Ceník pro KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKOU PÉČI (KLP) na rok 2018
1. LÁZEŇSKÝ POPLATEK
Podle obecně závazné vyhlášky obce Pozlovice č. 4/2003 se vybírá od osob, které v obci Pozlovice
pobývají za účelem léčení nebo rekreace poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Poplatek činí 15 Kč
za osobu a den. Od poplatku jsou osvobozeni:
- osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci

- osoby mladší 18 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) a osoby starší 70 let.
Nárok na osvobození jsou tyto osoby povinny prokázat. Lázeňský poplatek hradí pacient při nástupu
v recepci lázeňského hotelu (hotově nebo platební kartou)

2. DOPLATKY ZA UBYTOVÁNÍ
Při požadavku konkrétního termínu nástupu se platí nevratný rezervační poplatek 1 000,- Kč
Dvoulůžkové pokoje jsou s vlastním sociálním zařízením, balkonem a televizí a telefonem, Wi-Fi
připojení. Léčebné procedury jsou poskytovány přímo v lázeňském hotelu!

Doplatky za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji (+ doobsazení druhé/cizí osoby)
- za pokoje standard ***

doplatek 250,-Kč/osoba/den

- za nadstandardní pokoje executive ****

350,- Kč/osoba/den

- pokoje executive **** mají navíc miniledničku, varnou konvici + káva, čaj, trezor, župan, fén

Doplatky za jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje – klient sám na pokoji
- jednolůžkové pokoje Standard *** (bez balkonu)

400 Kč/noc

- jednolůžkové pokoje Executive **** (bez balkonu)

450 Kč/noc

- ve dvoulůžkovém pokoji Standard *** s balkonem

500,- Kč/osoba/noc

- ve dvoulůžkovém pokoji Executive **** s balkonem

700,- Kč/osoba/noc

POZOR – POJIŠTĚNCI MV, RBP a ČPZP získávají slevu 50,- Kč/den
(tato sleva se odečítá z doplatku uvedeného viz. Doplatky za ubytování)

3. STRAVOVÁNÍ
snídaně kontinentální – výběr ze 3 možností, obědy – výběr ze 3 možností, večeře výběr ze dvou
možností. Diety či jiná omezení po dohodě s provozní. Možnost dokoupení výběrové stravy: snídaně 35,Kč/den, večeře 45,- Kč/den

4. DALŠÍ SLUŽBY
- vstup do vnitřního bazénu se slanou vodou zdarma v rámci lázeňské léčby
- vstup do venkovního bazénu: hodinový vstup 35,- Kč, celodenní 50,- Kč
- možnost využít zvýhodněný paušál (platba v celé délce léčebného pobytu) 50,- Kč/den – nutno
dohodnout a uhradit při příjezdu na recepci
- Parkoviště – přímo u hotelu 30,-Kč/den, bezplatně cca 100 m od hotelu

BONUS:
3 x hodinový vstup do wellness centra (pro KLP i PLP)
(klasická finská sauna, lesní sauna, bylinková sauna, římská pára, liščí nora s masáží nohou, whirpool
malý a velký, Kneippovy koupele, multifunkční masážní sprchy, laconium, vyhřívaná štěrková pláž a
další)
Děkujeme za Váš zájem a věříme, že pobyt v našich lázních přispěje k upevnění Vašeho zdraví!!!

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA LÁZEŇSKÉ PÉČE
Vážený kliente,
dovolujeme si Vám sdělit, že pro Vás rezervujeme lázeňský pobyt v našem lázeňském hotelu NIVA
Luhačovice (www.niva.cz)
Jméno a příjmení : ……………………………………………
v termínu od ............................ do ............................... počet dnů : ……
doplatek za ubytování : …………………………………………………………………………..
lázeňský poplatek
: …………………………………………………………………………..
doplatek celkem
: …………………………………………………………………………..
(hotově nebo platební kartou při příjezdu na recepci)

Ubytování je zajištěno v pokojích s vlastním příslušenstvím. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí, telefonem
a sociálním zařízením. Balkon je k dispozici u všech dvoulůžkových pokojů, jednolůžkové pokoje jsou bez
balkonu. Zdravotní oddělení pro poskytování procedur je umístěno přímo v lázeňském hotelu, ve kterém
budete ubytováni. Stravování probíhá v jídelně v lázeňském hotelu. Klientům nabízíme možnost zajištění
výběrové stravy nad rámec úhrady cen zdravotních pojišťoven.
Další služby - součástí našich zařízení jsou vnitřní a venkovní bazény, luxusní wellness centrum, fitcentrum,
tělocvična, denní bar, stolní tenis, restaurace a vinárna Koliba a mnoho dalších služeb.
Ceník doplatků připojujeme v příloze. V případě požadavku na změnu ubytování, stravy nebo termínu
pobytu nás prosím kontaktujte na telefonu: 577 131 326.
Nástup na lázeňskou péči je v příjezdový den do 12.00 hod., pobyt začíná obědem a končí poslední den
snídaní. Uvolnění pokoje v den odjezdu do 9,30 hodin., pokud není dohodnuto jinak. Při nástupu je nutné
předložit na recepci platný občanský průkaz a průkaz pojištěnce. V případě, že nebudete moci nastoupit v
uvedeném termínu z vážných důvodů, je nutné tuto skutečnost oznámit neprodleně a včas telefonicky nebo
písemně. Můžeme vám zařídit přeložení termínu nástupu.
Nezapomeňte si vzít léky, které užíváte na celou plánovanou dobu pobytu a uvědomte o tom lékaře při
vstupní prohlídce, která následuje po nástupu do lázní. Z důvodu léčebného cvičení si nezapomeňte plavky,
sportovní oblečení a obuv.
Doprava k lázeňskému hotelu Niva je individuální. Při požadavku Vám zajistíme dopravu (v pracovní dny)
z Luhačovic našim firemním taxi – tuto službu je nutné předem objednat na telefonu – 57 713 13 26.
Doprava městskou hromadnou dopravou – autobus jezdí cca každou hodinu z autobusového nádraží,
nástupiště č. 1 – Luhačovice – Pozlovice střed – 5 zastávka, odtud cca 300 m do kopce.
Vlastní doprava: z Luhačovic směr Pozlovice, na křižovatce u Augustiánského domu odbočka vpravo a
pokračovat směrem nahotu do mírného kopce. Náš hotel najdete snadno podle informačních tabulí.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že lázeňská péče v našich lázních Vám přinese všestrannou spokojenost
a upevnění Vašeho zdraví.
Petra Pešáková
vedoucí oddělení lázní

