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NABÍDKA REKONDIČNÍHO POBYTU 
červenec a srpen 2018 

skupiny od 10 osob 

Termín:  09. – 15. 07. 2018 
  16. – 22. 07. 2018 
  30. 07. – 05. 08. 2018 
  06. – 12. 08. 2018 
  13. – 19. 08. 2018 
  20. – 26. 08. 2018 

Služby: 

 ubytování v penzionu Dagmar a Dášenka 

 polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 4 menu, salát) + 1x malé občerstvení za pobyt 

 7 procedur za pobyt 
o 1x radonová koupel se suchým zábalem 
o 1x klasická masáž ruční částečná 
o 1x suchá uhličitá koupel – plynná 
o 1x solná jeskyně 
o 1x bazén + sauna 90 minut (10 – 17 hodin) 
o 1x oxygenoterapie 
o 1x Aquafitness 

Počet pokojů: 

 __x dvoulůžkový pokoj  

 __x jednolůžkový pokoj 

Konečná cena za osobu a pobyt: 

 ve dvoulůžkovém pokoji: 4.800 CZK 

 v jednolůžkovém pokoji: 6.120 CZK  

Možnost dokoupení plné penze: 270 CZK/noc a osobu 

Sazba místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15 Kč za osobu a den. Tato sazba není 
započtena v ceně pobytu a bude každým klientem hrazena na hotelové recepci. 

Platební podmínky:  
100% předplatba na naše konto na základě vystavené zálohové faktury, splatnost 28 dní před příjezdem 
skupiny. 

Stornopodmínky: 

Rezervaci je možné bezplatně zrušit do 28 dnů před oznámeným dnem příjezdu. 

 Storno 27-7 dní přede dnem příjezdu = stornopoplatek ve výši 20 % ceny pobytu. 

 Storno 6-1 den před  dnem příjezdu = stornopoplatek ve výši 40 % ceny pobytu. 

 Nenastoupení v termínu bez předešlého storna, nedojezd = 100 % ceny pobytu. 

Tato nabídka se řídí Všeobecnými obchodními a smluvními podmínkami společnosti Léčebné lázně 
Jáchymov a.s. 
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