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Rokem 1897 se datuje počátek lázeňské tradice ve Velichovkách.
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HISTORIE LÁZNÍ
V roce 1912 kupuje lázně od MUDr. Moravce Československé ústředí nemocenských pojišťoven
v Praze, které areál zmodernizovalo a přejmenovalo všechny budovy.
Od velkostatku bylo zakoupeno 10 hektarů na rozšíření lázní. Projekt nových lázní vypracoval
architekt Dr. Milan Babuška. Na podzim roku 1923 byla započata stavba nového léčebného
pavilonu a 3. května roku 1926 byl zahájen provoz. Nový léčebný pavilon (dnešní Masarykův
dům) byl pojmenován po prvním československém prezidentovi T. G. Masaryku, který lázně
v roce 1926 navštívil. Současně byla zahájena stavba Společenského domu.
V roce 1936 bylo vybudováno v lázeňském parku koupaliště dlouhé 38 m a 18 m široké
a u hráze 4 m hluboké. Koupaliště se do dnešní doby nedochovalo.
Na počátku druhé světové války je provoz lázní omezován. Kromě pacientů jsou zde ubytovány
i německé děti.
V březnu 1942 přestávají lázně sloužit svému účelu a byl zde zřízen lazaret. Generál F. Schörner
(velitel skupin armád Střed) v lázních umístil svůj hlavní stan. Se štábem do Velichovek přijíždí
na jeden tisíc německých vojáků.
Dne 6. května 1945 německá delegace, vedená generálem Jodlem, v hlavním stanu generála
Einsenhowera podepisuje předběžnou kapitulaci. O tomto výsledku je vyrozuměn polní maršál
Ferdinand Schörner, který tuto kapitulaci odmítá. Německý štáb umístěný ve Flensburgu,
žádá západní spojence o pomoc k vyslání svého kurýra do Velichovek.
Dne 7. května 1945 z Flensburgu odlétá anglické letadlo, na jehož palubě byl německý
plukovník generálního štábu Wilhelm Meyer-Detring (kurýr). Letadlo přistává v Plzni,
Američané odváží kurýra na štáb do Velichovek.
Dne 8. května 1945 (v dopoledních hodinách) dorazila kolona amerických bojových vozidel
s německým kurýrem do Velichovek. V budově Masarykova domu proběhlo jednání s polním
maršálem Ferdinandem Schörnerem, gen. Natzmerem, pplk. Prattnem, mjr. Dowdenem,
tlumočníkem kpt. Weberem a plk. Meyerem-Detringem. Po jednání s Američany polní maršál
Ferdinand Schörner opouští Velichovky a zároveň odjíždějí také Američané.
Každý rok, 8. května, je pořádána vzpomínková jízda historických vozidel 2. světové války PlzeňPraha-Velichovky pod názvem „MISE VELICHOVKY“. V roce 1997 byl v lázeňském parku k této události
vybudován památník.
Příprava slatinných koupelí
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Již 15.července 1945 byla zahájena léčba na polovině provozních místností. Tak byla
zahájena první poválečná sezóna, která skončila 31.října 1945. Všechny provozní místnosti
byly v provozu až od 1.května 1946, kdy už v lázních pracovalo na 80 zaměstnanců.

HISTORIE LÁZNÍ
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POBYTY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
Vážení klienti zdravotních pojišťoven,
pro usnadnění výběru lázní a zajištění Vašeho léčebně-rehabilitačního pobytu, jsme připravili
souhrnné informace a návod, jak postupovat při vyřizování Vašeho pobytu hrazeného zdravotní
pojišťovnou.
Lázně Velichovky 1897 se specializují především na léčbu a rehabilitaci pacientů s onemocněním
pohybového aparátu, pacientů po úrazech, po operacích kostí, kloubů, včetně kloubních náhrad
a také onemocnění nervového systému. Poskytujeme kvalitní moderní lázeňskou péči v klidném
prostředí s rodinnou atmosférou.
K léčbě využíváme, více jak 120 let, křídovou slatinu ze slatiniště Habřínky, která je vhodná pro
zábaly a koupele. Slatina je bohatá na vysoký obsah uhličitanu vápenatého a železa.
Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích v Masarykově domě – hlavní
léčebné budově a v přilehlých prvorepublikových vilách.
Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, chladničkou, telefonem a WIFI připojením.
Základem stravování je servírovaná racionální strava (STANDARD) s výběrem ze tří menu.
Je možné dokoupit nadstandardní stravu (KOMFORT), která zahrnuje výběr ze tří jídel a snídaně
formou bufetu. Také nabízíme možnost dietní stravy a přípravu individuální stravy za příplatek.
Parkování je na bezplatném parkovišti přímo u vstupu do lázní nebo s rezervací pobytu lze
sjednat placené parkování (parkovací sloupek v klidné boční ulici, popř. garážové stání).
V Lázních Velichovky 1897 léčíme podle schváleného indikačního seznamu:
- indikace č. I/1 - pouze pro mnohočetný myelom
nemoci onkologické 		
nemoci nervové 			
- indikace č. VI/3, VI/10
nemoci pohybového ústrojí
- indikace č. VII/1-11
Na Vaši návštěvu se těší tým Lázní 1897, s.r.o.

Masarykův dům- hlavní léčebná budova
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Lázeňská léčba je hrazena v plné výši nebo částečně zdravotní pojišťovnou dle zákona
č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.
KLP - komplexní lázeňská péče
Zdravotní pojišťovna hradí léčení, standard ubytování a stravování.
Klient léčbu čerpá v době své pracovní neschopnosti a hradí příplatky za ubytování, o kterých
je informován nejpozději v předvolání k nástupu na lázeňskou péči.
Lázně Velichovky 1897 se specializují na péči o pacienty po operaci totální endoprotézy, tzv. TEP,
kteří vyžadují speciální péči a zacházení, za účelem správné rehabilitace po náročném zákroku.
Tyto pacienty přijímáme nejdříve 8. den od operace, jako překlad z lůžka na lůžko při naléhavosti
se stupněm I. (nástup na lázeňský pobyt do 1 měsíce od vystavení návrhu) a při naléhavosti
se stupněm II. (nástup do 3 měsíců od operace nebo v případě úrazu páteře či pohybového
ústrojí do 6 měsíců od zákroku).
Přímé překlady z lůžka na lůžko máme rezervované pouze s nasmlouvanými nemocnicemi.
V případě volné kapacity si klient může sám domluvit převoz i z jiného nemocničního nebo
rehabilitačního zařízení. Návrhy na lázeňskou péči se vystavují přímo v těchto zařízeních.
PLP - příspěvková lázeňská péče
Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčení.
Klient léčbu nesmí čerpat v době pracovní neschopnosti a hradí standard ubytování a stravování.
Jak postupovat při zajišťování lázeňského léčebně-rehabilitačního pobytu hrazeného
prostřednictvím zdravotní pojišťovny:
1.

2.
3.
4.
5.

Praktický lékař Vám vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou dle
doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Lékař navrhne typ
lázeňské péče (KLP, PLP) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění, včetně indikace.
Platnost schváleného návrhu pro KLP je 3 měsíce a pro PLP 6 měsíců ode dne schválení
návrhu zdravotní pojišťovnou.
Návrh KLP nebo PLP schválí revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.
V případě KLP odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo do lázní, které pacienta
předvolají k nástupu.
Schválený návrh na PLP je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo
prostřednictvím pacienta.
Neschválí-li pojišťovna KLP nebo PLP, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

Společenský dům - hlavní jídelna
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CENY UBYTOVÁNÍ PRO KLIENTY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
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1. 4. - 31. 12.

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
Masarykův dům
vila Domov

vily Morava, Čechie
vila Slovenka

1/2

0 Kč

150 Kč

610 Kč

760 Kč

1/1

200 Kč

400 Kč

810 Kč

1 010 Kč

1/2

0 Kč

110 Kč

610 Kč

720 Kč

1/2 společné
sociální
zařízení

0 Kč

0 Kč

610 Kč

610 Kč

1/1 společné
sociální
zařízení

95 Kč

190 Kč

705 Kč

800 Kč

1/2

0 Kč

110 Kč

610 Kč

720 Kč

1/1

125 Kč

250 Kč

735 Kč

860 Kč

1/2

0 Kč

0 Kč

610 Kč

610 Kč

Poplatek za rezervaci

400 Kč

Poplatek za stěhování (na žádost klienta)

700 Kč

1/2 - dvoulůžkový pokoj 1/1 - jednolůžkový pokoj
Pokoje jsou vybaveny vlastním socíálním zařízením, TV, chladničkou, telefonem a WIFI připojením.		
* Poplatek obci za lázeňský pobyt je 21 Kč / osoba / den (hradí pouze PLP).

CENY STRAVOVÁNÍ PRO KLIENTY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
uvedené ceny jsou za osobu / den

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE

STANDARD (snídaně, oběd, večeře)

0 Kč

330 Kč

KOMFORT (snídaně, oběd, večeře)

350 Kč

680 Kč

Příplatek za individuálně sestavenou dietu 50 Kč / den.
Společenský dům - hlavní jídelna
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INDIKAČNÍ SEZNAM
ČÍSLO

ZÁKLADNÍ POBYT /
POČET DNÍ

NÁZEV

OPAKOVANÝ POBYT /
POČET DNÍ

I. NEMOCI ONKOLOGICKÉ
I/1

Zhoubné nádory (pouze diagnóza mnohočetný myelom C90,
C900) – platí pro klienty zdravotních pojišťoven 111, 207, 209, 211

KLP / 21
PLP / 21

PLP / 21 / 14

VI. NEMOCI NERVOVÉ:
VI/3

Kořenový syndrom vertebrogenního původu

KLP / 21

PLP / 21 / 14

VI/10

Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility
a bez výrazných psychických změn

KLP / 28

KLP / 28
PLP / 21 / 14  

KLP / 28

KLP / 28

PLP / 21

PLP / 21 / 14

KLP / 28

KLP / 28

PLP / 21

PLP / 21 / 14

VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ:
VII/1
VII/2

Revmatoidní artritis I. – IV. stupně
Ankolyzující spondylitis (Bechtěrevova choroba)

VII/3

Ostatní séronegativní spondartritidy

KLP / 28
PLP / 21

KLP / 28
PLP / 21 / 14

VII/4

Mimokloubní revmatismus a difuzní onemocnění pojiva (lupus,
sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom)

KLP / 28

KLP / 28
PLP / 21 / 14

VII/5

Osteoporóza primární a sekundární, zejména se svalovými
paravertebrogenními spasmy

KLP / 21
PLP / 21

KLP / 21

VII/6

Bolestivé stavy šlach, úponů, burz včetně postižení způsobených
prací s vibrujícími nástroji

KLP / 21
PLP / 21

KLP / 21
PLP / 21 / 14

VII/7

Koxartróza, Gonartróza

KLP / 21

KLP / 21

PLP / 21

PLP / 21 / 14

VII/8

Artrózy v ostatních lokalizacích

KLP / 21

KLP / 21
PLP / 21 / 14

VII/9

Vertebrogenní syndrom

KLP / 21
PLP / 21

PLP / 21/ 14

VII/10

Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady

KLP / 28

VII/11

Stavy po úrazech pohybového ústrojí, včetně stavů po operacích
páteře, meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního

KLP / 28

VII/99

Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady,
ve kterých se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení
poskytovatele akutní lůžkové péče.

KLP / 28

Masarykův dům - foyer recepce
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KLP / 28
PLP / 21 / 14

AREÁL LÁZNÍ
MASARYKŮV DŮM
Tento lázeňský dům je největším ubytovacím zařízením, kde je
poskytována většina léčebných procedur.
Původní budova byla postavena v letech 1923–1926.
Část pokojů je přizpůsobena potřebám pacientů po operacích
TEP (totální endoprotéza) a mají zde k dispozici i vlastní jídelnu.

VILA DOMOV
Vila Domov je nejstarší lázeňskou budovou ve Velichovkách.
Vystavěna byla společně s vilou Slovenka v roce 1898,
podnázvem Jela (Gabriela).
V roce 1998 byla zakončena generální rekonstrukce vily.
Vila Domov poskytuje nejen ubytování, ale nachází se zde
i léčebný úsek.

VILA SLOVENKA
Prvorepubliková vila Slovenka s dvoulůžkovými pokoji byla
jednou z prvních vil, která byla v areálu lázní postavena společně
s vilou Domov. Obě budovy byly původně jednopatrové.
V roce 1926 byla provedena přestavba a přístavba 2. poschodí
budovy Slovenka. Původně nesla název Vojtěška.

VILA MORAVA
Vila Morava byla vystavěna společně s vilou Čechie v roce 1901
pod názvem Skal. Po více než 100 letech služby byla v červnu
2002 opravena.
Vila Morava nabízí příjemné ubytování v prvorepublikovém stylu.

VILA ČECHIE
Vila Čechie – jedna z nejkrásnějších prvorepublikových vil
vareálu lázní. Tato vila byla postavena společně s vilou Morava
v roce 1901. Původně nesla název Jenny. V červnu 2003 prošla
vila rekonstrukcí.

VILA ZÁTIŠÍ
Prvorepubliková vila Zátiší s prostornými dvoulůžkovými
pokoji. Vila je situována v příjemném zákoutí areálu a je tak
ideálním místem pro klienty, kteří vyhledávají klid pro
lázeňský odpočinek. Vila Zátiší byla postavena v roce 1926
a dříve nesla název Jetty.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, chladničkou, TV, telefonem a WI-FI připojením.
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AREÁL LÁZNÍ
RESTAURACE DŮM POD KAŠTANY
Restaurace Dům pod Kaštany se nachází v zadní, klidné části
areálu lázní. Zároveň je i kulturním centrem s vlastními prostory
kina a velkého sálu.
Restaurace Dům pod Kaštany nabízí českou kuchyni s ohledem
na trendy současné gastronomie.

KINOSÁL V DOMĚ POD KAŠTANY
Kapacita Domu pod Kaštany nabízí prostory k oslavám, rodinným
sešlostem, nebo i firemním akcím.
Prostory vinárny pro 25 osob, salonek pro 30 osob, velký sál
s možností až 80 míst a prostory kina 250 osob. V sezónním
období je dostupné posezení na venkovní zahrádce před
restaurací s kapacitou 40 míst.

LÁZEŇSKÁ KAVÁRNA
Příjemné a klidné posezení v prvorepublikovém stylu nabízí
lázeňská kavárna, která je součástí Masarykova domu.
Dříve tento prostor sloužil jako odpočinková zóna pro klienty
po absolvovaných procedurách.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V LÁZNÍCH
Pobyt v lázních je především o fyzické a duševní pohodě.
Připravujeme pro klienty taneční večery, výlety do blízkého
okolí, přednášky se známými osobnostmi, výtvarné činnosti,
jógu a další aktivity.
Návštěvníci lázní mohou využít venkovní kuželky, venkovní
šachy, venkovní posilovnu, petanque, terapeutický chodníček
a slunnou loučku.

LÁZEŇSKÝ PARK
Lázeňský park s ornamentální výsadbou před hlavní budovou
i malé parčíky před lázeňskými vilami, lipová a javorová alej
a rozsáhlý krajinářský park volně propojený s nedalekým lesem
vybízí k procházkám po celý rok. Upravené cestičky umožňují
jízdu s invalidním vozíkem, chůzi s různými typy chodítek,
berlemi a holemi.
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POBYTY HRAZENÉ SAMOPLÁTCI
Vážení klienti,
představujeme Vám ucelenou nabídku pobytových balíčků a procedur pro Váš odpočinek
a relaxaci.
Pobytové balíčky jsou sestaveny s vhodnými procedurami na daný počet dnů, které můžete
využít během celého roku. Pokud si nejste jisti svým výběrem, rádi Vám poradíme nebo pobyt
sestavíme individuálně dle Vašich požadavků i s ohledem na Váš zdravotní stav.
Lázně Velichovky 1897 se specializují především na léčbu a rehabilitaci pohybového aparátu.
K léčbě využíváme jedinečný zdroj slatiny, poskytujeme kvalitní moderní lázeňskou péči
v klidném prostředí s rodinnou atmosférou.
Ubytování poskytujeme v prvorepublikových vilách a hlavní léčebné budově. Pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, chladničkou, TV, telefonem a WIFI připojením.
Stravování probíhá v restauraci Dům pod Kaštany. Nabídka stravy je vyvážená a podává
se formou bufetu. Speciální požadavky na stravu je možné řešit individuálně za příplatek.
Všechny pobytové balíčky a procedury jsou určeny osobám starším 18 let.
Ubytování je možné od 12 hodin – check in, čas příjezdu je individuální dle vybraného pobytu.
Odhlášení z pobytu do 9 hodin – check out.
Parkování je na bezplatném parkovišti přímo u vstupu do lázní nebo s rezervací pobytu
lze sjednat placené parkování (parkovací sloupek v klidné boční ulici, popř. garážové stání).
Vámi vybraný pobyt nebo procedury můžete také věnovat formou dárkového poukazu.
Na Vaši návštěvu se těší tým Lázní 1897, s.r.o.
Partner lázní

R

-E

S

O

R

T

Resort K-triumf

Resort K-Triumf nabízí ubytování v pokojích s jedinečným výhledem na okolní
přírodu, rybníky a oboru s vysokou zvěří.
Poskytne relaxaci uprostřed čisté přírody s venkovním bazénem a wellness
centrem. Stylové prostředí restaurace, česká i mezinárodní kuchyně založená
na špičkové gastronomii, vycházející převážně z vlastních čerstvých surovin,
nasytí každého milovníka dobrého jídla.
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POBYTOVÉ BALÍČKY
LÁZEŇSKÝ DOTEK 3 dny / 2 noci
slatinný zábal velký
aroma masáž částečná
masáž obličeje a dekoltu

3 procedury
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
4 030 Kč / osoba / polopenze
4 530 Kč / osoba / plná penze
ubytování v jednolůžkovém pokoji
4 830 Kč / osoba / polopenze
5 330 Kč / osoba / plná penze

VÍKENDOVÁ POHODA 3 dny / 2 noci 3 procedury
slatinný zábal velký
klasická masáž částečná
perličková koupel

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
3 760 Kč / osoba / polopenze
4 260 Kč / osoba / plná penze
ubytování v jednolůžkovém pokoji
4 560 Kč / osoba / polopenze
5 060 Kč / osoba / plná penze

CHVÍLE RELAXACE 4 dny / 3 noci
slatinný zábal velký
klasická masáž částečná
hydrojet
perličková koupel

4 procedury
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
5 340 Kč / osoba / polopenze
6 090 Kč / osoba / plná penze
ubytování v jednolůžkovém pokoji
6 540 Kč / osoba / polopenze
7 290 Kč / osoba / plná penze

Procedury, které jsou součástí pobytových balíčků nelze měnit. K balíčku je možné dokoupit další procedury.

Slatinný zábal
Slatinný zábal se aplikuje přímo na tělo a přináší úlevu při akutních a chronických bolestech
kloubů a páteře.
Slatinná koupel
Při slatinné koupeli se vana naplní koupelovou směsí slatiny a vody, která působí na celkové
prohřátí organismu. Pacienti po léčbě potvrzují zmírnění nebo úplné vymizení svých bolestí
a výrazné zlepšení pohyblivosti, což jim umožňuje snížit nebo dokonce úplně vynechat užívaná
analgetika. Při pravidelných koupelích dochází k výraznému zlepšení kvality života.
Koupel přísadová - hořečnatá
Hořečnatá koupel působí příznivě při revmatismu, artritidě, srdečně-cévních chorobách (křečové
žíly, ateroskleróza, hypertenze) a kožních chorobách (lupénka, ekzémy, záněty).
Suchá uhličitá koupel
Celé tělo je uzavřeno do speciálního vaku (mimo hlavy), který je plněn čistým oxidem uhličitým.
Výsledkem této procedury je dokonalé prokrvení pokožky, svalstva, všech tělesných orgánů
a posílení imunity. Tato vysoce účinná procedura upevňuje zdraví, zvyšuje životní elán, vitalitu
a je ideálním prostředkem pro zlepšení tělesné i duševní pohody. Pro lepší účinek se doporučuje
kúra s 10 procedurami.
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POBYTOVÉ BALÍČKY
PĚT DNŮ HARMONIE 5 dní / 4 noci
slatinný zábal velký
baňkování
parafínový zábal na ruce
přísadová koupel
podvodní masáž automatická
klasická masáž částečná

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
7 140 Kč / osoba / polopenze
8 140 Kč / osoba / plná penze
ubytování v jednolůžkovém pokoji
8 740 Kč / osoba / polopenze
9 740 Kč / osoba / plná penze

ŠESTIDENNÍ ZÁŽITEK 6 dní / 5 nocí
slatinný zábal velký
perličková koupel
přísadová koupel
masáž horkými kameny částečná
klasická masáž částečná
hydrojet
parafínový zábal vsedě

ZDRAVÝ SENIOR 7 dní / 6 nocí
slatinný zábal velký
slatinný zábal malý
klasická masáž částečná
perličková koupel
suchá uhličitá koupel částečná
oxygenoterapie
parafínový zábal vsedě
aroma masáž částečná

6 procedur

7 procedur

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
9 390 Kč / osoba / polopenze
10 640 Kč / osoba / plná penze
ubytování v jednolůžkovém pokoji
11 390 Kč / osoba / polopenze
12 640 Kč / osoba / plná penze

8 procedur
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
10 470 Kč / osoba / polopenze
11 970 Kč / osoba / plná penze
ubytování v jednolůžkovém pokoji
12 870 Kč / osoba / polopenze
14 370 Kč / osoba / plná penze

Procedury, které jsou součástí pobytových balíčků nelze měnit. K balíčku je možné dokoupit další procedury.

Parafínový zábal
Teplota parafínového zábalu je 56 °C. Jedná se o lokální aplikaci tepla za pomocí parafínových
plátů nebo namáčením horních končetin do parafínové lázně. Aplikace parafínu vede k místnímu
prokrvení, zlepšení metabolismu a odplavení nežádoucích metabolitů.
V popředí lázeňská prodejna a v pozadí vila Domov

Lázeňská prodejna
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POBYTOVÉ BALÍČKY
TÝDENNÍ PÉČE O TĚLO 7 dní / 6 nocí
2x slatinný zábal velký
přísadová koupel
parafínový zábal na ruce
klasická masáž částečná
baňkování
suchá uhličitá koupel částečná
parafínový zábal vsedě
hydrojet

SLATINNÝ SEN 7 dní / 6 nocí
lékařská konzultace
slatinný zábal malý
havajská masáž částečná
2x slatinná koupel celková
klasická masáž celková
parafínový zábal vsedě
podvodní masáž automatická
klasická masáž částečná

9 procedur

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
10 720 Kč / osoba / polopenze
12 220 Kč / osoba / plná penze
ubytování v jednolůžkovém pokoji
13 120 Kč / osoba / polopenze
14 620 Kč / osoba / plná penze

9 procedur
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
12 270 Kč / osoba / polopenze
13 770 Kč / osoba / plná penze
ubytování v jednolůžkovém pokoji
14 670 Kč / osoba / polopenze
16 170 Kč / osoba / plná penze

LÁZEŇSKÁ REGENERACE 8 dní / 7 nocí 10 procedur
slatinný zábal velký
slatinný zábal malý
podvodní masáž automatická
klasická masáž celková
oxygenoterapie
přísadová koupel
reflexní masáž
reflexní terapie plosky nohy
hydrojet
parafínový zábal vsedě

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
13 270 Kč / osoba / polopenze
15 020 Kč / osoba / plná penze
ubytování v jednolůžkovém pokoji
16 070 Kč / osoba / polopenze
17 820 Kč / osoba / plná penze

Procedury, které jsou součástí pobytových balíčků nelze měnit. K balíčku je možné dokoupit další procedury.

HYDROJET suchá masážní vana

Kombinace jemné síly vody a uklidňujícího tepla.

HYDROJET suchá masážní vana

Kombinace jemné síly vody a uklidňujícího tepla.

Jedná se o masáž, která probíhá na speciálním
vyhřívaném “vodním lůžku” a nedochází tak
k přímému kontaktu těla s vodou. Přes tenkou
membránu probíhá masírování celého těla (nebo
pouze beder, šíje, nohou) systémem řízených
vodních trysek.
Masáž zvyšuje celkové prokrvení organismu, snižuje
svalové napětí a přispívá k rychlejší regeneraci tkání.
Klient je při masáži oblečen v pohodlném bavlněném
oblečení a nesmí mít na sobě ostré předměty (náušnice, hodinky, pásky apod.). Nosnost suché masážní
vany je do 200 kg.
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LÁZEŇSKÉ A WELLNESS PROCEDURY
délka procedury

cena

Koupel perličková + suchý ovin

15 min + 10 min

310 Kč

Koupel přísadová (bylinná, hořečnatá) + suchý ovin

15 min + 10 min

350 Kč

Parafínový zábal vleže (celá záda + ramena)

15 min

220 Kč

Parafínový zábal vsedě (krční páteř + ramena)

15 min

220 Kč

Parafínový zábal na ruce + cvičení

15 min

180 Kč

Slatinný zábal malý + suchý ovin (kolena + kyčle + bedra)

15 min + 15 min

370 Kč

Slatinný zábal velký + suchý ovin (celá záda + ramena)

15 min + 15 min

520 Kč

20 min

340 Kč

Antimigrénová masáž

20 min

520 Kč

Aroma masáž celková

35 min

820 Kč

Aroma masáž částečná

15 min

450 Kč

Baňkování

25 min

270 Kč

Havajská masáž celková

55 min

840 Kč

Havajská masáž částečná

35 min

580 Kč

Hydrojet (suchá přístrojová masáž)

15 min

310 Kč

Indická masáž hlavy

20 min

520 Kč

Masáž horkými kameny celková

80 min

1 230 Kč

Masáž horkými kameny částečná

55 min

940 Kč

Masáž klasická celková

35 min

720 Kč

Masáž klasická částečná

15 min

390 Kč

Masáž obličeje a dekoltu

15 min

520 Kč

Medová masáž

20 min

770 Kč

Podvodní masáž automatická

20 min

350 Kč

Podvodní masáž ruční

20 min

400 Kč

Reflexní terapie plosky nohy

50 min

770 Kč

Anticelulitidní balíček (skořicový zábal dolních
končetin + přístrojová lymfodrenáž)

65 min

620 Kč

Čokoládové pohlazení (masáž zad a šíje + zábal)

35 min

1 040 Kč

Levandulový sen (koupel + masáž zad a šíje + zábal)

60 min

1 040 Kč

Lemongrassový sen (koupel + masáž zad a šíje + zábal)

60 min

1 040 Kč

Medové kouzlo (koupel + masáž zad a šíje + zábal)

60 min

1 260 Kč

Pivní hýčkání (koupel + masáž zad a šíje)

45 min

930 Kč

Vinné hýčkání (koupel + masáž zad a šíje)

45 min

930 Kč

KOUPELE A ZÁBALY

Suchá uhličitá koupel částečná
MASÁŽE

WELLNESS PROCEDURY
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LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
délka procedury

cena

Inhalace

1 0 min

200 Kč

LTV - na přístrojích (léčebná tělesná výchova)

30 min

100 Kč

Lymfodrenáž přístrojová - Lymfoven

50 min

320 Kč

Oxygenoterapie

50 min

250 Kč

Skotský střik bez varixů

10 min

260 Kč

Skupinové LTV II. (6 - 12 pacientů)

25 min

100 Kč

SLTV v bazénu (skupinová léčebná tělesná výchova)

25 min

200 Kč

Střídavé koupele nožní

15 min

190 Kč

Vířivá koupel na ruce

15 min

190 Kč

Vířivá koupel na nohy

15 min

190 Kč

Vodoléčba II. /teplá sprcha, ovin, odrh, skotský střik/

60 min

450 Kč

Vodoléčba III. /teplá sprcha, ovin, odrh, vlahý vějíř/

30 min

450 Kč

CVIČENÍ, VODOLÉČBA A DALŠÍ

PROCEDURY VYŽADUJÍCÍ LÉKAŘSKOU KONZULTACI
Lékařská konzultace

580 Kč

Lékařská konzultace pro MD Guna injekce

*190 Kč

Aplikace injekce i.m.,s.c. (neplatí pro medikaci lázní - lékařem)

200 Kč

Elektroléčba (typ určuje lékař)

180 Kč

Infrasauna

15 min

Insuflace CO2 - plynové injekce

240 Kč
150 Kč

Koupel přísadová jodová + suchý ovin

15 min + 10 min

390 Kč

Koupel přísadová solfatanová + suchý ovin

15 min + 10 min

310 Kč

MD Guna injekce

450 Kč

Slatinná koupel celková + suchý ovin

15 min + 15 min

720 Kč

Slatinná koupel částečná + suchý ovin

15 min + 15 min

560 Kč

Suchá uhličitá koupel celková

20 min

360 Kč

Vodoléčba I. /infrasauna, ovin, odrh, skotský střik/

60 min

490 Kč

* Nevztahuje se na KLP, PLP a samoplátce s absolvovanou lékařskou konzultací.

INDIVIDUÁLNĚ SESTAVENÝ POBYT
INDIVIDUÁLNĚ SESTAVENÝ POBYT

ubytování v jednolůžkovém pokoji 1 240 Kč / osoba / noc
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 840 Kč / osoba / noc
+ vybrané procedury

strava plná penze
strava polopenze

680 Kč / osoba / den
430 Kč / osoba / den

Pokud máte zájem o nabídku léčebných programů pro své zaměstnance, kontaktujte naše obchodní
oddělení.
Zleva vila Morava, vila Domov, vila Slovenka
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DALŠÍ SLUŽBY A POPLATKY
POPLATKY
Poplatek za ošetření lékařem *
Parkování

200 Kč

garáž

100 Kč / den

sloupek

50 Kč / den

Čip ke garáži - vratná záloha
Bazén

500 Kč
50 Kč / hodina

Klíč kolárna - vratná záloha
Cvičení (jóga a jiné)

100 Kč
50 Kč / hodina

Zapůjčení holí Nordic Walking

50 Kč / den

Zapůjčení županu

50 Kč / den

Zapůjčení osušky

50 Kč / den

Sportovní náčiní (pétanque, kuželky..)
vratná záloha

500 Kč

*Jedná se o vyžádané ošetření samoplátce. Toto ošetření není nasmlouváno se zdravotní pojišťovnou a není součástí
pobytového balíčku. Jedná se o ošetření lékařem a drobných výkonů ( např.předpis receptu, vydání léků, aplikace
injekce, natočení EKG). Tento poplatek se nevybírá při nutnosti odvozu klienta do nemocnice nebo v případě poskytnutí
neodkladné první pomoci.

SANKCE (ztráta nebo poškození)
Hole Nordic Walking

500 Kč

Klíč od parkovacího sloupku

500 Kč

Klíč od pokoje

500 Kč

Klíč od kolárny

300 Kč

Župan

500 Kč

Osuška

500 Kč

Sportovní náčiní

500 Kč

Náustek na inhalaci

275 Kč

Ostatní sankce dle typu poškození

NABÍDKA LÉČEBNÝCH PROGRAMŮ PRO ZAMĚSTNAVATELE
- FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb)
- firemní benefity
- programy zdravotních pojišťoven (např. pro dárce krve)
Masarykův dům - hlavní léčebná budova

17

MISE VELICHOVKY
Každým rokem, dne 8. května, si připomínáme konec
2. světové války, ale i příjezd ozbrojeného konvoje 23. průzkumné squadrony do Velichovek, která byla součástí
16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona.
Konvoj, pod velením pplk. Roberta H. Pratta, přivezl kurýra
Dönitzova štábu německého plukovníka generálního
štábu Wilhelma Meyera-Detringena k doručení kapitulace
německé armády.
V roce 1997 byl v lázeňském parku k této události vybudován
.
památník.
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POSTCOVIDOVÁ LÉČBA
Lipová alej

POSTCOVIDOVÁ LÉČBA PRO SAMOPLÁTCE V LÁZEŇSKÉM PROSTŘEDÍ
Outdoorová posilovna

14 PROCEDUR
8 DNÍ / 7 NOCÍ
lékařská prohlídka
3x oxygenoterapie
4x inhalace
3x hydrojet
2x suchá uhličitá koupel celková
parafínový zábal na ruce + cvičení

ZDARMA káva / čaj a zákusek dle aktuální nabídky lázeňské kavárny

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

ubytování v jednolůžkovém pokoji

12 850 Kč / osoba / polopenze

15 650 Kč / osoba / polopenze
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recepce Masarykův dům

+420 491 889 890

recepce@lazne1897.cz

příjímací kancelář
pobyty pro klienty zdravotních pojišťoven

+420 491 889 889

pk@lazne1897.cz

obchodní oddělení - pobyty pro samoplátce

+420 491 889 888

obchod@lazne1897.cz

rezervace procedur

+420 491 889 221

komerce@lazne1897.cz

léčebný úsek

+420 491 889 146

jana.libalova@lazne1897.cz

www.velichovky.cz
Změna cen vyhrazena.

