LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU
1. termín:
(neděle – sobota)

6.10.2019 - 12.10.2019

2. termín:
(neděle - sobota)

20.10.2019 - 26.10.2019

Cena: ubytování, polopenze a malý léčebný program 5.520,-- Kč
plná penze za příplatek 135,-- Kč/osoba/den, tj.:

ubytování, plná penze a malý léčebný program 6.195,-- Kč
dovoz autobusem na místo a zpět zajištěn.
Lze jet i vlastním vozidlem.
Ubytování je v lázeňském domě MORAVAN.
Ceny zahrnují: ubytování v dvoulůžkových pokojích Standard plus s 15 %
slevou, stravování (snídaně formou bufetu, večeře – výběr s 3 jídel) a malý
léčebný program (posouzení zdrav. stavu lékařem, 1 x celková uhličitá
koupel se zábalem, 1 x vířivá lázeň horních či dolních končetin). Je možnost
dokoupení dalších procedur (předem-seznam k dispozici na úřadě).
V ceně nejsou zahrnuty: lázeňský poplatek 15,-- Kč os/den
(nehradí děti do 18 let, studující, osoby starší 70 let a držitelé karty ZTP/P)
poplatek z ubytovací kapacity 6,-- Kč os/den
parkovné 50,-- Kč/noc – 1 osobní auto
Pokoje jsou vybaveny soc. zařízením se samostatným WC, LED TV
s rádiem, lednicí, WIFI, fénem, županem.
Lázeňský dům MORAVAN – recepce non stop, rehabilitační bazén s protiproudem, a masážními tryskami, wellness centrum se saunovým světem
a whirlpoolem, kavárna, pedikúra, manikúra, kosmetika.
Pobyt začíná večeří, ubytování od 16.00 h, končí snídaní, pokoje uvolnit do
10.00 h. Kapacita každého turnusu je 50 osob.
VYUŽIJTE TÉTO NABÍDKY PODZIMNÍHO RELAXAČNÍHO POBYTU!
Lázně Teplice nad Bečvou, a.s.
Teplice nad Bečvou čp. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou

e-mail: lazne@ltnb.cz
www.ltnb.cz
Tel. 581 81 81 81

OZDRAVNÝ POBYT 2019
LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU
Obec Stonava tentokrát zajistila ozdravný pobyt v Lázních Teplice nad
Bečvou, v malebném údolí řeky Bečvy v Moravské bráně nedaleko
Olomouce. Patří k nejstarším lázním na Moravě. Zdejší unikátní minerální
voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého pomáhá obnovit síly. Specializací
lázní je rehabilitace klientů s onemocněním srdce a cév, pohybového
aparátu i nemoci s poruchou látkové výměny (hlavně diabetes mellitus).
Současně lázně nabízejí širokou škálu léčebně rekondičních a relaxačních
pobytů.
V lázních jsou velké možnosti k trávení volného času: tenisové kurty,
minigolf, stolní tenis, kulečník, tréninkové trasy. V LD Janáček je
rehabilitační bazén s párou, chladová terapie, bowling.
V areálu lázní se nachází: Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická
propast (nejhlubší propast na světě), národní přírodní rezervace Hůrka.

Obec Stonava přijímá přihlášky na ozdravný pobyt od pondělí
13.5.2019, a to pouze v úřední dny pondělí a středy, v kanceláři
čís. 4 v přízemí vpravo u p. Kupkové (v době 8.00 – 11.30, 12.30 –
16.45 h). Nutno vzít s sebou občanský průkaz a zálohu 500,-Kč/osoba.
Obec opět přispěje svým občanům na ozdravný pobyt částkou 400,-- Kč
na každou osobu i dítě - dle schváleného Programu k poskytnutí dotace na
ozdravný pobyt občanů Stonavy na rok 2019 (k nahlédnutí na webových
stránkách obce Stonava).
Příspěvek bude realizován až po návratu.
Podrobnosti vám sdělí p. Kupková, pověřená organizací ozdravných pobytů
Ing. Ondřej Feber, v. r.
starosta obce
Informace u p. Kupkové
na telefonu 596 422 128

e-mail: kkupkova@stonava.cz
www.stonava.cz

