Dobrá změna

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ BLUDOV

CENÍK – procedury, ubytování, strava
(lázeňská sezóna 2022)

TERMÁLNÍ KOUPELE / BAZÉN
				
∙ perličková				 280 Kč
				
∙ přísadová				 330 Kč
brusinková, konopná, rašelinová, jodová
sůl z Mrtvého moře, magneziová, bylinná

∙ hydromasážní s chromatoterapií
310 Kč
∙ vnitřní termální bazén rehabilitační
			
dospělí a děti (nad 15 let)		
130 Kč
			
děti (do 15 let)		 90 Kč
		 10 vstupů – dospělí a děti (nad 15 let) 1 000Kč
			
10 vstupů – děti (do 15 let)		
700 Kč
				
celý bazén – privátní			
1040 Kč
délka procedur:
termální bazén 55 min.
koupele 20 min. + 10 min. zábal
hydromasážní s chromatoterapií 20 min.

ZÁBALY
∙ parafínový				180 Kč
∙ rašelinový				210 Kč
délka procedur: 15 min.

∙ skořicový, anticelulitidní, konopný, brusinkový
vinný, zázvorový (délka procedur: 45 min.) 330 Kč

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE
∙ krku a obličeje (15 min.)			300 Kč
∙ krku a horních končetin (35 min.)
420 Kč
∙ krku a dolních končetin (55 min.)		
620 Kč
∙ celotělová (115 min.)		
1 390 Kč

MASÁŽE – CELOTĚLOVÉ
∙ klasická				630 Kč
∙ lávovými kameny 		
720 Kč
∙ aromatická				790 Kč
délka procedur:
55 min. / lávovými kameny 50 min.

MASÁŽE – ČÁSTEČNÉ ZAD A ŠÍJE
∙ baňkování (30 min.)			410 Kč
∙ antistresová (30 min.)			410 Kč
∙ relaxační (30 min.)			410 Kč
∙ peelingová (30 min.)			410 Kč
∙ havajská (30 min.)		
410 Kč
∙ přísadové (30 min.)			410 Kč
konopná, brusinková, aromatická

∙ medová s dvojím nanesením (30 min.)
∙ medová s trojím nanesením (55 min.)

430 Kč
690 Kč

MASÁŽE – PODVODNÍ
∙ částečná (15 min.)			320 Kč
∙ celotělová (20 min.)
		420 Kč
MASÁŽE – THAJSKÉ
∙ částečná masáž dolních končetin a zad
(60 min.)				630 Kč
∙ celotělová (90 min.)			
880 Kč
SPIRÁLNÍ STABILIZACE PÁTEŘE – SM systém
∙ komplexní vyšetření lékařem (55 min.) 1 200 Kč
∙ ošetření a individuální cvičení
s fyzioterapeutem (55 min.) 		
800 Kč
∙ individuální cvičení
s fyzioterapeutem (25 min.) 		
410 Kč
∙ skupinové cvičení (30 min.)
10 lekcí
1 200 Kč
1 lekce
130 Kč
∙ manuální ošetření (15 min.)		
310 Kč

OSTATNÍ
∙		infrasauna (30 min.)			
160 Kč
∙			
biotherik (45 min.)			 280 Kč
5 aplikací / 45 min.			
				
1 200 Kč
10
aplikací / 45 min.			
.			
2 000 Kč
∙ přístrojová lymfodrenáž (45 min.)		
230 Kč
∙ přístrojová lymfodrenáž
380 Kč
s termozábalem (45 min.)
120 Kč
∙ fitness a posilovna (60 min.)
posilovna, redor, spinning
∙			
skotský střik (8 min.)			

∙ akupunktura – odvykací programy
				
obezita / 1 sezení			
kouření / 1 sezení			
				
∙ léčba funkční ženské neplodnosti
– metoda Mojžíšové			
				

220 Kč
500 Kč
400 Kč
790 Kč

60 min. (na doporučení gynekologa)		
∙			
inhalace (10 min.)			 110 Kč
∙ endogenní dýchání – nácvik (10 min.)
130 Kč
∙ solux
			
(10 min.) 			 130 Kč
∙		zábal po koupeli (10 min.)		 80 Kč

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
∙ In-Body analyzér			
∙ poradna pro výživu a nadváhu

3x konzultace s nutriční terapeutkou,
3x měření přístrojem In-Body,
3x kontrola jídelníčku a edukační materiály
∙ sestavení jídelníčku na míru (10 dní)

∙ konzultace s výživovým poradcem

∙ plynové injekce (carboxyterapie)
∙ individuální fyzioterapie (25 min.)		
∙ ozonoterapie – sycená infúze
1 aplikace / 60 min.			
3 aplikace, 5x60 min.		
5 aplikací, 5x60 min.		
10 aplikací, 10x60 min.
∙ podvodní masáž			
– částečná s galvanizací (20 min.)
∙ obstřiky s ozonem			

220 Kč
410 Kč
750 Kč
2 100 Kč
3 250 Kč
5 900 Kč
440 Kč
650 Kč

UBYTOVÁNÍ			
∙ typu “A” 				
Lesní pavilon - přízemí 			

osoba / noc

SWC, TV, wi-fi, snídaně
příplatek za jednolůžkový pokoj 550 Kč/noc

Zahradní pavilon 		

790 Kč
890 Kč

SWC, TV, wi-fi, snídaně, minibar, trezor, kávový a čajový set
příplatek za jednolůžkový pokoj 550 Kč/noc

∙ typu “B”			

TV, umyvadlo, wi-fi, snídaně
příplatek za jednolůžkový pokoj 450 Kč/noc

620 Kč

ubytování na 1 nebo 2 noci - příplatek 250 Kč/noc

330 Kč
1 620 Kč

720 Kč
720 Kč

PROCEDURY – NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS
∙ konzultace s lékařem			
210 Kč
∙ fyzikální léčba 		
		180 Kč

Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Lázeňská 572, 789 61 Bludov
IČ: 14450241 I DIČ: CZ14450241
tel.: (+420) 583 301 211 l (+420) 602 302 554
e-mail: recepce@lazne-bludov.cz I web: www.lazne-bludov.cz

STRAVOVÁNÍ			
dospělý / dítě
∙ plná penze (snídaně + oběd + večeře) 480 / 385 Kč
290 / 245 Kč
∙ polopenze (snídaně + večeře)
130 / 115 Kč
∙ snídaně (formou rautu) 		
∙ oběd 				 190 / 140 Kč
(polévka, hlavní jídlo, zeleninová příloha, nápoj)

∙ večeře 			

(hlavní jídlo, zeleninová příloha, dezert, nápoj)

Objednávky a informace:
583 301 226, 724 285 851
objednavky@lazne-bludov.cz, www.lazne-bludov.cz
Ceník č. 1/22. Platnost ceníku od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2022.
Změna cen a rozsahu poskytovaných služeb vyhrazena.
Ceny jsou včetně DPH.

160 / 130 Kč

