Vážení a milí hosté
I v roce 2019 bychom vám rádi nabídli příjemně prožité ozdravné pobyty v našich rekreačních zařízeních a lázeňských domech.
Úroveň poskytovaných služeb je i dle vašich hodnocení v anonymních dotaznících rok od roku lepší a my v ZSMV věříme,
že poroste i nadále.
Proto pro nás bude největším oceněním, když budete s našimi službami spokojení a budete se do našich zařízení rádi vracet a cítit se
u nás jako doma.
S přáním příjemného pobytu

Lovecká chata Na Tokáni
Chřibská - České Švýcarsko

Vedení ZSMV a OHL

Lázeňský dům Tosca
Karlovy Vary

Hotel Janošík **

Špindlerův Mlýn - Krkonoše

Lázeňský dům Luna
Františkovy Lázně

Praha

Brno

Lázeňský dům Mercur
Mariánské Lázně

Hotel Šumava *** Wellness & Sport
Kašperské Hory - Šumava

Hotel Solenice ***

Solenice - Bohostice

Lázeňský dům Hubert
Luhačovice - Pozlovice
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Hotel Šumava*** Wellness & Sport
Hotel Šumava*** Wellness & Sport v Kašperských Horách se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině
údolí v srdci Šumavy, na hranici národního parku Šumava, 1,5 km od centra Kašperských Hor. Okolí hotelu a Kašperských Hor
mohou účastníci ozdravného pobytu využít k turistice i cykloturistice (hrad Kašperk, šumavská jezera, rozhledna Javorník…).
Zimní období je zde přímo ideální pro sjezdové nebo běžecké lyžování (ski areál Kašperské Hory 3 km od hotelu).
V přímé blízkosti města Kašperské Hory je velké množství kulturních a historických památek, značených turistických
či cykloturistických tras a lyžařských běžeckých stop.
Hotel Šumava nabízí ubytování v komfortně a útulně zařízených pokojích, plně odpovídajících kvalitě *** hotelu.
Většina pokojů má vlastní balkon či terasu, které skýtají překrásný výhled do malebné šumavské krajiny. Wellness
centrum je vybaveno finskou saunou a infrasaunou, vířivkou Whirlpool a solnou jeskyní.
Ve vybraných termínech budete mít možnost využít lekce zdravotních, kondičních a relaxačních
cvičení „OPTIMA“ pod vedením lektorů z Oddělení specializované metodiky a poslechnout si přednášky
o výživě ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR a výživovým poradcem
Ing. Petrem Havlíčkem. Informace o termínech cvičení a výživového poradenství budou aktualizovány
na www.zsmv.cz/optima.

Wellness & Sport

Termín pobytu

Nabízená kapacita

03.02. – 09.02.

84

03.03. – 16.03.

84

18.03. – 24.03.

84

01.04. – 14.04.

80

29.04. – 12.05.

80

25.05. – 31.05.

64

22.06. – 28.06.

64

26.08. – 01.09.

64

01.09. – 14.09.

64

14.09. – 20.09.

64

01.12. – 15.12.

84

Sportovní a relaxační možnosti:
•
•
•
•

2 tenisové kurty s umělým povrchem
vnitřní tělocvična
ski areál Kašperské Hory
hrad Kašperk

TM

Lze využít i týdenní pobyty.
Hotel Šumava*** Wellness & Sport
Kašperské Hory 375 (Amálino údolí)
341 92 Kašperské Hory
Tel.: +420 376 582 020
E-mail: sumava@zsmv.cz
GPS: 49°7‘54.174“N,
13°32‘49.642“E

V ceně 14denního pobytu je zahrnuto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ubytování ve dvou- a vícelůžkových pokojích
plná penze
2× společná sauna*
1× celková masáž – 45 min.
1× částečná masáž – 30 min.
2× společný vstup do vířivky Whirlpool*
4× vibrační desky Vibrogym*
2× solná jeskyně*
tenis, basketbal, nohejbal
fitness centrum, stolní tenis

* v případě volné kapacity lze využít i vícekrát

Lovecká chata Na Tokáni
Původní lovecká chata Na Tokáni z 30. let minulého století se nachází v severních Čechách
uprostřed národního parku České Švýcarsko, hluboko v lese, přibližně 150 km od Prahy.
V okolí chaty se nachází velké množství značených cykloturistických tras a naučných stezek.
Ozdravný pobyt je zde proto vhodný především pro turistické a cykloturistické nadšence.
Po břehu Labe vede Labská stezka, po které můžete dojet až do sousedního Německa.
Skalní města a soutěsky vás okouzlí svojí krásou a půvabem. Legendární Pravčická brána,
skalní hrad Falkenštejn, soutěsky Hřensko a mnoho dalších vyhlídek vám umožní pozorovat
krásy zdejší přírody z ptačí perspektivy. Pro regeneraci organismu po náročných túrách můžete
navštívit bazén se saunou v nedalekém Varnsdorfu.
Vyznavači adrenalinu a lezectví jistě uvítají Pastýřskou
stěnu Via Ferrata, která nabízí několik zajištěných
lezeckých tras různé náročnosti a lanový park v Jiřetíně
pod Jedlovou, kde zdoláváte 12 různě obtížných lanových překážek
se závěrečným sjezdem po lanovce.

Sportovní a relaxační možnosti:

TM

Termín pobytu

Nabízená kapacita

11.03. – 17.03.

18

20.05. – 02.06.

18

17.06. – 30.06.

18

16.09. – 29.09.

18

04.11. – 17.11.

18

Vzhledem k umístění lovecké chaty v národním parku je možné zajistit
vjezd a parkování maximálně pro 10 vozidel.

•
•
•
•
•
•
•
•

pěší turistika – skalní města, soutěsky, naučné stezky
Děčínský zámek
hrad Tolštejn
Pravčická brána, Sloupské jeskyně
Soutěsky Hřensko
Skalní hrad Falkenštejn, rozhledny a vyhlídky
půjčovna koloběžek v blízkém okolí
hřiště na míčové hry

V ceně 14denního pobytu je zahrnuto:
•
•
•
•
•

ubytování ve dvou- a vícelůžkových pokojích
plná penze
2× vstup do bazénu se saunou ve Varnsdorfu (vlastní
doprava 20 km) – 120 min.
2× celková masáž ve Varnsdorfu (vlastní doprava 20 km)
– 45 min.
fitness centrum

Lovecká chata Na Tokáni
Rynartice 82
P. O. BOX 12
407 44 Chřibská
Tel.: +420 412 381 397
E-mail: tokan@zsmv.cz
GPS: 50°52‘39.301“N, 14°24‘50.622“E

Hotel Solenice ***
Hotel Solenice*** se nachází na levém břehu Vltavy, přímo
nad hrází Orlické přehrady. Je umístěn přibližně 72 km od Prahy
a 22 km od Příbrami v nadmořské výšce 443 m n. m. Je ideálním
místem pro rekreaci a odpočinek v krásné přírodě. Pro tělesné
rehabilitační aktivity je k dispozici rozsáhlý hotelový sportovní
areál a nedaleký Aquapark Příbram.
Jednou ze zajímavostí je možnost exkurze do vodní
elektrárny Orlík, která je stěžejním článkem vltavské kaskády.
Během letní sezony je možné se nalodit na parník v blízkosti
hotelu a plavit se vodami Orlické přehrady k hradům Zvíkov
a Orlík.
Budete mít možnost využít lekce zdravotních, kondičních
a relaxačních cvičení „OPTIMA“ pod vedením lektorů
z Oddělení specializované metodiky a poslechnout si
přednášky o výživě ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou
ministerstva vnitra ČR a výživovým poradcem Ing. Petrem
Havlíčkem. Informace o termínech cvičení a výživového
poradenství budou aktualizovány na www.zsmv.cz/optima.

Sportovní a relaxační možnosti:

TM

Termín pobytu

Nabízená kapacita

10.08. – 23.08.

40

•
•
•
•
•
•
•
•

venkovní bazén (dotupný v letní sezóně)
volejbalové hřiště
tenisový kurt
rybolov na Orlické přehradě, houbaření
zámek Orlík (31 km), zámek Březnice (32 km)
paintballové hřiště v Příbrami (20 km)
Aquapark v Příbrami (20 km)
půjčovna horských kol

V ceně 14denního pobytu je zahrnuto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ubytování ve dvou- a vícelůžkových pokojích
plná penze
tenis
minigolf
plážový volejbal
Hotel Solenice ***
fitness centrum
Bohostice 98
2× masáž – 45 min.
P. O. BOX 3
2× sauna – 90 min.
262 33 Solenice
Tel.: +420 318 694 328
fitness centrum
E-mail: solenice@zsmv.cz
GPS: 49°36‘28.172“N, 14°10‘32.696“E

Hotel Janošík **
Hotel Janošík** se nachází na okraji Špindlerova Mlýna v městské části Bedřichov, 1 km od centra
města, asi 200 m od lanovky Hromovka. Je umístěn 145 km od Prahy a 15 km od centra města
Vrchlabí v nadmořské výšce 715 m n. m. V hotelu je 21 pokojů s celkovou kapacitou 59 lůžek, letní
terasa, salonek a posilovna. Okolí hotelu poskytuje mnoho možností pro turistiku a cykloturistiku.
Jako například Mlynářovy okruhy, nenáročné vycházkové trasy městem Špindlerův Mlýn, od klidných
přírodních zón s panoramatickými výhledy až po náročnější hřebenové túry na Kozí hřbety, Sněžku
a k prameni Labe. V zimním období je místo ideální pro vyznavače sjezdového a běžeckého lyžování.
Hotel disponuje vlastními parkovacími prostory s kapacitou 25 míst.
Ve vybraných termínech budete mít možnost využít lekce zdravotních, kondičních a relaxačních
cvičení „OPTIMA“ pod vedením lektorů z Oddělení specializované metodiky. Informace o termínech
cvičení budou aktualizovány na www.zsmv.cz/optima.

Sportovní a relaxační možnosti:
•
01.07. – 14.07.

20

15.07. – 28.07.

20

29.07. – 11.08.

20

12.08. – 25.08.

20

35

26.08. – 08.09.

25

15.04. – 28.04.

20

09.09. – 22.09.

35

29.04. – 12.05.

35

30.09. – 13.10.

35

03.06. – 16.06.

35

14.10. – 27.10.

35

17.06. – 30.06.

35

28.10. – 10.11.

35

06.12. – 19.12.

35

Termín pobytu

Nabízená kapacita

21.01. – 27.01.

20

11.03. – 17.03.

35

18.03. – 31.04.

TM

•
•
•
•
•
•

půjčovna koloběžek, horských kol, elektrokol, čtyřkolek
(v centru města)
ski areál – lanové dráhy a lyžařské vleky
značené turistické a cykloturistické stezky
tenisové kurty a haly (Svatý Petr), golf (Staré Buky)
wellness centra, sauny, masáže, fitness
adrenalinové sporty – přemostění, obří houpačka (v centru města)
bobová dráha, snowtubing, opičí dráha (Bedřichov)

V ceně 14denního pobytu je zahrnuto:
•
•
•
•
•
•

ubytování v jedno- až šestilůžkových pokojích
plná penze
4× vstup do bazénu s wellness zónou (Vojenská zotavovna
Bedřichov) – 120 min.
2× vstup do finské sauny – 90 min.
fitness centrum, stolní fotbal, šipky
společenské hry (pétanque, badminton, scrabble)
Hotel Janošík **
Vrchlabská 4
543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 734 430 423
E-mail: info@hoteljanosik.cz
GPS: 50°43‘29.263“N, 15°35‘41.298“E

Lázeňský dům Hubert
Lázeňský dům Hubert s kapacitou 80 lůžek se nachází
v Městysi Pozlovice, který leží na samé hranici CHKO Bílé Karpaty
a Vizovických vrchů, v blízkosti lázeňského města Luhačovice.
Luhačovice jsou největší a nejproslulejší moravské lázně, ležící
přibližně 325 km od Prahy. Nadmořská výška Pozlovic je 302 m
n. m. Svým umístěním patří do jedné z deseti oblastí s nejlepším
životním prostředím v České republice.
Pro rekreaci a odpočinek můžeme doporučit procházky kolem
nedaleké přehradní nádrže, po upravených lázeňských parcích
a kolonádách, posezení v lázeňských kavárnách či vinárnách
nebo v nočních klubech. Vyznavači aktivního odpočinku
najdou ve zdejším okolí pestrou nabídku sportovních aktivit.
Pro zpestření pobytu je možné využít dalších nabídek,
jako jsou exkurze na jižní Moravu a do valašské oblasti.
Předností lázeňského domu Hubert je bazén i denní bar
v rámci budovy. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.
Parkování nabízí 8 míst před budovou a 40 míst na přilehlém
bezplatném veřejném parkovišti.

Lázeňský dům disponuje omezenou kapacitou pro úschovu
jízdních kol. Je nutné nahlásit úschovu vlastního kola na recepci
před nástupem na ozdravný pobyt.

Termíny a kapacity pobytů na celý rok 2019
Délka pobytu

Nabízená kapacita

13 nocí

50 lužek

Lázeňský dům HUBERT
Antonína Václavíka 205
763 26 Luhačovice-Pozlovice
Tel.: +420 577 125 211
E-mail: recepcehubert@zsmv.cz
GPS: 49°7‘17.785“N, 17°46‘8.586“E

Nástupní dny jsou každé pondělí a úterý
vyjma termínů:
01.01. - 20.01., 09.07. - 21.07., 17.12. - 31.12.

TM

Péče poskytovaná Zdravotnickým zařízením MV
je zaměřena na:
•
•

dýchací a pohybové ústrojí
ozdravné procedury (min. počet 15 procedur/os.)

Procedury a aktivity poskytované v lázeňském
domě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

rehabilitační bazén (s protiproudy), sauna s odpočívárnou, solárium
koupele (perličkové, syntetické – uhličité, přísadové a střídavé)
vodoléčebné procedury (podvodní masáže, automatické masážní
vany – hydroxery, hydrogalvanické procedury)
elektroléčebné procedury s využitím nízko-, středoa vysokofrekvenčních proudů
magnetoterapie, fototerapie, masáže (klasické i reflexní, lymfatické
přístrojové)
inhalace (lahvové Vincentky), laserová terapie, ultrazvuk
individuální i skupinové cvičení formou léčebné tělesné výchovy
plynové injekce a suché končetinové koupele (plynové vaky)
zapůjčení horského kola, trekkingových holí, pétanque, badminton,
míčové hry – nohejbal, volejbal, společenské hry (karty, stolní hry,
poker), elektronické šipky
Mimo výše uvedené procedury je možné využít i příslušné léčivé
zdroje Lázní Luhačovice ve formě pitné kúry (volně přístupné
prameny na kolonádách).

Lázeňský dům Luna
Lázeňský dům Luna se nachází ve Františkových Lázních v samotném lázeňském
centru. Tvoří ho tři budovy, přičemž dvě budovy se nacházejí přímo na kolonádě
a třetí 5 minut od kolonády. Tyto známé západočeské lázně jsou situovány v rovinaté
krajině obklopené rozsáhlými parky a lesoparky, které společně s typickou lázeňskou
architekturou vytvářejí klidné a příjemné místo pro lázeňskou léčbu a relaxaci.
Jednou ze zajímavostí je Komorní Hůrka, nejmladší sopka ve střední Evropě,
a rezervace SOOS, rozlehlé rašeliniště a slatiniště s naučnou stezkou, kde vyvěrá velké
množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. bahenních sopkách. Naučná
stezka vede po dně vyschlého jezera.
Díky množství parků a lesů, které Františkovy Lázně obklopují, jsou nazývány
„zelenou perlou Chebska“. Symbolem lázní je soška malého chlapce s rybou – Františka.
V okolí Františkových Lázní je možnost navštívit Chebský hrad s dominantou
Černé věže, Chebské muzeum, hrad Seeberg a zámek Kynžvart, v jehož blízkosti se
také nachází minerální pramen Richard. Pro milovníky piva je v blízkosti Kynšperský
pivovar, ke kterému vede 18km dlouhá cyklostezka.
Lázeňský dům Luna poskytuje ubytovací služby a nabízí ubytování v 52 pokojích,
které jsou členěny na jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Lázeňský dům disponuje omezenou kapacitou pro úschovu jízdních kol. Je nutné
nahlásit úschovu vlastního kola na recepci před nástupem na ozdravný pobyt.

Termíny a kapacity pobytů na celý rok 2019
Délka pobytu

Nabízená kapacita

13 nocí

94 lůžek

Nástupní dny jsou každé pondělí a úterý vyjma
termínů:
01.01. - 13.01., 09.07. - 21.07., 17.12. - 31.12.

Péče poskytovaná Zdravotnickým zařízením MV
je zaměřena na:
•
•

Lázeňský dům LUNA
Národní 14/13a
351 01 Františkovy Lázně
Tel.: +420 351 014 100
E-mail: recepceluna@zsmv.cz
GPS: 50°7‘7.050“N,
12°21‘3.185“E

TM

onemocnění srdce a cév, pohybového aparátu, dýchacích cest,
onemocnění metabolická a gynekologická (onkologická)
ozdravné procedury (počet 15-30 procedur/os.)

Procedury a aktivity poskytované v lázeňském
domě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přírodní léčivý minerální zdroj v lázeňském domě
koupele (perličkové, přísadové/rašelinové, olejové, solfatanové a střídavé)
elektroléčebné procedury s využitím nízko-, středo- a vysokofrekvenčních
proudů
magnetoterapie, fototerapie (biostimul)
vodoléčebné procedury vč. podvodních masáží, celotělové vířivé koupele
inhalace, oxygenoterapie, plynové injekce a vaky
tepelné zábaly „fango“ (směs rašeliny a parafínu) – parafínové zábaly
na ruce
laserová terapie (laser Biolas), masáže (klasické, reflexní, plosky nohou,
lávové)
lymfatická přístrojová masáž rukou a nohou, manuální lymfatická masáž
a další techniky manuální terapie (baňkování)
individuální i skupinové cvičení formou léčebné tělesné výchovy
možnost využít vibrační plošinu, stepper, rotoped, crossové trenažery
a běžecký pás
Mimo výše uvedené procedury je možné využít i příslušné léčivé zdroje
Františkových Lázní ve formě pitné kúry (volně přístupné prameny
na kolonádách).

Lázeňský dům Mercur
Lázeňský dům Mercur se nachází v Mariánských Lázních, v nejmladších lázních západočeského lázeňského
trojúhelníku. Leží v nejkrásnější lokalitě města přímo naproti kolonádě s vývody minerálních pramenů.
Mariánské Lázně jsou nádherné lázeňské město s převážně secesní architekturou a čistým vzduchem.
Klidné prostředí spolu s bohatým nalezištěm minerálních pramenů (jen v centru jich vyvěrá 40), se zpívající
fontánou, s malovanými freskami a s dalšími krásami města vytvářejí velice příznivé podmínky pro lázeňskou
péči a relaxační pobyty.
Lázeňské město nabízí možnost navštívit městské muzeum, Goethovo muzeum a po okolí Mariánských
Lázní se lze rozhlédnout z několika vyhlídek a rozhleden, například z rozhledny Hamelika, lesní vyhlídky Kamzík
a z rozhledny na Panském vrchu.
V blízkém okolí lázeňského domu naleznete park Boheminium, v němž jsou miniatury kulturního dědictví
České republiky, jako je hrad Karlštejn, vesnice Holašovice, zámek Kynžvart, Ještěd a mnoho dalších.
Téměř v samotném srdci Mariánských Lázní je lyžařský areál, lanové centrum a golfové hřiště. Nelze také
opomenout nedaleké lázně Kynžvart, kde je specialitou minerální pramen Richard.
Lázeňský dům je tvořen dvěma budovami, jejichž celková kapacita je 59 pokojů. Ty jsou rozděleny
na jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Termíny a kapacity pobytů
na celý rok 2019

Péče poskytovaná Zdravotnickým zařízením MV
je zaměřena na:
•

Délka pobytu

Nabízená kapacita

13 nocí

82 lůžek

Nástupní dny jsou každé pondělí a úterý vyjma
termínů:
01.01. - 13.01., 09.07. - 21.07.,17.12. - 31.12.

TM

Lázeňský dům disponuje omezenou
kapacitou pro úschovu jízdních kol. Je nutné
nahlásit úschovu vlastního kola na recepci
před nástupem na ozdravný pobyt.

Lázeňský dům MERCUR
Masarykova 25/3
359 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 622 309
E-mail: recepcemercur@zsmv.cz
GPS: 49°58‘41.354“N, 12°42‘22.263“E

•

onemocnění ledvin a močových cest, dýchacího a pohybového
ústrojí, onemocnění metabolická, stavy po některých onkologických
operacích (např. ablace prsu, ledvin)
ozdravné procedury (min. počet 15 procedur/os.)

Procedury a aktivity poskytované v lázeňském
domě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rehabilitační bazén, cvičení v bazénu, fitness
masáže (klasické, reflexní), lymfatická přístrojová masáž rukou
a nohou a další techniky manuální terapie
koupele (perličkové, syntetické – uhličité)
vodoléčebné procedury (zahrnující vířivé koupele horních a dolních
končetin, střídavé nožní koupele), hydroxery
elektroléčebné procedury (s využitím nízko-, středoa vysokofrekvenčních diatermie/ proudů)
parafínové zábaly na ruce
magnetoterapie, ultrazvuk, inhalace, plynové injekce a plynové vaky
individuální i skupinové cvičení formou léčebné tělesné výchovy
Mimo výše uvedené procedury je možné využít i příslušné léčivé
zdroje Mariánských Lázní ve formě pitné kúry (volně přístupné
prameny na kolonádách).

Lázeňský dům Tosca
Lázeňský dům Tosca se nachází v samotném centru lázeňského města Karlovy Vary u světoznámého pramene Vřídlo.
Karlovy Vary jsou největší a nejznámější lázeňské město České republiky. Leží v její západní části, na soutoku řek Ohře, Rolavy a Teplé
nedaleko oblasti CHKO Slavkovský les a Vojenský újezd Hradiště. Od Prahy jsou Karlovy Vary vzdálené přibližně 120 km, od nejbližšího
hraničního přechodu s Německem, Božího Daru, pouhých 28 km.
Město bylo založeno ve 14. století císařem a králem Karlem IV.
Dle pověsti ho nechal vystavět záhy poté, co jeho lovecká družina
náhodou objevila termální prameny. Karlovy Vary nabízejí
i řadu architektonických skvostů, jako je např. Mlýnská kolonáda.
A dále i mnoho významných světoznámých produktů,
jako jsou Becherovka, Moser, Mattoni.
V Karlových Varech vyvěrá celkem 12 termálních pramenů
s teplotou od 40 do 72 °C, které se využívají k pitným kúrám,
koupelím, zubním irigacím, inhalacím aj. Karlovarská minerální
voda působí blahodárně na pacienty s nemocemi trávicího
ústrojí, s poruchami látkové výměny, s nemocemi pohybového
ústrojí a s paradentózou.
Sestává z šesti budov (Tosca, Albatros, Zvon, Ostrava, Thermie,
Balneo), budova Thermie prošla v roce 2017 a 2018 kompletní
rekonstrukcí, díky které se navýšila kapacita o 66 lůžek.
Našim hostům je k dispozici i stylově zařízená kavárna.

Termíny a kapacity pobytů na celý rok 2019
Délka pobytu

Nabízená kapacita

13 nocí

184 lůžek

Nástupní dny jsou každé pondělí a úterý vyjma
termínů:
01.01. - 13.01., 25.06. - 21.07., 17.12. - 31.12.

•
•

pohybové a zažívací ústrojí, metabolické poruchy
ozdravné procedury (počet 15-30 procedur/os.)

Procedury a aktivity poskytované v lázeňském
domě:

TM

Lázeňský dům disponuje omezenou
kapacitou pro úschovu jízdních kol.
Je nutné nahlásit úschovu vlastního
kola na recepci před nástupem
na ozdravný pobyt.

Péče poskytovaná Zdravotnickým zařízením MV
je zaměřena na:

Lázeňský dům TOSCA
Moravská 220/8
360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 178 111
E-mail: recepcetosca@zsmv.cz
GPS: 50°13‘20.786“N,12°53‘1.968“E

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

rehabilitační bazén a sauna s odpočívárnou
koupele (perličkové, přísadové/rašelinové)
vodoléčebné procedury (zahrnující podvodní masáže, vířivé
koupele horních a dolních končetin, střídavé nožní koupele),
hydrogalvanické procedury
elektroléčebné procedury (s využitím nízko-, středoa vysokofrekvenčních proudů/diatermie)
oxygenoterapie a inhalace
plynové injekce a plynové vaky
parafínové a rašelinové zábaly
laserová terapie (laser Biolas)
masáže (klasické i reflexní, lymfatické přístrojové a další techniky)
termoterapie, magnetoterapie
míčové hry, zapůjčení jízdního kola
Mimo výše uvedené procedury je možné využít i příslušné léčivé
zdroje Karlových Varů ve formě pitné kúry (volně přístupné prameny
na kolonádách).

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR pro ZS MV

Jsme vaše tradiční zdravotní pojišťovna,
která vám přináší vždy něco navíc

Projekt na podporu
zdraví, kondice a psychické
odolnosti příslušníků
bezpečnostních sborů
Cestovní
pojištění

Zdraví

Program
slev
a výhod

Bonusy

Lékař na
telefonu

