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Nabídka SK Milevsko 2023 

Lázně Bechyně se nachází v jihočeském městečku Bechyně a jsou jedny z nejstarších lázní v Čechách.   V 

bechyňských lázních se léčí především revmatická artritis, Bechtěrevova choroba, koxartróza a ostatní artrózy, 

metabolická onemocnění s postižením kloubů, bolestivé syndromy šlach a svalů, předoperační a pooperační stavy, 

osteoporóza a další. 

 

K léčbě se využívá nejmodernějších léčebných metod – vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie, masáže klasické, 

aromaterapeutické, podvodní, tělocvik individuální, skupinový i v bazénu, techniky reflexní terapie, lymfodrenáž, 

plavání, vířivé koupele, a zejména slatinné zábaly a koupele. Slatina, dovážená z nedalekých Komárovských blat je 

hlavním přírodním léčivým zdrojem zdejších lázní.  

 

Komplex lázní je umístěn v klidném prostředí na okraji města. Centrem lázeňského areálu je nově vybudovaný 

lázeňský hotel Olga, ve kterém se nachází přijímací kancelář i recepce, denní bar, ordinace lékařů, bazén s vířivkou 

a saunami a prostory pro poskytování léčebných procedur. Najdete tu také moderní ubytování pro nejnáročnější 

klientelu. 
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Můžeme také nabídnout relaxace, wellness a s tím spojené slatinné, perličkové a přísadové koupele, slatinné, 

medové i čokoládové zábaly, podvodní, klasické, relaxační, antistresové i aromatické masáže, Hot Stones - lávové 

kameny, fyzioterapie, mechanoterapie, elektroléčba, parafin, suché uhličité koupele, plynové injekce, ruční i 

přístrojová lymfodrenáž, plavání a léčebný tělocvik v bazénu, skupinový i individuální léčebný tělocvik,aquaaerobik, 

finská a parní sauna, solárium, akupunktura. 

Kromě komplexní a příspěvkové léčby nabízí Lázně Bechyně s.r.o. pobyty pro samoplátce viz. www.laznevbechyni.cz 

 

 

Formou Dárkového poukazu lze pobyt v lázních použít jako vítaný dárek  k narozeninám či jinému výročí. 

Také Vám můžeme nabídnout salonek pro pořádání seminářů, školení a jiných akcí. Vždy se budeme snažit 

přizpůsobit Vašim požadavkům. 

 

Našim cílem je Váš spokojený pobyt.  

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a doufáme, že si u nás určitě vyberete. 

 

Rádi Vás uvítáme! 

 

 

 

       

http://www.laznevbechyni.cz/
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Nabídka 

 Ozdravného pobytu formou lázeňské péče 

 

Počet osob : dle předchozí telefonické objednávky   

Termín : únor – prosinec 2023 

Ubytování : LH OLGA****,I .kategorie, pouze dvoulůžkové pokoje   

Stravování : plná penze Standard (jídelna v LD Jana – docházka cca 50 m) 

                                                    Začátek nástupní den obědem, konec den odjezdu snídaní.     

 

Položka Za Cena Počet Cena celkem 

Ubytování ve 2 lůžkovém pokoji  Osoba/noc   635 Kč 4                        2 540 Kč  

Strava standard – plná penze Osoba/den   484 Kč 4                      1 936 Kč 

Procedury* Osoba/pobyt 1 310 Kč                       1 310 Kč 

Poukaz na kávu Osoba/pobyt      1 - 

   

 

 

 

Cena celkem osoba/pobyt: 
                   5 786 Kč 

 

 

 *Procedury:    

 1x přísadová koupel + suchý ovin (30 min.) 

 1x masáž zad (30 min.) 

 1x plavání (30 min.) 

 1x vířivá koupel skupinová (15 min.)       

 1x parafínový zábal na ruce (15 min.)     

   

  Cena nezahrnuje: 

 

 parkovné (osobní automobil 50,-Kč/den) 

 místní poplatek z pobytu 20 Kč/os./den) 
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Platební a storno podmínky: 

 

Žádáme Vás o provedení úhrady pobytu na náš účet č.:651022/0800 u České spořitelny a.s., na   základě námi 

vystavené faktury. Pokud se tak nestane a požadovanou úhradu předem neprovedete, nebo objednané služby 

nestornujete, nebudou Vámi objednané služby zajištěny.  

 

V případě zrušení objednávky, které je nutné zaslat písemně, budou Vám účtovány následující stornopoplatky: 

 

1. dříve než 28 kalendářních dnů před  uvedeným termínem nástupu – bez poplatku 

 

2.  od 27 do 15 kalendářních dnů před objednaným termínem nástupu – mají Lázně Bechyně s r. o. právo 

účtovat objednateli stornopoplatek ve výši 25% z uvedené celkové ceny služeb 

 

3. od 14 do 7 kalendářních dnů před objednaným termínem nástupu – mají Lázně Bechyně s r.o. právo 

účtovat objednateli stornopoplatek ve výši 50 % z uvedené celkové ceny služeb 

 

4. méně než 7 kalendářních dnů před objednaným termínem nástupu nebo se v nástupní den nedostaví - 

mají Lázně Bechyně s r.o. právo účtovat objednateli stornopoplatek ve výši 100 % z uvedené celkové ceny 

služeb. 

 

5. při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% ze zbývající ceny za nevyčerpané 

objednané služby. 

 
 

        

       Kontaktní osoby: 

       Sanja Kohnić, vedoucí obchodního oddělení – tel. 381 476 305 

       Iveta Šimonová, přijímací kancelář                 -   tel. 381 476 306 


