Nabídka pro zaměstnance PRECHEZA a.s.
7 - denní rekondiční pobyt
v ceně 9.156,- Kč/osoba je zahrnuto:
Léčebný pobyt garantovaný lékařem:
Léčebný pobyt s lékařským vyšetřením a upravením léčebného plánu na základě individuálního
zdravotního stavu.
Lázeňské procedury, včetně1x lékařské vstupní a 1x výstupní prohlídky
1x koupel perličková

1xkoupel se solí z Mrtvého moře

2x plavání v rehabilitačním bazénu

2x LTV dechové cvičení

1x parafín

1 x Priessnitzův jodobromový zábal

1x masáž klasická částečná

1x Klimatoterapie Priessnitzova pohybová terapie

Lázeňský poplatek je 40,-Kč/den

6x ubytování v lázeňském domě Jan Ripper***, nebo Bezruč***a Priessnitz **** ve dvoulůžkových
pokojích se sociálním zařízením a TV
6x polopenze

-

V případě požadavku na jednolůžkový pokoj RIPPER a BEZRUČ činí doplatek 300,- Kč/noc.
V případě požadavku na jednolůžkový pokoj PRIESSNITZ činí doplatek 450,- Kč/noc.

-

V případě Vašeho zájmu si můžete zajistit z kapacitních důvodu parkování za
úhradu,předem na e-mailu: parking@priessnitz.cz

V letních měsících je možné denně zdarma využít procedury ve venkovním Balneoparku V.
Priessnitze (koupele, střiky, sprchy, bazénky,místa pro duševní relaxaci)

BONUS: možnost 1x zapůjčení nordic walkingových holí a kulturní akce s označením“ VIP“
kulturní akce - dle aktuální nabídky
za pobyt ( přednášky, koncerty, výlety)
DALŠÍ INFORMACE K POBYTU:
-

Check in od 13:00 hod

-

Check out do 10:00 hod

-

První poskytované jídlo v den příjezdu je večeře, strava je podávaná v jídelně příslušného
lázeňského domu, kde je zajištěno ubytování.

-

Informaci o vstupní lékařské prohlídce obdrží účastník pobytu v den příjezdu na recepci.

Důležité upozornění: V termínu od 1.3. - 21.6.2021 proběhne plánovaná oprava střechy a
fasády severní strany lázeňského domu Priessnitz - Hlavní budovy. Ubytování v lázeňském
domě Priessnitz budeme poskytovat v uvedeném období v jižní části Hlavní budovy hotelu
Priessnitz ( nebudou k dispozici převážně jednolůžkové pokoje) a v celé části Nové budovy
hotelu Priessnitz. Gastro služby a procedury budou plně v provozu bez omezení. Ubytování a
další lázeňské služby v ostatních lázeňských domech budou probíhat také bez omezení.

INFORMACE O SLUŽBÁCH:
-

Lázeňský bazén

-

Saunový svět (3 typy saun, Whirlpool, ochlazovací a odpočinkové zóny)

-

Balneopark V. Priessnitze (venkovní hydroterapie -koupele, střiky, bazénky)

-

Fitpark – venkovní posilovací stroje

-

Půjčovna horských kol a koloběžek, tenisových raket

-

Možnost úschovy vlastních kol - kolárna LD Priessnitz

-

Lázeňské fitness centrum

-

DiscGolfPark Priessnitz

-

kompletní nabídka – info : www.priessnitz.cz

KONTAKT NA RECEPCE: lázeňský dům Priessnitz****: tel: +420 584 491 114, 116
Jan Ripper***: tel: +420 584 491 201
Petr Bezruč***+420 584 491 328

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
www.priessnitz.cz

