NABÍDKA POBYTŮ 2022
Historické Lázně Darkov · Rehabilitační sanatorium
Ceny jsou platné od 1. 4. 2022.

LÉČEBNÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY
Týdenní pobyty se vstupní lékařskou prohlídkou zaměřené na podporu vašeho zdraví.
Pomohou vám získat zpět ztracenou vitalitu.

LÁZEŇSKÁ REGENERAČNÍ KÚRA
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Až 17 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického
a kadeřnického salónu RBS
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
1×
1×
1×
2×
1×
2×
1×
1×
7×

Konzultace s lékařem
Koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
Klasická masáž částečná
Teplé rašelinové obklady částečné
Speciální koupel (vinná, Radegastová nebo konopná)
Oxygenoterapie
Suchá uhličitá koupel
Tradiční čínské baňkování
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

16 200 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

14 450 Kč/pobyt/osoba

SENIOR POBYT
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Až 21 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace
» Dárek na uvítanou
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického
a kadeřnického salónu RBS

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
1×
2×
1×
1×
2×
1×
2×
2×
1×
1×
7×

Konzultace s lékařem
Koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
Skupinové cvičení relaxační
Suchá uhličitá koupel
Oxygenoterapie
Klasická masáž částečná
Teplý rašelinový obklad
Plynová injekce CO2
Parafínový obklad
Individuální inhalace
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod./den)

CENA
* Po zhodnocení zdravotního stavu vám bude potvrzena vhodnost doporučených procedur,
případně bude provedena jejich úprava. Je vhodné zaslat předem zprávu o zdravotním stavu.
Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

Sezona (1. 4. – 30. 9.)

16 400 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

14 000 Kč/pobyt/osoba

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná–Hranice · tel.: +420 604 367 323, +420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz · www.laznedarkov.cz

LÉČEBNÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY
Týdenní pobyty se vstupní lékařskou prohlídkou zaměřené na podporu vašeho zdraví.
Pomohou vám získat zpět ztracenou vitalitu.

INDIVIDUÁLNÍ KOMPLEXNÍ
PROGRAM
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Kredit 4 000 Kč na vstupní vyšetření a procedury doporučené
lékařem
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického
a kadeřnického salónu RBS

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
Struktura procedur bude určena po vstupní konzultaci s lékařem.
7× Plavání v bazénu, Whirlpool 1(hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

17 300 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

15 100 Kč/pobyt/osoba

INDIVIDUÁLNÍ PREVENTIVNÍ
PROGRAM
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře
výběrem z menu
» Kredit 3 000 Kč na vstupní vyšetření a procedury doporučené
lékařem
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického
a kadeřnického salónu RBS

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
Struktura procedur bude určena po vstupní konzultaci s lékařem.
7× Plavání v bazénu, Whirlpool 1(hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

16 300 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

14 100 Kč/pobyt/osoba

Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná–Hranice · tel.: +420 604 367 323, +420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz · www.laznedarkov.cz

LÉČEBNÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY
Týdenní pobyty se vstupní lékařskou prohlídkou zaměřené na podporu vašeho zdraví.
Pomohou vám získat zpět ztracenou vitalitu.

DARKOVSKÁ PÉČE
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Až 17 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického
a kadeřnického salónu RBS
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
1×
1×
1×
1×
1×
2×
1×
2×
7×

Konzultace s lékařem
Koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
Teplé rašelinové obklady částečné
Klasická masáž částečná
Speciální koupel (vinná, radegastová nebo konopná)
Oxygenoterapie
Reflexní masáž plosky nohou
Parafín
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

15 200 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

13 500 Kč/pobyt/osoba

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM
SE ZVÝŠENÝM REŽIMEM
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře
výběrem z menu
» Kredit 1 200 Kč na procedury stanovené lékařem
» Ošetřovatelská péče

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
Struktura procedur bude určena po vstupní konzultaci s lékařem.
1×Vstupní lékařské vyšetření

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

18 500 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

17 500 Kč/pobyt/osoba

Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

* Po zhodnocení zdravotního stavu vám bude potvrzena vhodnost doporučených procedur,
případně bude provedena jejich úprava. Je vhodné zaslat předem zprávu o zdravotním stavu.
Skladbu procedur lze měnit jen z akutních zdravotních důvodů.

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná–Hranice · tel.: +420 604 367 323, +420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz · www.laznedarkov.cz

LÉČEBNÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY
Týdenní pobyty se vstupní lékařskou prohlídkou zaměřené na podporu vašeho zdraví.
Pomohou vám získat zpět ztracenou vitalitu.

POBYT PRO ZDRAVÍ
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Až 13 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického
a kadeřnického salónu RBS
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
1×
1×
1×
1×
2×
7×

Konzultace s lékařem
Koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
Klasická masáž částečná
Teplý rašelinový obklad
Celotělová vířivka
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA

BOLAVÁ ZÁDA
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE

Sezona (1. 4. – 30. 9.)

10 900 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

10 200 Kč/pobyt/osoba

» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Až 22 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace
» Dárek na uvítanou
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického
a kadeřnického salónu RBS

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
1×
2×
2×
1×
1×
1×
2×
1×
1×
2×
1×
7×

Konzultace s lékařem
Koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
SLTV páteř
Střídavé nožní koupele
Kryokomora
Nordic walking/Skupinová jóga
Fitness
Klasická masáž částečná
Teplý rašelinový obklad
Plynová injekce CO2
Parafínový obklad
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

16 300 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

14 550 Kč/pobyt/osoba

* Skladbu procedur lze měnit jen z akutních zdravotních důvodů po konzultaci s lékařem.
Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná–Hranice · tel.: +420 604 367 323, +420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz · www.laznedarkov.cz

LÉČEBNÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY
Týdenní pobyty se vstupní lékařskou prohlídkou zaměřené na podporu vašeho zdraví.
Pomohou vám získat zpět ztracenou vitalitu.

PARKINSON DAR PROGRAM
10 dní / 9 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 9 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Až 30 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace
» Dárek na uvítanou
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického a kadeřnického salónu RBS

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY

POSTCOVID PROGRAM
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Až 20 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace
» Dárek na uvítanou
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického a kadeřnického salónu RBS

» fyzioterapie – individuální a skupinová cvičení
» ergoterapie – zvládání denních aktivit, zlepšení jemné
motoriky rukou
» mechanoterapie, fitness, elektroterapie, termoterapie
» využití přírodního léčivého zdroje – koupele v jodobromové
solance
» vodoléčba – skupinové cvičení v bazénu, Whirlpool, skotské
střiky, vířivky na končetiny
» logopedie – komplexní logopedická reedukace
» doplňkové sporty – nordic walking, cyklistika, koloběh
» 10× plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

20 490 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

18 900 Kč/pobyt/osoba

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
1× Konzultace s lékařem
2× Koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
2× Oxygenoterapie
2× Individuální inhalace
2× Elektrický chodník
1× Nordic Walking / Skupinová jóga
1× Skotské střiky
1× Kryokomora (polárium)
1× Klasická masáž částečná
7× Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

16 100 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

13 990 Kč/pobyt/osoba

*Skladbu procedur lze měnit jen z akutních zdravotních důvodů po konzultaci s lékařem.
Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná–Hranice · tel.: +420 604 367 323, +420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz · www.laznedarkov.cz

LÉČEBNÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY
Týdenní pobyty se vstupní lékařskou prohlídkou zaměřené na podporu vašeho zdraví.
Pomohou vám získat zpět ztracenou vitalitu.

FIT & SLIM
10 dní / 9 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 9 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu, individuálně sestavený jídelníček
» Až 32 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace*
» Inbody diagnostika s nutričním poradenstvím
» Voucher v hodnotě 300 Kč na služby kosmetického a kadeřnického salónu RBS

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
1×
1×
1×
1×
4×
4×
2×
1×
2×
7×
1×
7×

DARKOVSKÝ BALZÁM
3 dny / 2 noci

Konzultace s lékařem
Inbody diagnostika s nutričním poradenstvím
Icoone • lymfatická drenáž celého těla
Icoone • ošetření dvou partií
Skupinové cvičení
Skupinové cvičení v bazénu
Koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
Perličková aromatická koupel
Klasická masáž
Fitness
Nordic Walking / Skupinová jóga
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

21 500 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

20 400 Kč/pobyt/osoba

POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 2 noci
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» 4 lázeňské procedury
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
1× Koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
1× Klasická masáž částečná
2× Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

3 990 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

3 700 Kč/pobyt/osoba

* Po zhodnocení zdravotního stavu vám bude potvrzena vhodnost doporučených procedur,
případně bude provedena jejich úprava. Je vhodné zaslat předem zprávu o zdravotním stavu.
Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná–Hranice · tel.: +420 604 367 323, +420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz · www.laznedarkov.cz

LÉČEBNÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY

RELAXAČNÍ LÁZEŇSKÉ POBYTY

Týdenní pobyty se vstupní lékařskou prohlídkou zaměřené na
podporu vašeho zdraví. Pomohou vám získat zpět ztracenou
vitalitu.

Nemáte čas na týdenní dovolenou? Přijeďte alespoň na víkend do Lázní Darkov a užijte si pár dnů relaxace, odpočinku
a královské péče.

VITAL POBYT
4 dny / 3 noci
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 3 noci
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Volnočasová aktivita
» 6 lázeňských procedur
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
1×
1×
1×
2×
1×

Koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
Teplý rašelinový obklad
Klasická masáž částečná
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)
Nordic Walking / Skupinová jóga / Koloběh

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

6 490 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

5 990 Kč/pobyt/osoba

LÉČEBNÝ POBYT PRO DĚTI
(5 – 15 LET) S DOPROVODEM
8 dní / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Až 25 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
18× procedura (struktura procedur bude určena po vyšetření
lékařem)
7× Vstup do bazénu 1 hod./den s doprovodem
Pobyt pro doprovod zahrnuje typ stravy "plná penze" a vstup
do bazénu s dítětem.

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)
Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

26 278 Kč/pobyt/osoba

(dítě: 18 088Kč, doprovod: 8 190 Kč)

24 920 Kč/pobyt/osoba

(dítě: 17 409 Kč, doprovod: 7 511 Kč)

Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná–Hranice · tel.: +420 604 367 323, +420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz · www.laznedarkov.cz

RELAXAČNÍ LÁZEŇSKÉ POBYTY
Nemáte čas na týdenní dovolenou? Přijeďte alespoň na víkend do Lázní Darkov
a užijte si pár dnů relaxace, odpočinku a královské péče.

BEAUTY POBYT
8 dni / 7 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 7 noci
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Voucher na služby kosmetického a kadeřnického salónu RBS
» 17 lázeňských procedur
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
7×

Orientální tělový rituál
vinná koupel
Relaxační cvičení/skupinová jóga
Icoone – lymfatická drenáž celého těla
Reflexní masáž plosky nohou
Parafínový zábal rukou
Konopná koupel
Teplý rašelinový zábal
Kosmetické ošetření
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA

BEAUTY POBYT

Sezona (1. 4. – 30. 9.)

17 900 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

16 500 Kč/pobyt/osoba

3 dny / 2 noci
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 2 noci
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Manikúra nebo pedikúra
» 4 lázeňské procedury
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY*
1× Aroma masáž hlavy a šije
1× Speciální relaxační koupel (vinná, Radegastová či konopná)
2× Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

5 990 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

5 490 Kč/pobyt/osoba

* Skladbu procedur lze měnit jen z akutních zdravotních důvodů po konzultaci s lékařem.
Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná–Hranice · tel.: +420 604 367 323, +420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz · www.laznedarkov.cz

SPECIÁLNÍ LÁZEŇSKÉ POBYTY
Vyberte si ze svátečních pobytů, které jsme pro vás připravili na rok 2022.
V Historických lázních jsme pro vás připravili pobyt s nádechem první republiky.

PRVOREPUBLIKOVÝ POBYT
v Historických Lázních Darkov

PRVOREPUBLIKOVÝ POBYT
v Historických Lázních Darkov

3 dny / 2 noci

8 dní / 7 nocí

POBYT ZAHRNUJE

POBYT ZAHRNUJE

» Ubytování na 2 noci
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» 4 lázeňské procedury
» BONUS: Welcome drink + dárek na uvítanou
(lázeňské oplatky, darkovská jodobromová sůl 400 g, sada
retro pohlednic)

» Ubytování na 7 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» Až 15 lázeňských procedur včetně lékařské konzultace
» BONUS: Welcome drink + dárek na uvítanou
(lázeňské oplatky, darkovská jodobromová sůl 400 g, sada
retro pohlednic)

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY

1× Vanová koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
1× Relaxační aroma masáž částečná
2× Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

1×
2×
1×
1×
1×
1×
2×
7×

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

4 100 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

3 590 Kč/pobyt/osoba

konzultace s lékařem
Vanová koupel v jodobromové solance se suchým zábalem
Relaxační aroma masáž částečná
Olejová konopná koupel
Lymfodrenáž přístrojová
Teplý rašelinový obklad
Střídavá nožní koupel
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA
Sezona (1. 4. – 30. 9.)

15 600 Kč/pobyt/osoba

Mimosezona (1. 10. – 31. 3.)

13 100 Kč/pobyt/osoba

* Po zhodnocení zdravotního stavu vám bude potvrzena vhodnost doporučených procedur,
případně bude provedena jejich úprava. Je vhodné zaslat předem zprávu o zdravotním stavu.
Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.
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SPECIÁLNÍ LÁZEŇSKÉ POBYTY
Vyberte si ze svátečních pobytů, které jsme pro vás připravili na rok 2022.
V Historických lázních jsme pro vás připravili pobyt s nádechem první republiky.

SILVESTROVSKÝ POBYT
28. 12. 2022 – 2. 1. 2023 · 6 dní / 5 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 5 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» 8 lázeňských procedur
» Silvestrovská večeře a bohatý kulturní program
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
1×
1×
1×
5×

Oxygenoterapie
Přírodní jodobromová koupel
Klasická masáž částečná
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA

10 100 Kč/pobyt/osoba

VÁNOČNÍ POBYT
23. 12. – 28. 12. 2022 · 6 dní / 5 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» Ubytování na 5 nocí
» Plná penze – snídaně formou rautu, oběd a večeře výběrem
z menu
» 8 lázeňských procedur
» Štědrovečerní večeře a dopolední tradiční zdobení vánočního
stromu, u něhož vás čeká svařák, čaj, koláčky a dárečky
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
1×
1×
1×
5×

Oxygenoterapie
Přírodní jodobromová koupel
Relaxační aroma masáž částečná
Plavání v bazénu, Whirlpool (1 hod. / den)

CENA

9 900 Kč/pobyt/osoba

Cena nezahrnuje poplatek z pobytu v hodnotě 6 Kč/den, příplatky za jednolůžkový nebo
nadstandardní pokoj. Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD.

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná–Hranice · tel.: +420 604 367 323, +420 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz · www.laznedarkov.cz

JEDNODENNÍ LÁZNĚ
Masáže, koupele, bazény či jiné procedury.
Den plný pohody a relaxace – to je tzv. jednodenní lázeňský pobyt s obědem či večeří.

RELAXACE PRO MUŽE
1 den / 0 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» 4 lázeňské procedury

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
1×
1×
1×
1×

Pivní Radegastová koupel
Klasická masáž celková
Rašelinové zábaly částečné
BONUS: vstup do bazénu (60 min.)

CENA

1 900 Kč/pobyt/osoba

RELAXACE PRO ŽENY
1 den / 0 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» 5 lázeňských procedur

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
1×
1×
1×
1×
1×

Vinná olejová koupel
Parafín ošetření rukou
Masáž lávovými kameny částečná
Lymfodrenáž přístrojová
BONUS: vstup do bazénu (60 min.)

CENA

2 000 Kč/pobyt/osoba

Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu.
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JEDNODENNÍ LÁZNĚ
Masáže, koupele, bazény či jiné procedury.
Den plný pohody a relaxace – to je tzv. jednodenní lázeňský pobyt s obědem či večeří.

VIP BALÍČEK
1 den / 0 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» 5 lázeňských procedur

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
1× Olejová koupel konopná
1× Icoone lymfatická drenáž celého těla
1× Icoone ošetření dvou partií
1× Api-balanční medová masáž – celková
1× BONUS: vstup do bazénu (60 min.)

CENA

3 590 Kč/pobyt/osoba

DEN ZDRAVÍ
1 den / 0 nocí
POBYT ZAHRNUJE
» 4 lázeňské procedury
» Dárek na uvítanou

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
1× Bylinná koupel obohacena přírodním jodem
1× Klasická masáž částečná
1× Teplé rašelinové obklady částečné
1× BONUS: vstup do bazénu (60 min.)

CENA

1 180 Kč/pobyt/osoba

Cena pobytů je včetně DPH za jednu osobu.
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