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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 ODBOROVÉHO SVAZU 

                  

 

                                       ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

                  

 

            TRENČIANSKE TEPLICE    -    Park hotel na Baračke**** 

 
 

WELLNESS POBYT    (7 dní/6 nocí)           (3.1.  -  22.12.2017)                  8 580 Kč/osoba  (původně 9 200 Kč) 
 
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře výběr z menu nebo buffet) 
 PROCEDURY:  1x klasická masáž částečná (20 min), 1x rašelinový zábal (20 min), 1x reflexní masáž 

chodidla (20 min), 1x perličková koupel s přísadou (20 min), 1x oxygenoterapie (20 min), 1x 
kraniosakrální terapie/masáž lávovými kameny 

 
 

VÍKENDOVÝ POBYT     (3 dny/2 noci)         (3.1.  -  22.12.2017)                  3 575 Kč/osoba   (původně 3 900 Kč)   
 
 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 2x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře výběr z menu nebo buffet) 
 PROCEDURY:  1x reflexní masáž (20 min) 1x oxygenoterapie (20 min), 1x kraniosakrální terapie/masáž 

lávovými kameny 
 
 

BONUSY    (platí pro oba druhy pobytů) 
 
 

 volný vstup do finské sauny a parní lázně 
 volný vstup do krytého bazénu 
 parkování zdarma a WIFI (lobby, kavárna a restaurace) zdarma 
 sleva 20% na léčebné procedury nad rámec pobytu 
 taneční večery s živou hudbou během víkendu 
 zvýhodněné ceny na kosmetické ošetření v hotelovém kosmetickém salonu 

 
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-trencianske-teplice/parkhote-na-baracke/ 
  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 
 

  
 

                  TRENČIANSKE TEPLICE    -    Hotel Panoráma**** 
 

WELLNESS POBYT              (8 dní/7 nocí)      (9.1.  -  18.12.2017)        11 660 Kč/osoba (původně 12 260 Kč)     
 

 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji comfort s příslušenstvím a balkonem 
 7x polopenze (snídaně a večeře formou bohatého buffetu) + welcome drink 
 PROCEDURY: 2x rašelinový zábal, 4x oxygenoterapie, 2x relaxační lehátko Shiazu, 1x celotělová klasická 

masáž se zábalem, denně 120 min v saunovém světě, 2x revitalizační masážní koupel, 1x privátní 
whirlpool s romantickém stylu s číší sektu, neomezený vstup do zážitkového bazénu s atrakcemi  

 

 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND    (4 dny/3 noci)        (9.1.  -  18.12.2017)         5 990 Kč/osoba  (původně 6 490 Kč)     
 
 

 3x ve dvoulůžkovém pokoji comfort s příslušenstvím a balkonem 
 3x polopenze (snídaně a večeře formou bohatého buffetu) + welcome drink 
 PROCEDURY:  2x oxygenoterapie, 2x relaxační lehátko Shiazu, 1x celotělová klasická masáž se zábalem,  

1x revitalizační masážní koupel, 1x privátní whirlpool s romantickém stylu s číší sektu, denně 120 min 
v saunovém světě, neomezený vstup do zážitkového bazénu s atrakcemi  

 
 

BONUSY    (platí pro oba druhy pobytů) 
 
 

 Šipky, billiard, stolní tenis 
 10% sleva na další procedury ve wellness 
 neomezený vstup do fitness 
 župan na pokoji 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 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě 
 parkování za úhradu (5 EUR/den) 
 bližší informace na www.spa.cz/lazne-trencianske-teplice/hotel-panorama-trencianske-teplice/  

 

mailto:vip@spa.cz
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                             ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY ODBOROVÉHO SVAZU 
 

 

                                        ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

                  

 

                    TRENČIANSKE TEPLICE    -    Hotel Flóra*** 
 

 

WELLNESS POBYT   (6 dní/5 nocí)             (1.1.  -  17.12.2017)                  5 775 Kč/osoba  (původně 5 995 Kč)       
 

 5x ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 5x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře výběr z menu – předkrm, hlavní chod, salátový buffet) 
 1x klasická masáž celková (40 min), 1x reflexní masáž (20 min), 1x oxygenoterapie (60 min), 1x minerální 

bahenní zábal Ahava (20 min), 1x originální Kleopatřina koupel (15 min) 
 

(nástupní den neděle) 
 

VÍKENDOVÝ POBYT   (3 dny/2 noci)   (1.1. - 17.12.2017)                 2 890 Kč/osoba  (původně 3 490 Kč)     
 

 2x ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 2x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře výběr z menu – předkrm, hlavní chod, salátový buffet) 
 bonus v sobotu – zdravý salát Flóra 
 1x klasická masáž celotělová (40 min), 1x minerální bahenní zábal AHAVA (20 min), 1x originální 

Kleopatřina koupel (15 min) 
 

(nástupní den pátek) 
 

 

BONUSY    (platí pro oba druhy pobytů) 
 
 

 na přivítání nápoj dobré nálady  
 volný vstup do bazénového komplexu s plaveckým a sedacím nerezovým bazénem a vodními atrakcemi 
 denní vstup do saunového světa se solnou parní saunou, bylinkovou inhalací, finskou saunou, tepidariem 

a vodní cestou 
 volný vstup do fitness 
 župan na pokoji 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 
 možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji, ceny na vyžádání 
 ceny pobytů nezahrnují lázeňský poplatek, úhrada na místě, parkování za úhradu (1,50 EUR/den) 
 bližší informace o hotelu na www.spa.cz/lazne-trencianske-teplice/hotel-flora-slovensko/ 

 

mailto:vip@spa.cz
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                                         ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ZAMĚSTNANCE 

                  

 

                                     ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

 

 
 

                                                              TURČIANSKE TEPLICE    

                    Lázeňský hotel Veľká Fatra Superior **** 
 

 

LÁZEŇSKÝ POBYT    (7 dní/6 nocí)           (7.1.  -  23.12.2017)                10 300 Kč/osoba  (původně 10 800 Kč)   
 
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x polopenze (snídaně a večeře formou buffetu) 
 vyšetření/ konzultace s lékařem dle potřeby 
 PROCEDURY:  6x Zeus - částečná klasická masáž (30 min), 6x 2 hodinový vstup do areálu Spa&Aquapark 

(cca 100 m od ubytování – Červený bazén, Lidový bazén, Velká vířivka, Malá vířivka, Kamikadze tobogán, 
Movie tobogán, Atrakční a plavecký bazén) 

 
 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND    (4 dny/3 noci    (7.1.  -  23.12.2017)                  5 155 Kč/osoba   (původně 5 655 Kč)     
 
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x polopenze (snídaně a večeře formou buffetu) 
 vyšetření/ konzultace s lékařem dle potřeby 
 PROCEDURY:  3x Zeus - částečná klasická masáž (30 min), 3x 2 hodinový vstup do areálu Spa&Aquapark 

(cca 100 m od ubytování – Červený bazén, Lidový bazén, Velká vířivka, Malá vířivka, Kamikadze tobogán, 
Movie tobogán, Atrakční a plavecký bazén) 

 
 

BONUSY    (platí pro oba druhy pobytů) 
 
 

 zdarma vstup do plaveckého bazénu Olympic a do fitness v provozních hodinách  
 parkování zdarma a WIFI zdarma 
 sleva 25% na procedury nad rámec pobytu při objednávce pobytu 
 pitná kúra – minerální léčivá voda z pramenů 

 
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-turcianske-teplice/velka-fatra/  

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

                   

 
                                                             

                  LÁZNĚ PIEŠŤANY   -    Hotel Magnólia **** 

 

LÁZEŇSKÝ  POBYT       (7 dní/6 nocí)              (1.1.  -  30.12.2017)                7 560 Kč/osoba   (původně 8 260 Kč)     
 

 6x ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře výběr ze 2 menu salátový buffet) 
 PROCEDURY:   2x léčebné bahno s parafínem, 2x kyslíková léčba – oxygenoterapie, 1x reflexní masáž šíje, 

1x masážní křeslo, 1x wellness vstup na hod (infra sauna, finská sauna, bazén, vířivka), 1x tradiční thajská 
masáž nebo thajská masáž chodidel v THAI MASSAGE CENTRU (nutná individuální rezervace předem (tel. 
+421 917 553 681) 

 
 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND    (4 dny/3 noci)  (1.1.  -  30.12.2017)              3 990 Kč/osoba   (původně 4 590 Kč)     
 

 3x ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře výběr ze 2 menu salátový buffet) 
 PROCEDURY:   1x léčebné bahno s parafínem, 1x kyslíková léčba – oxygenoterapie, 1x reflexní masáž šíje, 

1x masážní křeslo, 1x tradiční thajská masáž nebo thajská masáž chodidel v THAI MASSAGE CENTRU 
(nutná individuální rezervace předem (tel. +421 917 553 681) 

 
 

BONUSY    (platí pro oba druhy pobytů) 
 
 

 volný vstup do hotelového bazénu 
 10% sleva na thajské masáže v THAI CENTRU přímo v hotelu  
 společenský večer s hudbou (sobota) 
 WIFI zdarma, župan na pokoji 

 
 

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 
 parkování za úhradu (3 noci 10 EUR, 6 nocí 15 EUR) 
  bližší informace o hotelu na http://www.spa.cz/lazne-piestany/hotel-magnolia/ 

mailto:vip@spa.cz
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                        ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY ODBOROVÉHO SVAZU 

                  

 

                         ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY ODBOROVÉHO SVAZU 

                  

 

                                     ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY DOSIA 

                  

         
                       

                LÁZNĚ BRUSNO   -   Lázeňský dům Polana 

 

LÁZEŇSKÝ POBYT     (7 dní/6 nocí)     (9.1. – 31.3. a 1. -  23.112017)           7 990 Kč/osoba   (původně 8690 Kč)                                 
                                                                         (1.4. -  31.10.2017)                              8 900 Kč/osoba  (původně 9 500 Kč)                                
 
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x plná penze (formou buffetu) 
 vstupní lékařská prohlídka s předepsáním procedur 
 2 léčebné procedury denně na základě individuálního zdravotního stavu (masáže, koupele, individuální 

techniky) 
 
 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND   (4 dny/3 noci)   (9.1. – 31.3. a 1. - 23.112017)  3 990 Kč/osoba   (původně 4 690 Kč)                                
                                                                                 (1.4. -  31.10.2017)                      8 900 Kč/osoba  (původně 9 500 Kč)                                
 
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x plná penze (formou buffetu) 
 vstupní lékařská prohlídka s předepsáním procedur 
 2 léčebné procedury denně na základě individuálního zdravotního stavu (masáže, koupele, individuální 

techniky) 
 

 

BONUSY    (platí pro oba druhy pobytů) 
 

 volný vstup do rehabilitačního bazénu, fitness, sauny a parní lázně 
 parkování zdarma a WIFI zdarma 
 kulturní a společenský program v rámci nabídky lázeňského domu  

 

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-brusno/lazensky-dum-polana/ 
  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 SLIAČ   -   Lázeňský dům Palace*** 

 

LÁZEŇSKÝ POBYT       (7 dní/6 nocí)               (1.1.  -  17.12.2017)        7 590 Kč/osoba   (původně 8 290 Kč)   
 
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 6x plná penze (snídaně a večeře výběrem ze 4 menu, salátový bar, nápoj) 
 vstupní lékařská konzultace 
 1 léčebná procedura denně na základě individuálního zdravotního stavu (masáže, koupele, individuální 

techniky) 
 
 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND    (4 dny/3 noci)   (1.1.  -  17.12.2017)             3 795 Kč/osoba   (původně 4 495 Kč)    
 
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
 3x plná penze (snídaně a večeře výběrem ze 4 menu, salátový bar, nápoj) 
 vstupní lékařská konzultace 
 1 léčebná procedura denně na základě individuálního zdravotního stavu (masáže, koupele, individuální 

techniky) 
 
 

BONUSY    (platí pro oba druhy pobytů) 
 

 volný vstup do rehabilitačního bazénu (1x denně 1 hodinu) 
 sleva 5% na další procedury 
 wifi zdarma v prostoru recepce 

 

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 
 parkování za úhradu (1,50 EUR/den) 
 bližší informace o hotelu na www.spa.cz/lazne-sliac/lazensky-dum-palace/ 
  všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách  www.spa.cz 

mailto:vip@spa.cz
http://www.spa.cz/

