Cristal Palace – Léčebné pobyty (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017)
Klasický léčebný pobyt (min. 6 nocí)
ubytování s polopenzí (snídaně a večeře formou bohatého bufetu)
lehký oběd (polévka, salát a pečivo)
vstupní lékařská prohlídka
24 léčebných procedur na týden (7 nocí) dle předpisu lékaře
výstupní lékařská konzultace vč. závěrečné zprávy
laboratorní vyšetření
Léčebný pobyt LIGHT (min. 6 nocí)
ubytování s polopenzí (snídaně a večeře formou bohatého bufetu)
vstupní lékařská prohlídka
18 léčebných procedur na týden (7 nocí) dle předpisu lékaře
výstupní lékařská konzultace vč. závěrečné zprávy
RELAX léčení (min. 6 nocí)
ubytování s polopenzí (snídaně a večeře formou bohatého bufetu)
vstupní lékařská prohlídka
14 léčebných procedur na týden (7 nocí) dle předpisu lékaře
výstupní lékařská konzultace
Všechny léčebné pobyty obsahují:
uvítací nápoj + malý dárek v den příjezdu
pitnou kúru přímo v hotelu – 2 nové unikátní minerální prameny – Augustinův pramen & pramen
Edward VII.
wellness set (župan, pantofle, ručník) po dobu pobytu
volný vstup do hotelového relax centra (bazén, finská sauna, infra sauna, whirlpool)
1x týdně večer s živou hudbou
připojení k internetu v hotelu zdarma
lázeňskou taxu
Ceník léčebných
pobytů
Cena za osobu/noc
ve dvoulůžkovém
pokoji

Hlavní sezona

Vedlejší sezona

Zimní sezona

1.1.17 – 7.1.17
23.4.17 –14.10.17
24.12.17 - 31.12.17

19.3.17 – 22.4.17
15.10.17 - 11.11.17

8.1.17. – 18.3.17
12.11.17 - 23.12.17

2.275 CZK
2.000 CZK
1.600 CZK
Léčebný pobyt LIGHT
2.100 CZK
1.825 CZK
1.425 CZK
RELAX léčení
1.975 CZK
1.700 CZK
1.300 CZK
Příplatky
Příplatek za 1/1
450 CZK / noc
Příplatek suite
500 CZK / osoba / noc
Příplatek plná penze
250 CZK / osoba / noc
Parkování
200 CZK / noc
Domácí zvíře
150 CZK / noc
Příplatek na vánoce 1.000 CZK / osoba, na silvestra 2.000 CZK / osoba
Příplatek za garanci balkonu 250 CZK / pokoj / noc
Klasický léčebný pobyt
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Cristal Palace – Wellness balíčky 2017
Relaxační pobyt
2x ubytování s polopenzí formou bohatého bufetu
1x klasická částečná masáž
1x minerální koupel

Gourmet & Wellness
2x ubytování s polopenzí (2x snídaně a 1x večeře formou bohatého bufetu)
1x slavnostní oběd - Gourmet menu, 3 chody (v rámci polopenze)
1x minerální koupel – 20 min.
1x masáž horkými lávovými kameny 60 min.
1x suchá plynová koupel (plynová obálka) 1x láhev sektu a jahody v čokoládě na pokoji

Romance pro dva
2x ubytování s polopenzí formou bohatého bufetu
1x welcome drink
1x romantická večeře při svíčkách (v rámci polopenze)
o tříchodové menu, láhev přívlastkového vína, růže pro dámu
1x minerální koupel
1x aroma masáž 20 min.
1x indická masáž hlavy 30 min.

Požitkářský pobyt pro náročné
3x ubytování s polopenzí (3x snídaně, 2x večeře formou bohatého bufetu)
1x sklenička sektu jako welcome drink
1x šestichodové degustační menu (v rámci polopenze)
program pro NI:
o 1x medovo-mléčný zábal
o 1x Kleopatřina zkrášlující koupel – 30 min. vč. zábalu
o 1x kosmetické ošetření pleti Ceremony of Gold
program pro NĚJ:
o 1x thalmarin – relaxační zábal z mořských řas
o 1x thajská masáž
o 1x minerální koupel

Čokoládové pokušení
3x ubytování s polopenzí formou bohatého bufetu
1x šálek horké čokolády nebo čokoládový koktejl jako welcome drink
1x čokoládová masáž 60 min.
1x relaxační čokoládové ošetření
1x minerální koupel
1x čokoládové překvapení z hotelové cukrárny
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Antistress
3x ubytování s polopenzí formou bohatého bufetu
1x minerální koupel
1x aromamasáž
1x parafinový zábal rukou
1x oxygenoterapie

Detoxikační program
5x ubytování se snídaní formou bohatého bufetu
pitná kúra – 1x šťáva z citrónu, medu a vody po ránu + 2x denně minerální prameny
odpolední a večerní smoothie (zeleninový nebo ovocný mix)
lékařská konzultace + laboratorní vyšetření
1x detoxikační medová masáž
2x lymfatická drenáž Pneuven
1x plynová obálka
2x minerální koupel
1x „Fontána života“ – kombinace plynové obálky a oxygenoterapie

Minerální lázně s Edwardem a Augustinem
Welcome drink v den příjezdu
ubytování ve zvoleném typu pokoje
polopenze (snídaně a večeře formou bohatého bufetu)
1x vstupní lékařská prohlídka
Každý den možná minerální koupel (četnost dle aktuálního zdravotního stavu) + další léčebné
procedury dle předpisu lékaře (např. klasická částečná masáž, plynové injekce, laserové ošetření,
suchá plynová koupel, inhalace a jiné)
12 procedur za týden
1x výstupní lékařská konzultace
Zdarma večerní „Life music“ jednou za týden
Bonus -od 7 nocí pobytu - jako dárek originální lázeňský pohárek
od 14 nocí pobytu - voucher na kávu a zákusek + 1x Thajská masáž

u všech wellness balíčků je zahrnuto v ceně:
malý dárek na uvítanou v den příjezdu
wellness set na dobu pobytu (župan, pantofle)
volný vstup do hotelového relaxačního centra (bazén, finská sauna, infra sauna, whirlpool)
pitnou kúru v hotelu – 2 vlastní minerální prameny, Augustinův pramen + pramen Edward VII.
připojení k internetu v hotelu zdarma
lázeňská taxa
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WELLNESS BALÍČKY
Cena za osobu a pobyt
ve dvoulůžkovém pokoji
Relaxační pobyt – 2 noci
Gourmet & Wellness - 2 noci
Romance pro dva * - 2 noci
Požitkářský pobyt pro náročné- 3 n
Čokoládové pokušení – 3 noci
Antistress – 3 noci
Detoxikační program – 5 nocí
Minerální lázně s Edwardem a
Augustinem – 7 nocí
Příplatky
Jednolůžkový pokoj
Plná penze
Parkovací místo v podzemní garáži
Domácí zvíře
Příplatek na vánoce
Příplatek na silvestra

Hlavní sezona

Vedlejší sezona

Zimní sezona

1.1.17 – 7.1.17
23.4.17 –14.10.17
24.12.17 - 31.12.17

19.3.17 – 22.4.17
15.10.17 - 11.11.17

8.1.17. – 18.3.17
12.11.17 – 23.12.17

3.950 CZK
4.625 CZK
4.700 CZK
7.350 CZK
6.150 CZK
6.025 CZK
10.650 CZK

3.525 CZK
4.200 CZK
4.275 CZK
6.725 CZK
5.525 CZK
5.375 CZK
9.400 CZK

3.100 CZK
3.775 CZK
3.875 CZK
6.100 CZK
4.900 CZK
4.675 CZK
8.150 CZK

12.974 CZK

11.154 CZK

9.074 CZK

450 CZK / noc
250 CZK / osoba / noc
200 CZK / noc
150 CZK / noc
1.000 CZK / osoba
2.000 CZK / osoba

* balíček pouze pro 2 osoby
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Cristal Palace – Hotelové ubytování 2017
-

ubytování ve zvoleném typu pokoje vč. snídaně formou bohatého bufetu
volný vstup do relaxačního centra (bazén, sauna, whirlpool)
připojení k internetu v hotelu zdarma
pitná kúra v hotelu – 2 vlastní minerální prameny, Augustinův pramen + pramen Edward VII.
lázeňská taxa
HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
Cena za osobu a noc

Hlavní sezona

Vedlejší sezona

Zimní sezona

1.1.17 – 7.1.17
23.4.17 –14.10.17
24.12.17 - 31.12.17

19.3.17 – 22.4.17
15.10.17 - 11.11.17

8.1.17. – 18.3.17
12.11.17 – 23.12.17

2.000 CZK

1.750 CZK

1.500 CZK

1.500 CZK

1.250 CZK

1.000 CZK

2.000 CZK

1.750 CZK

1.500 CZK

Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový /Třílůžkový
pokoj
Suite
Příplatky
Polopenze
Plná penze
Parkovací místo
Domácí zvíře
Příplatek na vánoce
Příplatek na silvestra

250 CZK / osoba / noc
500 CZK / osoba / noc
200 CZK / noc
150 CZK / noc
1.000 CZK / osoba
2.000 CZK / osoba

Standardní obsazení Suite jsou 2 osoby.
Při pobytu pouze na 1 noc bude účtován jednorázový příplatek ve výši 425 CZK / pokoj
Dětské slevy – děti do 5,9 let zdarma, děti 6 – 10,9 let sleva 50%.
Všechny pokoje jsou nekuřácké.
Storno podmínky
Doporučujeme našim klientům pojištění proti stornu pobytu.
V případě zrušení pobytu platí:
• stornování 20-14 dní před příjezdem – 10% z celkové částky
• stornování 13-7 dní před příjezdem – 20% z celkové částky
• stornování 6-1 den před příjezdem – 50% z celkové částky
• stornování v den příjezdu nebo nedojezd – 100% z celkové částky
Za nevyčerpané objednané služby a při předčasném odjezdu se neposkytuje žádná finanční náhrada.
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