYT     (3 dny/2 noci)    (2.1. – 30.4. a 1.11. - 12.12.)           2 990 Kč/osoba  (původně 3 490 Kč)  
                                                                            (1.5. -  31.10.2017)                           3 400 Kč/osoba  (původně 3 900 Kč)           
 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 2x polopenze – výběrová strava  
 1x klasická masáž s éterickými oleji částečná, 1x relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru, volný 

vstup do wellness centra 
 

 

BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 Wifi a parkování zdarma, župany na pokoji 
 Karafa s vodou k jídlu zdarma 

 
DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o hotelu na www.spa.cz/marianske-lazne/hotel-roya 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/marianske-lazne/hotel-roya
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             LÁZNĚ KARLOVY VARY  -  Resort Poppy*** 
 

LÁZEŇSKÝ POBYT     (7 dní/6 nocí)   (2.1. – 31.3. a 1.11. - 22.12.2017)        5 180 Kč/osoba  (původně 5 680 Kč)                               
                                                                      (1.4. -  31.10.2017)                                 5 980 Kč/osoba  (původně 6 480 Kč)                                        
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x polopenze  (snídaně formou buffetu,  servírovaná večeře) 
 4x vstup do solné jeskyně s bylinným čajem (50min), 1x parafínový zábal rukou (20min),  

1x oxygenoterapie (20min), 2x perličková koupel (20min), 1x rašelinový zábal (20min), 1x klasická masáž 
částečná (20min) 
 

PĚTIDENNÍ POBYT   (5 dnů/4 noci)    (2.1. – 31.3. a 1.11. - 22.12.2017)      4 020 Kč/osoba  (původně 4 490 Kč)                              
                                                                        (1.4. -  31.10.2017)                               4 420 Kč/osoba  (původně 4 390 Kč)                                        
 

 4x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 4x polopenze  (snídaně formou buffetu,  servírovaná večeře) 
 4x vstup do solné jeskyně s bylinným čajem (50min), 1x parafínový zábal rukou (20min),  

1x oxygenoterapie (20min), 2x perličková koupel (20min), 1x rašelinový zábal (20min), 1x klasická masáž 
částečná (20min) 
 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND   (4 dny/3 noci)  (2.1. – 31.3. a 1.11. - 22.12.)       3 090 Kč/osoba  (původně 3 590 Kč)                               
                                                                                 (1.4. -  31.10.2017)                      3 490 Kč/osoba  (původně 3 990 Kč)                                      
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x polopenze  (snídaně formou buffetu,  servírovaná večeře) 
 3x vstup do solné jeskyně s bylinným čajem (50min), 1x parafínový zábal rukou (20min),  

1x oxygenoterapie (20min), 1x perličková koupel (20min) 
 

BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 dárek na pokoji (bylinný likér Poppy Dream) + domácí dezert, župan a pantofle na pokoji zdarma 
 parkování zdarma a WIFI v lobby zdarma, 10% sleva na volně prodejné procedury 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o resortu na www.spa.cz/lazne-karlovy-vary/resort-poppy/ 

mailto:vip@spa.cz
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               FRANTIŠKOVY LÁZNĚ    -   Spa Hotel Harvey**** 
 

 

LÁZEŇSKÝ POBYT  (7 dní/6 nocí)    (3.1. – 28.0. a 15.11. - 20.12.2017)         7 990 Kč/osoba (původně 8 590 Kč)                               
                                                                    (1.3. -  15.11.2017)                                    8 590 Kč/osoba (původně 8 990 Kč)                                        
 

 6x ubytování  ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím  
 6x polopenze  -  snídaně formou buffetu, večeře (výběrem z 3 hlavních jídel, salátový buffet) 

2x částečná klasická masáž, 3x parafínový zábal rukou, 2x Fango zábal, 1x aroma koupel 
 pitná kúra (pramen přímo v domě) 

 
 

VÍKENDOVÝ POBYT  (3 dny/2 noci)    (3.1. – 28.2. a 15.11. - 20.12.2017)    3 800 Kč/osoba (původně 4 200 Kč)                               
                                                                         (1.3. -  15.11.2017)                               4 200 Kč/osoba (původně 4 890 Kč)                                
 

 2x ubytování  ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím  
 2x polopenze  -  snídaně formou buffetu, večeře (výběrem z 3 hlavních jídel, salátový buffet) 
 1x částečná klasická masáž, 1x bylinná koupel, 1x Fango zábal na záda 
 welcome drink při příjezdu 

 

 
BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 volný vstup do hotelového wellness centra (bazén s protiproudem, sauna, fitness) 
 župan a pantofle k zapůjčení 
 kávový a čajový set na pokoji 
 parkování zdarma a WIFI zdarma 

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o lázních na www.spa.cz/frantiskovy-lazne/spa-a-kur-hotel-harvey/ 
 všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách  www.spa.cz 
 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/frantiskovy-lazne/spa-a-kur-hotel-harvey/
http://www.spa.cz/
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           FRANTIŠKOVY LÁZNĚ   -  SPA & KUR HOTEL PRAHA ***  
 

 

LÁZEŇSKÝ POBYT  (7 dní/6 nocí)     (1.3. – 30.4. a 1.10. - 14.11.2017)      7 490 Kč/osoba (původně 7 990 Kč)                                 
                                                                         (1.5. -  30.9.2017)                                  7 990 Kč/osoba (původně 8 350 Kč)                                      
                                                                          (15.11. -  20.12.2017)                          6 990 Kč/osoba (původně 7 490 Kč)                                      
 
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím  
 6x polopenze  -  snídaně formou buffetu, servírovaná večeře (výběrem z 3 menu, salátový buffet) 
 vstupní lékařské vyšetření 
 10x procedury dle individuálního zdravotního stavu a na základě doporučení lékaře  
 pitná kúra (minerální pramen přímo v domě) 

 
nástupní dny neděle, pondělí, úterý 

 
 
BONUSY  
 

 volný vstup do hotelového wellness (bazén, sauna) 
 parkování zdarma a WIFI zdarma 

 
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 cena pobytu zahrnuje lázeňský poplatek 
 parkovné u hotelu za úhradu (100 Kč/auto/den) nebo zdarma v okolí hotelu (cca 600m od hotelu) 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o lázních na www.spa.cz/frantiskovy-lazne/fortuna-lazensky-dum-praha/ 
 všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách  www.spa.cz 

 
 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/frantiskovy-lazne/fortuna-lazensky-dum-praha/
http://www.spa.cz/
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                                      ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

                      
                   JÁNSKÉ LÁZNĚ  -  Lázeňský hotel Terra***    
 
LÁZEŇSKÝ POBYT   (7 dní/6 nocí)    (1.1. –  30.4. a 24.9. – 17.12.2017)         6 630 Kč/osoba (původně 6 990 Kč)  
                                                                     (30.4. –  24.9.2017)                                   6 900 Kč/osoba (původně 7 500 Kč)                              
       

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, kategorie superior  Bellis 
 6x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr ze 3 menu) 
 Vstupní konzultace s lékařem 
 8 procedur v průběhu pobytu (dle individuálního zdravotního stavu)  

 
PRODLOUŽENÝ VÍKEND (4 dny/3 noci)   (1.1. –  30.4.,24.9. – 17.12.2017)  3 560 Kč/osoba (původně 3 990 Kč)  
                                                                               (30.4. –  24.9.2017)                         3 700 Kč/osoba (původně 4 190 Kč)                              
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, kategorie superior  Bellis 
 3x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře výběr ze 3 menu) 
 1x klasická částečná masáž, 1x parafínový zábal, 1x celková perličková koupel 

 

VÍKENDOVÝ POBYT  (3 dny/2 noci)      (1.1. –  30.4. a 24.9. – 17.12.2017)   2 500 Kč/osoba (původně 2 990 Kč)  
                                                                          (30.4. –  24.9.2017)                              2 600 Kč/osoba (původně 1 190 Kč)                              
 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, kategorie superior  Bellis 
 2x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře výběr ze 3 menu) 
 1x klasická částečná masáž, 1x aromamasáž částečná 

 

 

BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 volný vstup do lázeňského Aquacentra (2 hodiny denně)  
 zapůjčení županu na celou dobu pobytu, neomezený vstup do lázeňského fitcentra 
 parkování a WIFI zdarma 
 15% sleva na volně prodejné procedury, voucher na kávu do lázeňské Kolonády zdarma 
 v zimním období karta na skibus zdarma + 10% sleva na skipas 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 bližší informace o lázních na www.spa.cz/janske-lazne-1/lazensky-hotel-terra/ 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/janske-lazne-1/lazensky-hotel-terra/
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LÁZNĚ JUPITER BECHYNĚ *** 
 

LÁZEŇSKÝ POBYT       (7 dní/6 nocí)            (2.1. –  18.12.2017)                      5 860 Kč/osoba (původně 6 990 Kč) 
       

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
 6x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr z 2 hlavních jídel) 
 vstupní konzultace s lékařem (procedury dle individuálního zdravotního stavu) 
 procedury  – 1x masáž šíje klasická, 1x masáž lávovými kameny, 1x relaxační přísadová koupel,  

1x částečná aroma masáž, 1x vířivá koupel + suchý ovin, 1x parafínový zábal, 1x slatinný zábal + suchý 
ovin, 2x perličková koupel 

 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND   (4 dny/3 noci)   (2.1. –  18.12.2017)                     3 100 Kč/osoba  (původně 4 550 Kč) 
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
 3x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr z 2 hlavních jídel) 
 vstupní konzultace s lékařem 
 procedury  -  1x aroma masáž celková, 1x vířivá koupel + suchý ovin, 1x parafínový zábal, 1x masáž šíje 

klasická, 1x perličková koupel 
 

VÍKENDOVÝ POBYT   (3 dny/2 noci)          (2.1. –  18.12.2017)                     2 400 Kč/osoba   (původně 2 850 Kč) 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
 2x polopenze  (snídaně formou buffetu, večeře výběr z 2 hlavních jídel) 
 vstupní konzultace s lékařem 
 procedury  -  1x masáž lávovými kameny, 1x vířivá koupel + suchý ovin, 1x čokoládový zábal, 1x 

perličková koupel 
 

 

BONUSY    (platí pro všechny druhy pobytů) 
 

 káva a domácí zákusek zdarma na uvítanou  
 zapůjčení županu na celou dobu pobytu  
 neomezené využívání posilovny, WIFI a parkování zdarma  

 
DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 

 rezervace pobytů na tel.:  +420 222 535 555  nebo emailu:  vip@spa.cz 
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 

mailto:vip@spa.cz

