
      
 
 

 
 
 

Přivítejte jaro a zajeďte si na velikonoce do lázní.  Nabídka obsahuje jak aktivní a 
zdraví prospěšný pohyb, tak i relaxační procedury.  
      
Procedury:       Cena pobytu zahrnuje: 

 Přírodní léčivý zdroj (jodobromová solanka)  Vstupní pohovor s lázeňským lékařem                          
2 x jodobromová koupel celková + suchý zábal       v den nástupu   

 2 x masáž klasická částečná    Vybrané procedury 

 1x koupel perličková + suchý zábal   3 x ubytování 

 1x fitness (30 min)     3 x plnou penzi (první jídlo v den     

 2x bazén – volné plavání    nástupu - večeře, poslední jídlo  
       v den odjezdu - oběd) 
…….a dárek na uvítanou - přípitek „Klimkovickým lázeňským bylinným likérem“ 

UBYTOVÁNÍ Cena za osobu  

1/1 KWC 5 196,- Kč 

1/2 KWC 4 596,- Kč 

Vysvětlivky: 1/1 KWC - jednolůžkový pokoj s koupelnou a WC, 1/2 KWC – dvoulůžkový pokoj s koupelnou a WC. 
Všechny pokoje jsou vybaveny televizí se satelitním příjmem a telefonem s přímou volbou.  

Na místě je možné zakoupit další léčebné procedury: solárium, fitness, světloléčba, koupel vířivá, bylinná, 
perličková, inhalace, energetická pyramida a další. Lze využít i doplňkové služby: manikúra, pedikúra, 
kosmetika, kadeřnice. Od dubna můžete za příznivého počasí v  areálu Sanatorií využít  minigolf, cyklistiku 
(možnost zapůjčení jízdního kola).  

PŘÍPLATKY 
V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek městu Klimkovice. Výše poplatku dle platné vyhlášky města 
Klimkovice. Hradí se v den nástupu do Sanatorií.   
 
UPOZORNĚNÍ 

 Pobyt je určen pro období:  6. 4. - 9. 4. 2012. 

 Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 16,00 hodin, v den odjezdu do 18,00 hod. 

 Pobyty se psy a jinými zvířaty nejsou v Sanatoriu možné (s výjimkou vodicích psů) 

 Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech. 

 Ceny uvedené v tomto ceníku jsou určeny pro pojištěnce VZP,ČPZP, VoZP, OZP, ZP ŠKODA, Metal 
Aliance, RBP, ZPMV ČR, ZP Média. Tato zvýhodněná cena lázeňské péče nezahrnuje stejný rozsah 
služeb, jako cena nezvýhodněná. 

 V ceně pobytu není zahrnuto žádné pojištění, léky ani zdravotnický materiál. Pokud léky pravidelně 
užíváte, zajistěte si prosím, potřebné množství na celou délku pobytu v lázních. 

 Potřebujete-li podstatnou dopomoc při úkonech denní potřeby (při přesunu na vozík nebo do 
vany, oblékání, hygieně, doprovodu na procedury je nezbytné si zajistit vlastní doprovod, který 
Vám tuto dopomoc poskytne.  
Při nesplnění této podmínky si Sanatoria Klimkovice vyhrazují právo na zrušení tohoto pobytu. 

 V Sanatoriích je stálá lékařská a sesterská služba. 

 Zvolením programu si vybíráte procedury, které již nelze měnit!  
INFORMACE A REZERVACE:  
 AquaKlim, s.r.o. , Sanatoria Klimkovice, 742 84 Klimkovice          Tel.:556 422 105 Fax: 556 420 316 

 E-mail: rezervace@sanklim.cz ,   www.sanatoria-klimkovice.cz 
 

mailto:info@sanklim.cz
http://www.sanatoria-klimkovice.cz/


 

 
 
 

Objednávka velikonočního pobytu 
 

 

Jméno, příjmení (1. osoba) : ...............................................................................................................................  
 

Rodné číslo (event. datum narození): ...................................................................  Tel.: ....................................  

 

Bydliště (přesná adresa):……………………………………………………………PSČ………………………. 
 
Jméno, příjmení (2. osoba) : ...............................................................................................................................  
 

Rodné číslo (event. datum narození): ...................................................................  Tel.: ....................................  

 

Bydliště (přesná adresa):……………………………………………………………PSČ………………………. 
               
  
Termín nástupu: od  6. 4. 2012 do 9. 4. 2012 
 
Ubytování (označte): 

 jednolůžkový pokoj (koupelna, WC, telefon, možnost přistýlky) 

 dvoulůžkový pokoj (koupelna, WC, telefon) 
 

 
Platební a storno podmínky 

Pobyty rezervujeme 5 týdnů před plánovaným nástupem. Rezervace pobytu Vám bude písemně potvrzena a rovněž 
obdržíte podrobné informace o nástupu a možnostech úhrady. Úhrada musí být provedena 14 dní před nástupem do 
Sanatorií.  

V případě, že bude pobyt stornován 7 a více kalendářních dní před nástupem, vyhrazují si Sanatoria právo účtovat 5% z 
celkové částky, v případě že bude stornován 6 až 0 kalendářních dní, bude účtováno 50% z celkové částky.  

Obecné kontraindikace lázeňské léčby v Sanatoriích Klimkovice: 

 Infekční choroby přenosné na člověka a bacilonosičství  

 Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie  

 Často se opakující profusní krvácení  

 Zhoubné nádory zjištěné po dobu léčení a po tomto léčení s klinicky zjistitelnými známkami  pokračování    

choroby  

 Epilepsie s výjimkou případů, při kterých se v posledních třech letech nevyskytl žádný záchvat  

 Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy  

 Závislost na návykových látkách  

 Těhotenství  

 Dekubity  

 Neschopnost alespoň částečné sebeobsluhy  

 Tracheostomie, nasogastrická sonda, gastrojejunální sonda  

 Těžká renální insuficience  

 Hemodialýza  

 EF levé komory pod 20%  

V případě indikace obesita permagna nelze poskytnout vodoléčebné procedury.  

 
Souhlasím s použitím osobních dat k  k zajištění pobytu a s případnými storno podmínkami v Sanatoriích 
Klimkovice a jsem zároveň seznámen (a) s uvedenými kontraindikacemi pro přijetí k léčebnému pobytu. 
Vyplněnou objednávku zašlete na adresu Sanatoria. 
 
 
 

Datum: .....................................................                    Podpis.......................................................... 
 

Adresa: AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice, přijímací kancelář, 742 84  Klimkovice - Hýlov 

Tel: 556 422 105  Fax.: 556 420 316  E-mail: rezervace@sanklim.cz • www.sanatoria-klimkovice.cz 

mailto:rezervace@sanklim.cz

