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L�ZEŇS�ÉNOVIN�
Nový Hotel & Spa Chariclea otevřen

4* lázeňský komplex přímo na lázeňské kolonádě v Poděbradech funguje od jara 2022

Hotel, který dostal pojme s venkovní terasou, cvičební
nování po manželce zakla sál, lázeňské procedury
datele poděbradských lázní a zejména plavecký bazén
Filipa Arnošta Hohenlohe, vítá s wellness zónou.
své klienty již od března 2022. Kromě vířivky, finské a parní
V tomto lázeňském objektu sauny a masážního 
bazénu,
naleznete vše pod jednou je zde i Kneippův chodník

střechou – luxusní ubytování vhodný pro rehabilitace
ve dvoulůžkových pokojích a prokrvení dolních končetin.
a apartmánech s výhledem Mezi přednosti hotelu Cha
do parku, restauraci O MASE riclea nesmíme opomenout
Rozhovor s obchodním
ředitelem lázní

zařadit také unikátní výhled
na kulturní scénu. Tu b
 udete
mít z hotelové restaurace
a části pokojů jako na dlani.
Hotelový komplex se nachá
zí v těsné blízkosti Galerie
Ludvíka Kuby, Letních láz
ní, kavárny Viola a lázeňské
promenády.
Naším cílem je navodit od
počinek a relaxační atmo

sféru, to vše za pomoci
funkčních a kvalitních ma
teriálů. Prostory jsou plné
kontrastů a her se světlem,
které prostory opticky zvět
šují. O návrh rekonstrukce se
postaral architekt Petr Hák
se svým týmem. Vyzkoušejte
náš nový hotel na vlastní
kůži, stojí to za to.

Kulturní léto

Akční letní pobyty

Rozhovor s šéfkuchařem

Přečtěte si doporučení, co
dělat v létě v Poděbradech.

V Atriu Letních lázní se
uskuteční koncerty,
divadlo i stand-up.

Na letní období jsme si
připravili několik cenově
zvýhodněných pobytů.

Nabídku našich restaura
cí a kaváren rozšířila nová
steaková restaurace.
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NOVINKY V L�ZNÍCH

Z Centrálních lázní vznikl 4* lázeňský komplex Chariclea
Podívejte se, jak šel čas s rekonstrukcí původní budovy lázeňské polikliniky Centrální lázně na Hotel & Spa Chariclea:

18. 10. 2018

27. 9. 2019

2. 4. 2020

30. 4. 2021

hotelový pokoj

koupelna

restaurace

Duben 2022

čelní pohled na budovu

Noví členové Klubu
lázní Poděbrady

S novým hotelem
vznikla i restaurace
Tak toto v Poděbradech opravdu chybělo, steaková
restaurace s terasou a výhledem na lázeňskou prome
nádu a kulturní scénu. Přijďte si vychutnat každé sousto
a nezapomenutelnou atmosféru restaurace, která nese
název O MASE. Hoteloví klienti zde mají bufetové stra
vování. Na jaké pochoutky se zde můžete těšit a co se
chystá na letní sezónu? Na to jsme se zeptali šéfkuchaře
Pavla Petřiny, více na str. 10.
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Na jaře jsme výhody
Klub Lázní Poděbrady
pro členy našeho
www.lazne-podebrady.cz/klub
Klubu rozšířili o dvě
Tel. +420 325 606 500
další výhody.
Současnou slevu na
vstupném na výletní
loď Krále Jiřího obo
hatí nově zvýhodněné
plavby výletní lodí Kapitána Korkorána. Vyražte na pro
jížďku lodí na soutok Labe a Cidliny
nebo do Nymburka. Loď vyráží od
úterý do neděle, vždy ve 13:00 nebo
v 15:00. Cena pro členy Klubu je
150 Kč.
Další výhodou je sleva do obchodu
se zdravou výživou Slunečnice. Tento obchod naleznete
v ulici Palackého 194/7 v Poděbradech. Při prokázání
se kartičkou dostanete 10 % na veškerý sortiment.
Více o našem Klubu a možnosti získání slev nejen
v našich provozech, ale také u našich partnerů, se dozvíte
na www.lazne-podebrady.cz/klub

www.lazne-podebrady.cz
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	Rozhovor s obchodním ředitelem
našich lázní
Přinášíme vám rozhovor s obchodním ředitelem našich lázní Mgr. Ondřejem Odcházelem.
Zeptali jsme se na otázky, které vás zajímají.
■ Jaká je hlavní událost letošní již
114. lázeňské sezóny?
Máme ohromnou radost, že se po le
tech rekonstrukcí povedlo přeměnit
nevzhledný panelák z boletických pa
nelů na pýchu poděbradské kolonády.
Dle recenzí z prvních měsíců provozu
jsou reakce klientů doslova nadšené.
Hlavní hvězdou je samozřejmě 20m ba
zén a wellness zóna. Dalším pozitivem
je krásná nová restaurace s otevřenou
kuchyní, bufetovým stravováním a fa
mózním výhledem do lázeňského parku.

■ Jaký je váš nejoblíbenější hotel?
Osobně mám nejraději útulný funkcio
nalistický Hotel Bellevue Tlapák, přímo
u květinových hodin na kolonádě s ital
skou restaurací Pasta & Risotto. Balneo
provoz se nachází hned v těsné blízkosti
objektu.

■ Jaké sportovní aktivity doporučujete?
Nejoblíbenější aktivitou v Polabí je jízda
na kole. Kolo vám rádi zapůjčíme nebo
to vaše uschováme. Kdo preferuje orga
nizovanější sportovní aktivity, může si
objednat pobyt se cvičením v našem
novém cvičebním sále Hotelu Chariclea.
■ K poděbradským lázním patří tradičně kultura. Co se chystá letos?
Tentokrát je toho ještě více než obvykle.
Pokračují naše taneční večery, Křesla
pro hosta, lékařské přednášky zdarma,
výstavy v naší galerii a v Atriu chystáme
spoustu koncertů (viz str. 4–5).
Spoustu akcí se koná také na kolonádě,
gastro festivaly, Soundtrack festival
i zářijový Den Srdce. V létě není víkend,
kdy by se tu nic nekonalo.

■ Ceny všeho stále stoupají, jak pořídit
pobyt v Poděbradech co nejlevněji?
I když se v současné době vše zdra
žuje, tak u nás stále nabízíme cenově
dostupné pobyty. Všem klientům
doporučuji sledovat náš web, přihlá
sit se k odběru newsletterů a zapojit
se do Klubu Lázní Poděbrady. Takto
vám žádná naše akce a sleva neunikne.
■ Zmiňujete bazén a wellness zónu, Pokud chcete ušetřit, vyberte si pobyt
ve 3* hotelech, např. pobyt Seniorský
kdo jej může navštívit?
Klienti ubytovaní v Hotelu Chariclea minirelax, pořídíte s kartou Klubu jen
mají volný vstup. Ostatní klienti našich za 2 871 Kč.
lázeňských domů si mohou zaplatit ■ Zmiňujete seniory. Jezdí do lázní
hodinový vstup za 180 Kč nebo celo i mladší klienti?
denní za 500 Kč. Z kapacitních důvodů Ano, v posledních letech pozorujeme ■ Co se u vás léčí?
velký příliv mladší klientely, která si Naše lázně jsou tradičně na srdce. Dosta
není možný vstup veřejnosti.
wellness pobyty u nás moc užívá. Uhli nete se k nám po operaci přímým pře
„Do nového bazénu mohou čitá koupel je účinný přírodní léčeb kladem z nemocnice do našeho Centra
ný zdroj, ať už je vám 70 nebo 30 let. časné rehabilitace v Hotelu G-REX. Paci
všichni naši klienti.“
Mladší klienti ale více než přede enti s chronickými srdečními problémy
k nám jezdí do hotelů Libenský a Zimní
■ V loňských letech proběhla reno psané procedury, požadují více času
lázně. Tam léčíme i jiné než srdeční
vace zahrad u Hotelu Zámeček, je vše na sportovní, kulturní a gastro aktivity.
obtíže. Spousta lidí neví, že má možnost
již dokončeno?
jet do lázní po onkologickém onemoc
Celá rekonstrukce a výsadba je již hotová,
nění nebo s cukrovkou. Rehabilitační
nyní pouze doděláváme oplocení celého
centrum Máj je zaměřené na rehabili
areálu. Zámeček má nyní opravdovou
tace po ortopedických operacích. V Dět
zámeckou zahradu, do které mají pří
ské léčebně Dr. Filipa kromě srdce
stup exkluzivně pouze lázenští klienti.
léčíme i dětskou obezitu. Spektrum
Je to oáza klidu, kde si klienti mohou
našich léčebných indikací je opravdu
opravdu odpočinout. Pro ty, kteří vyhle
široké. Často je ale nutné si u lékaře
dávají sportovní aktivity, je připraveno
lázně proaktivně vyžádat. Více informa
hřiště na pétanque nebo mohou vyrazit
cí, jak se dostat do lázní, naleznete na
po polabských cyklostezkách (pétanque
stránkách www.lazne-podebrady.cz/
koule, kola i hole Nordic Walking jsou
pro-pacienty
k zapůjčení v recepci).

www.lazne-podebrady.cz
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AKČNÍ LETNÍ POBYTY
Na letní měsíce jsme pro vás připravili rozmanitou nabídku wellness pobytů, od pobytů
s koncerty, jako je Lucie Bílá, Lenka Filipová, Michal Prokop nebo Jakub Smolík, až po
talk show Na Stojáka nebo divadlo pod širým nebem v Atriu Letních lázní.

Léto v Poděbradech

Prožijte letní dovolenou v Poděbradech. Ve městě
plném kultury, relaxace a skvělých zážitků. Na výběr
máme vždy dvě délky pobytu.
3 dny/2 noci
Stravování: polopenze
1× Uhličitá koupel
CENA OD
Kč
1× Č
 ástečná masáž
3 490
(brusinková)
1× Solná jeskyně
2× Lázeňský kupón á 50 Kč

NÁŠ TIP!

8 dní/7 nocí
CENA OD
Kč
Stravování: polopenze
10 490
2× Uhličitá koupel
2× Parafínový zábal na ruce
1× Přísadová koupel (brusinková)
1× Částečná masáž (brusinková)
1× Zábal částečný (brusinkový)
1× Solná jeskyně
2× Lázeňský kupón á 50 Kč

Objednejte si letní pobyt v Poděbradech se vstupenkou na kulturní akci:

Pobyty se vstupenkou
	Koncert M. Prokopa
& Framus Five
(čtvrtek 9. 6.)

vstupenka
samostatně
Kč
od

	Recitál Jakuba Smolíka
(pátek 17. 6.)

vstupenka
samostatně
Kč
od

	Představení Na Stojáka
(pátek 1. 7.)

vstupenka
samostatně
Kč
od

500

150

300

	Recitál Lucie Bílé
za doprovodu Petra Maláska
(pátek 8. 7.)
	Pivní slavnosti – Craft Beer Fest
(sobota 23. 7.)
	Divadlo Mlčeti zlato
(středa 10. 8.)
	Vinné slavnosti
(sobota 13. 8.)
	Lenka Filipová
(čtvrtek 18. 8.)

vstupenka
samostatně
Kč
od

1 100

degustační
sklenice
Kč

100

vstupenka
samostatně
Kč
od

300

degustační
sklenice
Kč

100

vstupenka
samostatně
Kč
od

300

Délka pobytu

Termín pobytu

Cena pobytu včetně
vstupenky od (v Kč)

4 dny / 3 noci

9.–12. 6.

5 390

8 dní / 7 nocí

5.–12. 6.

10 890

3 dny / 2 noci

17.–19. 6.

3 640

8 dní / 7 nocí

12.–19. 6.

10 640

3 dny / 2 noci

1.–3. 7.

8 dní / 7 nocí

26. 6.–3. 7.

3 dny / 2 noci

8.–10. 7.

4 690

8 dní / 7 nocí

3.–10. 7.

11 590

3 dny / 2 noci

22.–24. 7.

3 490

8 dní / 7 nocí

17.–24. 7.

10 490

3 dny / 2 noci

10.–12. 8.

3 790

8 dní / 7 nocí

7.–14. 8.

10 790

3 dny / 2 noci

12.–14. 8.

3 490

8 dní / 7 nocí

7.–14. 8.

10 490

4 dny / 3 noci

18.–21. 8.

5 190

8 dní / 7 nocí

14.–21. 8.

10 690

Samozřejmě nebude chybět ani tradiční Poděbradské swingování (16.–17. 7.), Soundtrack festival (25.–28. 8.) a Poděbradský den srdce (24. 9.).
Přehled všech akcí naleznete na www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce – každou z akcí lze navázat na lázeňský pobyt.
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Pobyt s divadelním
představením Mlčeti zlato
V našem kulturním programu nalez
nete v létě kromě koncertů a talk show
nově také divadlo. Spojte kulturní záži
tek se srpnovým pobytem v lázních.
Pobavte se při divadelním představení
pod širým nebem s Danou Morávko
vou a Janem Čenským v hlavní roli
a zároveň zrelaxujete své tělo při pro
cedurách. Nenechte si ujít francouz
skou komedii o Gaspard a Clémence
a jejich rodinnou šarvátku. Vstupné
pro klienty od 300 Kč.

NOVINKA!
CENA OD

3 790

Jan Čenský a Dana Morávková

Kč

Pobyt
s představením
Na Stojáka
Začátek července bude
ve znamení smíchu.
Přijeďte na pobyt
s procedurou smíchu
navíc! Zábaly (nebo
závaly?)
provedou
Karel Hynek, Arnošt

Frauenberg a Daniel
Čech. Vstupné pro
klienty od 300 Kč.

CENA OD

Kč
3 790

Bohatý program lázeňské galerie
Zajímavý výstavní program jsme pro
vás připravili v naší lázeňské Galerii Lud
víka Kuby Poděbrady. Od 7. května do
14. srpna můžete navštívit rozsáhlou
retrospektivní výstavu plastik Břetislava Bendy (1897–1983). Žáka slavného
sochaře Josefa Václava Myslbeka a ne
méně význámého Jana Štursy předsta
vujeme výběrem toho nejlepšího z jeho
rozsáhlé sochařské tvorby v neoklasicist
ním stylu.
„Neznám motiv krásnější než je žena
ve všech svých obměnách, pro sochaře
je nevyčerpatelný námět, svými plastikami chci vyjádřit nekonečnou krásu
lidského těla, ale i jiné lidské pocity.“ pro
hlásil o svém díle samotný Benda. Lázeň
ská výstava ukazuje kromě oblíbeného

motivu ženského těla, také další téma
tické celky, kterým se Benda ve své tvor
bě věnoval: sociální problematiku, válku,
státnost a náboženství. Na své si rovněž
přijdou příznivci sportu. Vystaveny jsou
trofeje pro Mistra Evropy v ledním hokeji
(1931), Cena Masarykova okruhu v Brně,
či dostihová cena Prezidenta republiky
(1941), vše dle realizovaných návrhů ab
solventa hořické sochařské školy. Retro
spektivu uvádíme k příležitosti výročí
125 let od narození Břetislava Bendy.
Poslední srpnový víkend otevřeme vý
stavu současné vizuální umělkyně Ivany
Štenclové (1980). Rodačka ze Slezska
experimentuje s různými technikami,
které, i když jsou často neobvyklé, v sobě
vždy nesou kresebnou stopu. Štenclo

Z dejvického ateliéru Břetislava Bendy.
Reprodukce od: Milan Benda.

vá tak kreslí například tavnou pistolí či
injekční stříkačkou, používá malířský
váleček, razítka a případně plete z drá
tů. Hlavním námětem její tvorby jsou
mezilidské vztahy, portrét a autoportrét.
Poděbradská výstava nabídne její obrazy
z posledních let. Galerie je otevřená od
úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Více
na www.lazne-podebrady.cz/galerie

POBYTY SE SPORTEM
Cvičební pobyt s Hankou
Kynychovou (3.–6. 7. 2022)
Pořádání již čtvrtého ročníku pobytu s lek
cemi známé cvičitelky již napovídá, že je mezi
klientkami velmi oblíbený. Přijeďte v období
červencových svátků do nového Hotelu &
Spa Chariclea. Zacvičte si, zrelaxujte tělo
v bazénu, vířivkách a saunách a pochutnejte
si na specialitách nové restaurace O MASE.
Pokud budete chtít mít vše pod jednou
střechou, doporučujeme vám ubytování
v Hotelu Chariclea, jestliže vám nevadí
do bazénu a na cvičení docházet,
můžete se ubytovat v Hotelu Zá
me
ček (cca 10 minut chůze). Tak nevá
hejte a pojeďte s Hankou vyladit svou
postavu.
Hana Kynychová

Irena Mertová

CENA OD

Kč
5 990

CENA OD

Kč
7 390

Jóga víkend (22.–24. 7. 2022)
Užijte si víkend plný odpočinku se 3 lekcemi jógy pod
vedením cvičitelky Ireny Mertové a volným vstupem
do bazénu & wellness Chariclea. Pobyt je vhodný pro
všechny, ať už s jógou začínáte nebo jógu praktiku
jete pravidelně a chcete si užít relaxační pobyt
včetně cvičení.

www.lazne-podebrady.cz
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CENÍK LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ 2022
RELAXACE V TÝDNU

VÝROČNÍ POBYT 114 LET

SENIORSKÝ MINIRELAX

Program: 1x uhličitá koupel, 1x částečná
masáž – brusinková, 1x parafínový zábal na ruce,
1x solná jeskyně, 2x lázeňský kupón á 50 Kč

Program: 1x uhličitá koupel, 1x částečná
masáž – levandulová, 1x parafínový zábal na ruce,
1x hydrojet (masážní lůžko), 1x lázeňský likér,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

Program: 2x uhličitá koupel,
1x klasická částečná masáž,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

(nástup na pobyt denně mimo Čt, Pá, So)
3 dny/2 noci s polopenzí

3 dny/2 noci s plnou penzí

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

Libuše ***

3 890

4 290

Zimní lázně ***

4 090

4 490

4 190

Zámeček ****

4 390

3 890

4 490

Bellevue Tlapák ****

4 090

4 590

Libenský ****

5 590

6 690

Mimosezóna

Libuše ***

3 290

3 790

Zimní lázně ***

3 490

3 990

Zámeček ****

3 790

Bellevue Tlapák ****
Libenský ****
Chariclea ****

Hotel

Hlavní
sezóna

Hlavní
sezóna

Chariclea ****

(Pá–Ne)
3 dny/2 noci s polopenzí

Program: 1x přísadová koupel – levandulová,
1x částečná masáž – levandulová,
1x parafínový zábal na ruce,
1x solná jeskyně,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

3 190

3 690

Zimní lázně ***

3 390

3 790

4 890

Zámeček ****

3 690

4 090

4 490

5 290

Bellevue Tlapák ****

3 790

4 190

4 590

5 490

Libenský ****

3 890

4 390

6 390

7 190

5 490

6 190

(nástup na pobyt Čt nebo Pá)
4 dny/3 noci s plnou penzí

Program: 1x přísadová koupel – whisky,
1x uhličitá koupel, 1x aromaterapeutická masáž
celotělová, 1x remineralizační a zpevňující zábal
Vital, 1x infrasauna, 1x parafínový zábal na ruce,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

Hlavní
sezóna

Chariclea ****

SENIORSKÝ MINIRELAX
(nástup na pobyt mimo Čt, Pá, So)
5 dní/4 noci s polopenzí
Program: 3x uhličitá koupel,
1x částečná masáž – konopná,
1x solná jeskyně,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
EXCLUSIVE

DÁMSKÝ VÍKEND

(nástup na pobyt mimo Čt, Pá, So)
3 dny/2 noci s polopenzí

Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

3 490

3 990

Zámeček ****

7 290

8 190

Libuše ***

5 490

6 490

Zimní lázně ***

3 590

4 190

Bellevue Tlapák ****

7 590

8 390

Zimní lázně ***

5 890

6 790

Zámeček ****

3 990

4 490

Libenský ****

7 990

8 690

Zámeček ****

6 490

7 190

Bellevue Tlapák ****

4 190

4 890

10 690

11 990

Bellevue Tlapák ****

6 890

7 890

Libenský ****

4 290

5 090

Libenský ****

6 990

7 990

6 290

7 490

10 490

11 990

Chariclea ****

Chariclea ****

Chariclea ****

VÍKEND PRO DVA

LÁZNĚ NA 4 DNY

TÝDEN PRO ŽENY

Program pro osobu: 1x uhličitá koupel,
1x částečná masáž – brusinková pro ženu/
konopná pro muže, 1x infrasauna,
1x solná jeskyně, 2x lázeňský kupón á 50 Kč

Program: 1x uhličitá koupel,
1x přísadová koupel – jalovcová,
1x klasická částečná masáž,
1x částečný zábal – jalovcový,
1x solná jeskyně,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

Program: 2x uhličitá koupel, 1x přísadová
koupel jalovcová, 1x klasická částečná masáž,
1x aromaterapeutická masáž obličeje a dekoltu,
1x částečný zábal – jalovcový, 1x parafínový zábal
na ruce, 2x solná jeskyně, 2x lázeňský kupón á 50 Kč

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

3 690

4 290

Zimní lázně ***

3 890

4 490

Zámeček ****

4 490

Bellevue Tlapák ****

4 790

Libenský ****
Chariclea ****

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Hotel

Hlavní
sezóna

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

5 090

5 790

Libuše ***

8 390

9 790

Zimní lázně ***

5 290

6 090

Zimní lázně ***

8 790

10 190

4 990

Zámeček ****

5 990

6 890

Zámeček ****

9 490

10 890

5 390

Bellevue Tlapák ****

6 290

7 190

Bellevue Tlapák ****

9 990

11 390

4 890

5 490

Libenský ****

6 490

7 290

Libenský ****

10 190

11 490

6 690

7 390

8 890

10 590

14 590

16 490

Chariclea ****

Hotel Chariclea**** Pobyt v tomto hotelu zahrnuje neomezený vstup do bazénu a wellness zóny.
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(Ne–Pá)
6 dní/5 nocí s polopenzí

4 dny/3 noci s polopenzí

(Pá-Ne)
3 dny/2 noci s plnou penzí

Chariclea ****

Mimosezóna

Možnost dokoupení pedikúry, kadeřnických a kosmetických
služeb v hotelu Zámeček.

www.lazne-podebrady.cz/pobyty
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POBYT PRO SENIORY
S LÉKAŘSKOU
KONZULTACÍ
(obvyklý nástup v neděli)
6 dní/5 nocí s polopenzí

Program: 1x lékařská konzultace, 4x uhličitá koupel,
1x klasická částečná masáž, 1x solná jeskyně,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

LÁZEŇSKÝ TÝDEN
V PODĚBRADECH

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

12 dní/11 nocí s polopenzí

7 dní/6 nocí s polopenzí

Program: 1x uhličitá koupel, 1x hydrojet
(masážní lůžko), 1x přísadová koupel konopná,
1x klasická částečná masáž, 1x Candella masáž,
1x parafínový zábal na ruce, 1x částečný
zábal – konopný, 2x solná jeskyně,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

REKONDIČNÍ POBYT
Program: 1x lékařská konzultace, 4x uhličitá
koupel, 1x perličková koupel, 1x bahenní
zábal z Mrtvého moře, 1x hydrojet (masážní
lůžko), 1x částečná masáž – levandulová,
1x aromaterapeutická masáž celotělová,
3x solná jeskyně, 2x lázeňský kupón á 50 Kč

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

6 990

7 790

Libuše ***

9 390

10 790

Libuše ***

14 590

16 090

Zimní lázně ***

7 290

8 290

Zimní lázně ***

9 890

11 290

Zimní lázně ***

15 190

16 890

Zámeček ****

8 890

9 790

Zámeček ****

10 690

11 990

Zámeček ****

17 590

19 890

Bellevue Tlapák ****

9 190

10 190

Bellevue Tlapák ****

11 190

12 890

Bellevue Tlapák ****

18 890

21 190

Libenský ****

9 490

10 290

Libenský ****

11 690

12 990

Libenský ****

19 090

21 390

13 790

15 790

15 990

19 390

28 590

32 690

Chariclea ****

Chariclea ****

Chariclea ****

U pobytu není účtován příplatek za jednolůžkový pokoj.

POBYT PRO SENIORY
S LÉKAŘSKOU
KONZULTACÍ
(obvyklý nástup v neděli)
8 dní/7 nocí s polopenzí

Program: 1x lékařská konzultace, 5x uhličitá koupel,
2x klasická částečná masáž, 1x parafínový zábal
na ruce, 1x solná jeskyně, 2x lázeňský kupón á 50 Kč

VIP TÝDEN

Program: 1x uhličitá koupel, 1x perličková koupel,
1x přísadová koupel Kneipp, 1x aromaterapeutická
masáž celotělová, 1x Candella masáž, 1x hydrojet
(masážní lůžko), 1x bahenní zábal z Mrtvého moře,
1x parafínový zábal na ruce, 1x infrasauna,
1x solná jeskyně, 1x láhev sektu na pokoj,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

POBYT ŠITÝ NA MÍRU

8 dní/7 nocí s plnou penzí

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Hlavní
sezóna

Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

9 090

10 390

Zámeček ****

13 590

15 390

Zimní lázně ***

9 590

10 890

Bellevue Tlapák ****

14 490

16 190

Zámeček ****

10 490

11 990

Libenský ****

14 690

16 290

Bellevue Tlapák ****

11 690

13 290

20 090

23 590

Libenský ****

11 790

13 390

17 090

20 790

Chariclea ****

AKTIVNÍ TÝDEN

Chariclea ****

Program: 1x uhličitá koupel, 1x přísadová koupel –
Kneipp, 1x klasická celková masáž, 1x mořská masáž,
1x solná jeskyně, 2x lázeňský kupón á 50 Kč
Bonus: zapůjčení jízdního kola (5 hodin) nebo
holí pro Nordic Walking

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

865

1 240

Zimní lázně ***

950

1 335

Zámeček ****

1 120

1 525

Bellevue Tlapák ****

1 270

1 665

Libenský ****

1 290

1 700

2 380

3 010

Příplatky za stravování: • oběd/večeře +200 Kč
• oběd/večeře +230 Kč v Hotelu
Chariclea****

Cenové zvýhodnění: 10–20 nocí 5 % sleva,
21 a více nocí 10 % sleva z celého pobytu.
Program: 1x vstupní lékařské vyšetření,
léčebná péče, průměrně 2x procedura
v pracovní dny a 1x procedura v sobotu
Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

7 190

8 390

Libuše ***

1 480

1 740

Zimní lázně ***

7 490

8 690

Zámeček ****

8 490

9 590

Rehabilitační
centrum Máj

1 590

1 830

Bellevue Tlapák ****

9 290

10 390

Zimní lázně ***

1 590

1 830

Libenský ****

9 390

10 490

Zámeček ****

1 790

2 060

13 690

15 690

Bellevue Tlapák ****

1 920

2 130

Libenský ****

1 940

2 180

2 730

3 240

Chariclea ****

Cena ubytování se snídaní
bez procedur/noc (v Kč)

minimálně 6 nocí s plnou penzí

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Hotel

Chariclea ****

LÉČEBNÝ POBYT
PRO SAMOPLÁTCE

(Ne–Pá)
6 dní/5 nocí s polopenzí

Nevybrali jste si z našich připravených pobytů?
Nevadí, rádi Vám připravíme pobyt dle Vašeho přání.
Stačí si zvolit hotel, délku pobytu, formu stravování
a lázeňské procedury dle ceníku volně prodejných
procedur 2022.
Upozorňujeme, že ze zdrav. důvodů není možné
v jeden den absolvovat 2 koupele nebo 2 masáže
stejné části těla.

Chariclea ****

Mimosezóna: 2. 1.–31. 3. 2022; 1. 11.–18. 12. 2022
Hlavní sezóna: 1. 4.–31. 10. 2022
Hotel Chariclea**** Pobyt v tomto hotelu zahrnuje
neomezený vstup do bazénu a wellness zóny.
Upozornění: Nástup na pobyt v 13:00 hod.
Příplatek za jednolůžkový pokoj činí v mimosezóně
250 Kč/osoba/noc, v hlavní sezóně 350 Kč/osoba/noc.
Příplatek za apartmán 500 Kč/pokoj/noc.
Při příjezdu se hradí poplatek z pobytu 30 Kč/osoba/noc.
Parkovné: Parkovné se liší dle počtu nocí: 1–4 noci 85 Kč/noc;
5 a více nocí 60 Kč/noc. Parkovné na hotelu Zámeček 100 Kč/noc.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají parkovné zdarma.
Dětské slevy: Osoba do 11,99 let na přistýlce zdarma
(v plně obsazeném pokoji). Stravování do 11,99 let za 50 % ceny,
od 12 let bez slevy.
Zvířata: Nutné avizovat předem (500 Kč/noc). Pouze 3* hotely.

www.lazne-podebrady.cz/pobyty
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22 DŮVODŮ, PROČ PŘIJET V LÉTĚ K NÁM DO PODĚBRAD
Zrelaxujte celé Vaše tělo na lázeňském pobytu v největších lázních Středočeského kraje.
Přinášíme vám 22 důvodů, proč navštívit právě naše lázně.

1 Nový Hotel & Spa Chariclea ④ Naše hotely a léčebná
Rozhodně vyzkoušejte nový Hotel & Spa
Chariclea****, který jsme otevřeli letos
v březnu. Kromě bazénu a wellness
zóny se můžete těšit na novou restau
raci O MASE s krásným výhledem do
lázeňského parku. O pobyty v tomto
hotelu je velký zájem, určitě doporuču
jeme brzkou rezervaci.

zařízení

Provozujeme nejkrásnější hotely
v Poděbradech. Chcete bydlet v Hotelu
& Spa Chariclea, Hotelu Libenský nebo
v propojeném hotelu s rehabilitačním
bazénem Zimní lázně? Dáte přednost
krásnému funkcionalistickému Hotelu
Bellevue Tlapák na kolonádě nebo máte
raději klidnou atmosféru u Labe v parku
Hotelu Zámeček? Nejvýhodněji a při
tom stále přímo na kolonádě můžete
být ubytováni v Hotelu Libuše. Po ope
raci srdce se o vás postaráme v Hotelu
G-REX, s pohybovými problémy vám
pomůžeme v Rehabilitačním centru
Máj a pro děti máme Dětskou léčebnu
Dr. Filipa.

⑥ Zábava i pro děti

Naše lázně jsou vhodné i pro dovole
nou s dětmi. Zajistíme vám přistýlky,
židličky nebo připravíme dětskou porci.
Nadšené budou nejen z fontán v parku,
bazénu, ale i jiných turistických atrakcí.
Rodinám s dětmi doporučujeme zejmé
na Hotel Bellevue Tlapák.

⑦ Skvělá gastronomie

Letošní léto pro vás chystáme spoustu
gastronomických novinek, především
v restauraci O MASE v Hotelu Chariclea.
Všechny naše kavárny (Viola, Hodiny
a Modrý Salonek) mají zahrádky. V Risto
rante Pasta & Risotto pro vás připravu
jeme italské letní menu.

② Bazén & wellness
zóna Chariclea

Součástí nového hotelového komplexu
Chariclea je zejména krásný a moderní
bazén & spa, kde naleznete 20m pla
vecký bazén, vířivku, masážní bazén,
Kneippův chodník, finskou a parní sau
nou včetně ochlazovny.

⑤ Skvělé umístění –

základna pro výlety

V Poděbradech a okolí je o zábavu posta
ráno. Výletní lodě, Muzeum lega nebo
filmových legend, Vyhlídkový vláček,
Výstaviště Lysá nad Labem, Labyrint na
Zámku Loučeň, Vodní svět Kolín, Kutná
Hora, Park Mirakulum, ZOO Chleby,
Botanicus Ostrá, Přerovský skanzen,
Nymburské hradby a mnoho dalšího.

Poděbrady se pyšní krásným jezerem
s písčitou pláží kousek od centra města.
Letos si však můžete zaplavat i uvnitř –
v bazénu s venkovní terasou v Hotelu
Chariclea.

③ Poděbradská kolonáda

Nádherná lázeňská kolonáda je pýchou
Poděbrad. Květinové hodiny, odbíjející
trpaslík, funkcionalistická Libenského
kolonáda, rozkvetlé záhony, posezení
v kavárně nebo restauraci, kulturní život
nebo zmrzlina… Ani po několika dnech
vás procházky kolonádou neomrzí. Vět
šina našich hotelů se nachází v těsné
blízkosti, tak budete v centru dění.
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⑧ Koupání venku i uvnitř

⑨ Perfektní dostupnost

Poděbrady mají ze všech českých lázeň
ských míst nejlepší dostupnost, nachází
se ve středu republiky. Leží přímo na
vlakové lince mezi Prahou a Kolínem.
Autem se k nám z Prahy dostanete po
dálnici D11 do hodiny.

www.lazne-podebrady.cz
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⑩ Kolo, brusle, pétanque,
nordic walking i golf

Díky své rovinaté poloze jsou Poděbrady
nejen rájem cyklistů, ale i in-line brus
lařů a pěších. Velmi oblíbené jsou výlety
po stezce nejen podél Labe. Kolo vám
rádi uschováme nebo půjčíme, stejně tak
hůlky pro Nordic Walking. V Poděbra
dech je také vyhlášené golfové hřiště.

⑭ Nejen na srdce

Poděbrady jsou vyhlášené sloganem
Na srdce jsou Poděbrady. Provozujeme
ale také dětskou léčebnu zaměřenou
na obezitu nebo Rehabilitační centrum
Máj, kde se léčí klienti s onemocněním
pohybového aparátu. Stále více lidí
k nám ale jezdí i na wellness a rekon
diční pobyty.

⑮ Kulturní vyžití

⑱ Dárkový poukaz

Lázeňský pobyt můžete věnovat svým
blízkým jako dárek. Darovat můžete
poukaz na konkrétní termín a pobyt
nebo to zcela ponechat na obdarova
ném. Pokud spěcháte, můžete během
chvilky objednat dárkový poukaz na
hodnotu na našem webu a zaplatit
platební kartou online na www.lazne-podebrady.cz/poukaz

Lázně a tanec, to k sobě neodmysli
telně patří. Letošní léto bude v Poděbra
dech ve znamení kultury. Zavítejte do
tradičního prostoru Atria Letních lázní.
Pokračovat budou také výstavy v Gale
rii Ludvíka Kuby. Chystáme koncerty,
taneční večery, zábavné talk show nebo
divadlo.

⑯ Výhodné ceny s naší
⑪ Přírodní zdroj

– Poděbradka

Neváhej, neváhej, Poděbradku ochut
nej. Přírodní minerální voda teče hned
z několika pramenů na kolonádě, mů
žete ji ochutnat i přímo v našich pro
vozech: Letní lázně, Hotelu Libenský,
Zámeček nebo Bellevue Tlapák.

⑫ Vyzkoušejte Uhličitou
koupel v Poděbradce

Uhličitá koupel je naši hlavní léčeb
nou procedurou. Zahrnuje ji většina
našich pobytů. Na 15 minut vás pono
říme do teplé minerální vody s velkým
množstvím oxidu uhličitého, který vám
doslova rozproudí krev. Uhličitá koupel
je vhodná zejména pro osoby s kardio
vaskulárními problémy. Nicméně je to
velmi příjemný relaxační zážitek pro
každého.

 asáže, koupele, zábaly… .
⑬M

Kromě uhličité koupele nabízíme i další
klasické wellness procedury – masáže,
koupele nebo zábaly. Podívejte se na
naše výhodné balíčkové pobyty nebo
si sestavte pobyt na míru dle vašich
představ. Když je volná kapacita, rádi
poskytneme proceduru i veřejnosti.

klubovou kartou

Staňte se členem našeho klubu a zís
kejte zajímavé slevy nejen na naše
služby. Zažádejte si o kartičku v našich
recepcích. Členové klubu mají zaručeny
nejnižší ceny našich pobytů a procedur,
získají také slevy v našich restauracích,
kavárnách a u našich partnerů.
Klub Lázní Poděbrady
b
www.lazne-podebrady.cz/klu
Tel. +420 325 606 500

⑲ Historie

Už Vlasta Burian jako Hrdinný kapitán
Korkorán žádal koupele v Poděbradech.
Nejprve dostal „6 lístků do žižkovskejch
lázní a ještě na čtvrtek, když jsou tam
ženský, a to ho tam nepustili“. Naše
lázně mají tradici od roku 1908.

⑳ Garance nejnižší ceny

Objednejte si svůj pobyt u nás napřímo.
Garantujeme vám nejnižší ceny, výhody
pro stálé klienty, akční nabídky a per
fektní komunikaci.

•! Spolehlivost

⑰ Lázeňské oplatky
a trubičky

Ochutnejte naše tradiční křehké lázeň
ské oplatky nebo trubičky. Obojí je oblí
beným dárkem z dovolené, ale také
jsou skvělé ke kávě nebo čaji. Přijďte
ochutnat ty naše. K zakoupení v hotelo
vých recepcích.

Jsme stabilní společnost již 114 let.
V roce 2017 jsme získaly ocenění Czech
Stability Award 2017. Jsme přímý posky
tovatel ubytovacích, stravovacích, léčeb
ných a wellness služeb. Pokud u nás
objednáte pobyt, tak máte jistotu, že
o své peníze nepřijdete.

•@ Nejen letní pobyty
pro každého

Naše lázně jsou vhodné pro všechny
věkové kategorie. Otevřeno máme po
celý rok. Vyberte si některý z pobytů
z naší široké nabídky.

www.lazne-podebrady.cz
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ZVEME VÁS DO NAŠICH RESTAURACÍ A KAVÁREN
Zažijte pravou lázeňskou atmosféru i moderní gastronomii najednou:
Kavárna Viola
Lázeňská 363/5

Modrý salonek
Husova 232/II

Restaurace O MASE

Kavárna Hodiny
Nám. T.G.M. 437/II

Ristorante
Pasta & Risotto
Nám. T.G.M. 654

NOVĚ OTEVŘENO

Tak toto v Poděbradech chybělo: steaková restaurace v centru kolonády. Šéfkuchař Pavel
Petřina – rodák z Podkrkonoší, s letitými zkušenostmi z pětihvězdičkových hotelů Marriott,
Renaissance, či Esplanade, u kuchařů jako Jean-Paul Manzac, odpověděl na několik dotazů
a v příštím vydání se můžete těšit na jeden z jeho oblíbených receptů.
Pane Petřino, jak jste se ocitl v Lázních Poděbrady?
Polabskou rovinu Poděbrad, přímo
vybízející k výletům, má asi rád každý.
Já navíc dostal nabídku rozběhnout
několik nových provozů Lázní Poděbra
dy. Včetně úkolu vylepšit fungování už
běžících provozů.
■ Jaké jsou vaše cíle?
Prioritním cílem je dovést kvalitu podá
vaných pokrmů na vyšší úroveň. A to jak
ve zpracování surovin, tak i ve způsobů
vaření. A samozřejmě i v prezentaci jídel
na talíři. Taková profesní výzva je velká
radost!
■ V jakém hotelu teď trávíte nejvíce
času?
Lázně Poděbrady otevřely nový Hotel
Chariclea. V jeho restauraci s názvem
O MASE rozbíháme s novými kuchaři
koncept vaření od
lehčené české ku
chyně. Jídla vaříme v otevřené kuchyni,
kde host snadno vidí „kuchařům do
kuchyně“.
■ Co v restauraci O MASE klientům
nabízíte?
Hotelovým hostům bufetový výběr na
snídaně, obědy i večeře. Lázeňským
hostům i veřejnosti podáváme jídla
typu „Srnčí paštika, Huspenina z hově
zího jazyka, Filet z candáta, Jelení
hřbet“ apod. Většina jídel jsou masové
speciality, a proto název restaurace zní
„O MASE“.
■
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Šéfkuchař Pavel Petřina

To zní opravdu lákavě. Kam se bude
Menu vyvíjet?
Náš plán je měnit Menu cca jednou
za tři měsíce tak, aby odráželo aktuální
čerstvé suroviny. Odjakživa se tak vařilo,
tak proč vařit v dnešní době jinak, než
tradičně v surovinách & moderně tech
nologicky.
■ A jaký je Váš kuchařský styl?
Skoro denně si vzpomenu na svou mámu
a její kuchyni. Protože opravdová do
mácí jídla, tzv. jako od maminky, jsou
přesně styl kuchyně, kterou budeme
vždy nabízet. Navíc, s dokončením ven
kovní terasy plánujeme i víkendové
brunche, připravované přímo před hosty.
„Co oči vidí, tělo začne potřebovat“ 
■

www.lazne-podebrady.cz

Na co se můžeme dále v restauraci
O MASE těšit?
V restauraci O MASE už mám vymyš
lené osobité dezerty. Protože užít jídla,
pití a lázeňské pohody na terase s tak
půvabným výhledem, musí být zakon
čeno nadýchanými dezerty a skvělou
italskou kávou Varesina.
■ Chystá se také nějaká obměna
Menu v ostatních gastronomických
provozech Lázní Poděbrady?
V lázeňské Ristorante Pasta & Risotto
plánujeme letní Menu. Opět plné let
ních surovin a lehčích jídel. Na všech
lázeňských hotelích rovněž obměníme
Menu.
■
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WELLNESS HOTELY V PODĚBRADECH
Přečtěte si, co o našich hotelech píší sami klienti.

Hotel Libuše ***

Hotel Libenský ****

Hotel Zámeček ****

Menší lázeňský hotel s rodinnou
atmosférou v centru města na okraji
lázeňského parku.

Největší hotel v centru lázeňské
kolonády naproti proslulým květi
novým hodinám.

Hotel na břehu řeky Labe s překrás
nou zahradou působící relaxačním
dojmem.

Je nám u vás dobře, proto se často
vracíme. Děkujeme

Hezký, ohleduplný přístup – jak
paní doktorky, tak hlavně sestřiček
na procedurách, ubytování perfektní.
Velká spokojenost.

Příjemní zaměstnanci, krásné
ubytovaní, služby a pěkná příroda.

Šárka K. (Praha) – Pobyt šitý na míru

Ubytování bylo krásné, čisté, nic
nám nechybělo. Umístění hotelu
blízko centra, místo klidné. Byly
jsme (já i sestra) velice spokojené.
Recepce rychlá, vstřícná, personál
milý a ochotný – děkujeme!
Doporučuji všem vynikající hotel!
Anděla B. (Praha 5) – Silvestrovský pobyt

Jiří G. (Ústí nad Labem) – Komplexní
léčebný pobyt

Byli jsme velmi spokojeni
s ubytováním i stravou!
I procedury byly super. Děkujeme :)

Zdenek B. (Chotěboř) – Seniorský
minirelax na 2 noci

V ‚Hotelu na Zámečku‘ jsme se měli
jak na zámku. Děkuji moc.
Iva Č. (Kralupy n. Vltavou) – Pobyt
šitý na míru

Jana R. (Praha 10) – Léčebný pobyt
pro samoplátce

Hotel Bellevue Tlapák ***
Hotel Zimní lázně ***
Hotel se nachází v poklidné ulici
poblíž lázeňské kolonády mezi
Hotelem Libenský a Hotelem Belle
vue Tlapák.
Byli jsme u vás spokojeni, nemáme
důvod si stěžovat. Personál
nám ve všem vycházel vstříc.
V Poděbradech jsme byli již potřetí
a určitě to nebyl poslední pobyt.
Hezký den.

Zrekonstruovaný hotel přímo na
lázeňské kolonádě s krásným výhle
dem.
Chtěla bych moc poděkovat
za krásný týden v Poděbradech!
Využila jsem poukaz na léčebný
pobyt pro zdravotníky a setkala jsem
se s příjemným personálem Letních
lázní, krásně zrekonstruovanými
prostorami lázní, příjemnými
procedurami… Rovněž hotel Tlapák
splnil všechna očekávání, krásné
ubytování… děkuji.

Petr V. (Česká Lípa) – Pobyt s voucherem

Pavla B. (Vizovice) – Pobyt pro zdravotníky

K vám do lázní jezdím hodně často
a vždy jsem velmi spokojená. Děkuji
vám, už se těším na letní pobyt.

Byli jsme spokojeni a užili jsme si to.
Ubytování i strava bez problémů
a chutná. Procedury také v pořádku.

Eva K. (Praha 12) – Relaxace v týdnu

Hotel & Spa Chariclea ****
Nejnovější z našich hotelů umístě
ný v lázeňském parku s výhledem
na kulturní scénu. Naleznete zde
moderní ubytování, bazén s well
ness zónou, procedury, cvičební sál
i restauraci.
Luxusní moderní hotel,
wellness i balneo, vše pod jednou
střechou, sympatický personál
i kvalitní služby.
Renata S. (Praha) – Lázně na 4 dny

Hotel je po rekonstrukci perfektní.
Bohuslav F. (Povrly) – Víkend pro dva

Oldřich K. (Telč) – Lázně na 4 dny

www.lazne-podebrady.cz
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LÁZEŇSKÁ KŘÍŽOVKA
Zpříjemněte si chvilku na hotelovém pokoji, v kavárně, při čekání na proceduru a nebo
v pohodlí doma. Vyluštěním tajenky získáte slevový kód na pobyt.

SLEVOVÝ KUPÓN 15 %
✂

Přijeďte na letní lázeňský pobyt do Lázní Poděbrady
a ušetřete 15 % z ceny pobytu.
Slevový kód naleznete po vyluštění tajenky.
Využijte slevový kód při objednávce.
Sleva platí na pobyty, které se uskuteční do 31. srpna 2022.
Slevu nelze kombinovat s ostatními slevovými akcemi.

Objednejte pobyt v Lázních Poděbrady nyní 
Tel. 325 606 500, e-mail: info@lazne-podebrady.cz
www.lazne-podebrady.cz
Chcete se dozvědět o všech našich akcích a novinkách?
Sledujte nás:

laznepodebrady
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