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L�ZEŇS�ÉNOVIN�
Úvodní slovo
Vážení čtenáři a klienti lázní,
s velkým potěšením vítáme zlepšení aktuální
situace a konec nevyžádané pauzy. Zname
ná to totiž, že se
konečně můžeme setkávat
s vámi všemi u nás v Poděbradech.
Abyste věděli, co je u nás nového
a jaké máme plány, připravili jsme pro
vás letní vydání Lázeňských novin.
Přijeďte v létě do Poděbrad na
báječnou dovolenou v lázních. Užít
si můžete širokou nabídku akčních
pobytů, koncertů a zábavných pořadů,
které plánujeme v Atriu Letních lázní.
Jistě vás ohromí i nová romantická
zahrada u Hotelu Zámeček. Milovníci
umění ocení probíhající výstavu Pasty
Onera v prostorách galerie, která je
nově klimatizována. A lázeňské hodiny
opět kvetou a voní všem kolemjdoucím pro radost.

Pobyt s koncertem Hany Zagorové������������ str. 3

Rozhovor s Michalem Prokopem �������������� str. 4

Cvičební pobyt s Hankou Kynychovou ���� str. 3

Nová zahrada Hotelu Zámeček ���������������� str. 2

Výstavy v Galerii Ludvíka Kuby ���������������� str. 4

Pobyt s koncertem Jožky Šmukaře ������������ str. 2

20 důvodů proč přijet do Poděbrad ����� str. 6–7

Ceník pobytů na rok 2021 ��������������������� str. 8–9

Těšíme se na vás.
S úctou
Ing. Petr Valenta
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

V lukách
Zve louka zelená a slunný den:
Přijď ke mně, jsi-li unaven
života všedním shonem,
v němž samý žal a samá lež,
a přijdeš-li, klid nalezneš
v mém klínu měkkém, vonném.
Svatopluk Karmen (*1884–†1958)
český novinář, básník,
prozaik a dramatik

www.lazne-podebrady.cz
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NOVINKY V L�ZNÍCH

Nový park u Hotelu Zámeček
Po kompletní renovaci se našim klientům otevírá zcela nová
zahrada obklopující oblíbený Hotel Zámeček. Veškeré úpravy
jsou uskutečněny dle návrhu Ferdinanda Lefflera, kterého
znáte i z pořadu České televize Ferdinandovy zahrady. Přijeďte
a vychutnejte si romantický pohled na nově osázenou zahradu
s fontánami z jedné z laviček umístěných v parku nebo při
procházce.

LÁZNĚ PO COVIDU

CENA OD

Prodělali jste onemocnění Covid-19 a i přesto, že 9 490Kč
jste vyléčeni, tak se necítíte fit? Trápí vás únava,
dušnost, dechové obtíže, tíže na hrudi, nebo bolesti
kloubů a svalů – typické příznaky postcovidového syn
dromu? Následky uvedených obtíží lze zmírnit. Připravili
jsem pro vás speciální týdenní pobyt, který je zaměřen na
zmírnění vašich obtíží – regeneraci dechového ústrojí,
zlepšení prokrvení a podporu kardiovaskulárního aparátu –
ale i na zlepšení vaší celkové psychické a fyzické kondice.

DÁMSKÝ
VÍKEND
S LATINO
TANCEM

POBYT S PŘEDSTAVENÍM
NA STOJÁKA

Zatančete si o po
sledním červencovém
víkendu v Poděbra
dech. V rámci rela
xačního pobytu vás
CENA OD
čekají kromě ochut
Kč
návky lázeňských procedur také 3 lekce pod 3 990
vedením tanečního mistra Eduarda Zubáka,
kterého znáte třeba z pořadu Stardance.
Lekce cvičení se uskuteční v sále nebo pod širým nebem
(dle počasí). Přijeďte si zatančit a zrelaxovat tělo i duši.
Pronikněte do tajů latino pohybu.

Přijeďte na pobyt s procedurou smíchu navíc. Během
pobytu se pobavíte a zrelaxujete vaše tělo. Na výběr je
pobyt na 7 nebo 2 noci. Delší verzi pobytu jsme připravili
i ve verzi VIP, kdy vám zajistíme první řadu v hledišti a de
gustační večeři v Ristorante Pasta&Risotto.

CENA OD

3 890

POBYT S KONCERTEM
JOŽKY ŠMUKAŘE
Máte rádi dechovku? Přijeďte na víkend nebo týden do lázní a nechte se
rozmazlit lázeňskými procedurami a rozveselit vystoupením muzikanta
Jožky Šmukaře. Zazní známé písně V širém poli studánečka, Padá, padá
rosenka, Za tú horú vysokú a další.
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3 790
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AKČNÍ LETNÍ POBYTY
CENA OD

4 190

Kč

CVIČEBNÍ VÍKEND
S HANKOU KYNYCHOVOU
Již potřetí se v období červencových svátků uskuteční cvi
čební pobyt s Hankou Kynychovou. Tentokrát od pátku do
úterý (2.–6. 7. 2021). Pobyt pod vedením známé instruk
torky neobsahuje pouze cvičební lekce. Chybět nebudou
ani 3 lázeňské procedury a plná penze v ceně. Neváhejte
a pojeďte s Hankou vyladit svou postavu na začátku léta.

CENA OD

7 490

POBYT S KONCERTEM
HANY ZAGOROVÉ

Kč

Spojte kulturní zážitek – koncert Hanky Zagorové, Petra
Rezka a skupiny Boom!Band Jiřího Dvořáka s relaxací
v lázních. Přijeďte začátkem srpna do Poděbrad na víkend
nebo týden. Delší verzi pobytu jsme připravili i ve verzi
VIP, kdy vám zajistíme první řadu v hledišti a degustační
večeři v Ristorante Pasta&Risotto.

LÉTO V PODĚBRADECH
Přemýšlíte nad letní dovolenou? Naplánujte si tuzemskou
relaxaci v Lázních Poděbrady. Užijte si letní pobyt v krásném lázeňském městě plný procedur a relaxu. Během léta
plánujeme spoustu koncertů, vyberte si pobyt v termínu
svého oblíbeného interpreta. V Poděbradech se nudit rozhodně nebudete, ať už jste milovník wellness, kulturních
zážitků, skvělé gastronomie nebo sportu, máme u nás vše.
Na výběr máte ze dvou délek pobytu na 2 nebo 7 nocí.
3 dny/2 noci
Stravování: polopenze
1× Uhličitá koupel
1× Klasická masáž částečná
1× Solná jeskyně
1× Poukázka do kavárny
8 dní/7 nocí
Stravování: polopenze
1× Uhličitá koupel
2× Parafínový zábal na ruce
1× Přísadová koupel (brusinková)
1× Klasická masáž částečná
2× Solná jeskyně
1× Částečná masáž (brusinková)
1× Zábal částečný (brusinkový)
1× Poukázka do kavárny

CENA OD

3 590

Kč

CENA OD

Kč
9 690

NÁŠ
TIP!

Objednejte si pobyt Léto v Poděbradech
se vstupenkou na kulturní akci:
Délka
pobytu

Akce

Termín
pobytu

Cena pobytu
od (v Kč)

3 dny/2 noci

25.–27. 6.

3 790

8 dní/7 nocí

20.–27. 6.

9 890

Koncert
Jožky Šmukaře
(3. 7.)

3 dny/2 noci

2.–4. 7.

3 790

8 dní/7 nocí

27. 6.–4. 7.

9 890

Představení
Na Stojáka
(10. 7.)

3 dny/2 noci

9.–11. 7.

3 890

8 dní/7 nocí

4.–11. 7.

9 990

Koncert
M. Prokopa
& Framus Five
(24. 7.)

3 dny/2 noci

23.–25. 7.

4 090

8 dní/7 nocí

18.–25. 7.

10 190

Koncert
Hany Zagorové
& Petra Rezka
(6. 8.)

3 dny/2 noci

6.–8. 8.

4 190

8 dní/7 nocí

1.–8. 8.

10 290

Dechovkový festival
(13.–14. 8.)

3 dny/2 noci

13–15. 8.

3 840

8 dní/7 nocí

8.–15. 8.

9 940

Dechovka Babouci
(10. 9.)

3 dny/2 noci

10. – 12. 9.

3 790

8 dní/7 nocí

5. – 12. 9.

9 890

Country festival
(25.–26. 6.)

U pobytu s představením Na Stojáka, s koncertem M. Prokopa a s koncertem Hany Zagorové
jsme připravili i verzi VIP – zaručíme vám přední řadu v hledišti a zajistíme degustační večeři
v Ristorante Pasta & Risotto.
Přehled všech pobytů s kulturou naleznete na www.lazne-podebrady/pobyty-kultura

www.lazne-podebrady.cz

3

LETNÍ VYDÁNÍ 2021

ZA KULTUROU DO PODĚBRAD
Rozhovor s Michalem Prokopem ze skupiny Framus Five
Po velkém zájmu o pobyt s koncertem tohoto známého interpreta opakujeme wellness pobyt, zahrnující
vstupenku na koncert i toto léto. Připravili jsme pobyt na 2 nebo 7 nocí (i ve verzi VIP).
Byl jste někdy v lázních na
léčení?
Na léčení ne. Absolvoval jsem
před několika lety jen takový
ten týdenní rekondiční pobyt,
bylo to na Slovensku, v Bardejovských Kúpeloch.
■

Jak jste trávil čas během
koronavirové přestávky?
S nepříjemným pocitem, že na
mne dolehl totální zákaz činnosti, něco, co jsem nezažil
ani v bolševických časech. Já
jen tehdy občas bez jakéhokoli
zdůvodnění třeba nesměl nějakou dobu do nějakého kraje.
Ale tuhle „totálku“, kterou znali
moji kolegové jako Marta Kubišová, Pražský výběr, nebo Vláďa
Mišík, tu jsem ochutnal až teď.
Psychicky mě zachránila příprava nové desky. Nebýt toho,
nevím, nevím…

Jak se v klipu Má vlast
spolupracovalo s Vilmou
Cibulkovou? Je těžké oslovit
herečku pro roli personifikované zdevastované republiky?
Vilma bylo skvělá, odvedla
úžasný výkon. S režisérem
a tvůrcem klipu Michalem Skořepou jsme si ji vytipovali, jako
určitý model. Ale netušili jsme
tenkrát, jestli by to vůbec vzala,
tak mi Michal nabídl ještě tři
variantní herecké tváře. Ale
pak Vilmu oslovil a ona to vzala
okamžitě, jakmile si tu písničku
poslechla. Moc jim oběma
děkuji.
■

■

Nyní vydáváte po takřka
10 letech nové album, kdybyste měl vybrat jednu nebo
dvě nejzásadnější skladby,
které by to byly?
Ten první signální singl z alba
Mohlo by to bejt nebe… už
je venku – je to písnička Má
vlast. Zatím jsme žádnou další
nevybrali, uvidíme dál, jak se to
bude vyvíjet, jestli třeba nenatočíme ještě jeden klip…
■

V den svých narozenin
zahajujete festival Krásný
ztráty, po vstupenkách se jen
zaprášilo, ačkoliv ještě nezazněla takřka žádná jména
vystupujících, těší Vás důvěra
■

Program lázeňské galerie Ludvíka Kuby
Bohatý výstavní program jsme pro vás letos připravili v naší moderní výstavní síni Ludvíka
Kuby. Od května můžete navštívit popartovou výstavu jednoho z nejvýraznějších představitelů
současné české výtvarné scény, Pasty Onera (1979). Výstava HalfTime představuje výběr z jeho
dosavadní tvorby, doplněný o dosud nepublikovaná nová díla ze současného tvůrčího období.
Od srpna vám zpříjemní lázeňský pobyt umělecká přehlídka děl zástupce nastupující generace,
člena tradičního Spolku výtvarných uměleců Mánes, Adama
Kašpara (1993). Dominantním tématem Kašparových prací je
příroda, kterou malíř zobrazuje precizní realistickou technikou.
Samotné malbě předchází řada přípravných skic, fotografií a systematického pozorování. Jeho přístup ale rozhodně není pouze
dokumentační. Kašpar zkoumá přírodu jako fenomén neoddělitelně spojený s člověkem a společností a to v době diskuze nad
omezováním národních parků a bezohledného ničení divočiny.
V listopadu se vydáme po stopách technik starých mistrů, jež
nalezneme v obrazech akademického malíře Ivana Exnera
(1960). Dlouholetý předseda tradičního Spolku výtvarných
umělců Mánes představí své různorodé variace krajinářských
témat či pozoruhodných zátiší. Více informací o výstavách
naleznete na našich webových stránkách.
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návštěvníků ve Váš hudební
a dramaturgický vkus?
To víte, že mě to těší, ale pozor,
na dramaturgii festivalu se zdaleka nepodílím jen já sám. To
je společné dílo týmu Davida
Gaydečky, který ten festival připravuje se mnou. Už letos po
páté. Já bych svou roli v tomto
procesu nazval něčím, jako
„pedagogickým dozorem“.
Na co se návštěvníci mohou
těšit v rámci koncertu v Poděbradech?
Bude to určitě průřez naší tvorbou za ta léta, co na podiích
„straším“. To je jasné. Ale už
tam bude samozřejmě i něco
nového, právě z té desky Mohlo
by to bejt nebe… , i když ten
oficiální velký křest alba proběhne až na festivalu ve Všeticích v srpnu.
■
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LÉTO

v Poděbradech

Atrium Letní lázně
Country festival

25.–26. června

6. srpna

Hana Zagorová
& Petr Rezek
s Boom!Bandem
Jiřího Dvořáka

13.–14. srpna

Dechovkový festival

Druhej dech Ládi Weyrostka,
Trampstejk, Lážo plážo
3. července

Jožka Šmukař s kapelou

10. července

Na Stojáka:
Ester Kočičková
Richard Nedvěd
Adéla Elbel
Michal Prokop
& Framus Five

24. července

Lázeňský park

Jizeranka, K-Music Lenka
a Standa Keith, Přeloučská
dechovka Vladimíra Kosiny,
Křídlovanka
10. září

Babouci

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

16.–17. července

Poděbradské swingování

4. května –1. srpna

Pasta Oner: HalfTime

26.–29. srpna

Soundtrack Poděbrady 2021

7. srpna –31. října

Adam Kašpar

Více informací včetně nákupu vstupenek na:

www.lazne-podebrady.cz/leto
tel.: 325 606 500
info@lazne-podebrady.cz

www.lazne-podebrady.cz
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PROČ PŘIJET V LÉTĚ K NÁM DO PODĚBRAD?
Na toto jsme se všichni těšili, až po období lockdownu a stále se měnících opatřeních vyrazíme na
dovolenou. Zrelaxujte celé Vaše tělo na lázeňském pobytu v největších lázních Středočeského kraje.
Přinášíme Vám 20 důvodů, proč v létě přijet právě k nám.
1) Poděbradská kolonáda

6) Jezero

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 na kolonádě neomrzí. Většina našich hotelů se nachází v těsné blízkosti, tak budete v centru dění.

Poděbrady se pyšní krásným jezerem s písčitou pláží kousek od centra. Koupání,
minigolf, volejbal, paddleboard, rybaření,
plážové bary i nudapláž. Vaše oblíbené
plážové aktivity si můžete užít i v Poděbradech.

3) Skvělé umístění – základna
pro výlety

V Poděbradech a okolí je o zábavu postaráno. Výletní loď Král Jiří, Muzeum Lega,
Film Legends Museum, Vyhlídkový vláček,
Labyrint na Zámku Loučeň, Vodní svět
Kolín, Kutná Hora, Park Mirakulum, ZOO
Chleby, Botanicus Ostrá, Přerovský skanzen, Nymburské hradby a mnoho dalšího.

4) Zábava i pro děti
2) Naše hotely a léčebná zařízení Naše lázně jsou vhodné i pro dovolenou
Provozujeme nejkrásnější hotely v Poděbradech. Chcete bydlet v centrálním
Hotelu Libenský nebo v propojeném
hotelu s rehabilitačním bazénem Zimní
lázně? Dáte přednost krásnému funkcionalistickému Hotelu Bellevue Tlapák
přímo na kolonádě nebo máte raději klidnou atmosféru u Labe a nový lázeňský
park u Hotelu Zámeček? Nejvýhodněji
a přitom stále přímo na kolonádě můžete
být ubytováni v Hotelu Libuše. Po operaci
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.

s dětmi. Zajistíme vám přistýlky, židličky
nebo připravíme dětskou porci. Nadšené
budou nejen z fontán v parku, ale i jiných
turistických atrakcí. Rodinám s dětmi
doporučujeme zejména Hotel Bellevue
Tlapák.

Poděbrady mají ze všech českých lázeňských míst nejlepší dostupnost. Leží přímo
na vlakové lince mezi Prahou a Kolínem.
Autem se k nám z Prahy dostanete po dálnici D11 do hodiny.

8) Kolo, brusle,
nordic walking, golf
5) Skvělá gastronomie

Letošní léto pro vás chystáme spoustu
gastronomických novinek. Všechny naše
kavárny (Viola, Hodiny a Modrý Salonek)
májí zahrádky. Na terase Restaurace Swiss
budeme pravidelně grilovat. V Hotelu
Bellevue Tlapák je otevřena restaurace
Ristorante Pasta & Risotto.
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7) Perfektní dostupnost

www.lazne-podebrady.cz/leto

Díky své rovinaté poloze jsou Poděbrady
nejen rájem cyklistů, ale i in-line bruslařů
a pěších. Velmi oblíbené jsou výlety po
stezce nejen podél Labe. Můžete se vydat
na soutok Labe s Cidlinou, na hradiště
Slavníkovců v Libici nad Cidlinou nebo
do Nymburka. Kolo vám rádi uschováme
nebo půjčíme v Hotelu Libenský, Zimní
lázně nebo Zámeček, stejně tak hůlky pro
Nordic Walking. V Poděbradech je také
vyhlášené golfové hřiště.

LETNÍ VYDÁNÍ 2021
9) Ochutnejte Poděbradku

Neváhej, neváhej, Poděbradku ochutnej.
Přírodní minerální voda teče hned z několika pramenů na kolonádě, ale můžete ji
ochutnat i přímo v našich hotelech Libenský, Zámeček nebo Bellevue Tlapák.

10) Vyzkoušejte uhličitou
koupel v Poděbradce

Uhličitá koupel je naši hlavní léčebnou
procedurou. Zahrnuje ji většina našich
pobytů. Na 15 minut vás ponoříme do
teplé minerální vody s velkým množstvím
oxidu uhličitého, který vám doslova rozproudí krev. Uhličitá koupel je vhodná
zejména pro osoby s kardiovaskulárními
problémy. Nicméně je to velmi příjemný
relaxační zážitek pro každého, zvláště
v našich moderně zrekonstruovaných
Letních lázních.

13) Kulturní vyžití

Lázně a tanec, to k sobě neodmyslitelně
patří. Letošní léto bude v Poděbradech ve
znamení kultury. Předloni jsme pro vás
otevřeli zrekonstruovaný prostor Atria
Letních lázní. Pokračovat budou také
výstavy v Galerii Ludvíka Kuby. Chystáme
koncerty, taneční večery, zábavné talk
show a festivaly dechovky nebo country.

16) Dárkový poukaz

Lázeňský pobyt můžete věnovat svým
blízkým jako dárek. Darovat můžete poukaz na konkrétní termín a pobyt nebo to
zcela ponechat na obdarovaném. Pokud
spěcháte, můžete během chvilky objednat dárkový poukaz na hodnotu a zaplatit
platební kartou online.

17) Historie
14) Výhodná cena s naší
klubovou kartou

11) Masáže, koupele, zábaly…

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

Staňte se členem našeho klubu a získejte
zajímavé slevy nejen na naše služby, ale i na
atrakce v Poděbradech a okolí. Kartičku
obdržíte v našich recepcích nebo registrací online. Členové klubu mají zaručeny
nejnižší ceny našich pobytů a procedur,
získají také slevy v našich restauracích,
kavárnách a u našich partnerů.

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.

y
Klub Lázní Poděbrad
.cz/klub
www.lazne-podebrady
Tel. +420 325 606 500

18) Zdraví a bezpečnost

15) Lázeňské oplatky

Ochutnejte naše tradiční křehké lázeňské
oplatky, které jsou nejen oblíbeným dárkem z dovolené, ale také jsou skvělé ke
kávě nebo čaji. Přijeďte ochutnat ty naše.
K zakoupení v hotelových recepcích.

12) Nejen na srdce

Jako lázeňské zařízení dodržujeme přísná
hygienická nařízení. S ohledem na zajištění maximální bezpečnosti klientů
i zaměstnanců provádíme testování. Ve
všech prostorách lázní probíhá denně
plošná desinfekce povrchů a podlah.

19) Spolehlivost

Jsme stabilní společnost, získaly jsme ocenění Czech Stability Award 2017. Máme
již 113 let tradici. Jsme přímý poskytovatel ubytovacích, stravovacích, wellness
a léčebných služeb. U objednávky u nás
máte jistotu, že o své peníze nepřijdete.

20) Pobyty pro každého

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 rekondiční pobyty.

U nás si na své přijde každý, zkuste objednat některý z našich pobytů, přehled
naleznete na str. 8 a 9. Pokud si chcete
pobyt poskládat sami, můžete přijet na
Pobyt šitý na míru. Zavolejte nám nebo
napište. Těšíme se na vás.

www.lazne-podebrady.cz/leto
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CENÍK LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ 2021
RELAXACE V TÝDNU

VÝROČNÍ POBYT 113 LET SENIORSKÝ MINIRELAX

Program: 1x uhličitá koupel, 1x částečná masáž –
brusinková, 1x parafínový zábal na ruce, 1x solná
jeskyně, 1x poukázka do kavárny

Program: 1x uhličitá koupel, 1x částečná masáž
– levandulová, 1x parafínový zábal na ruce,
1x hydrojet (masážní lůžko), 1x lázeňský likér,
1x poukázka do kavárny

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

3 dny/2 noci s plnou penzí

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

(nástup na pobyt mimo Čt, Pá, So)
3 dny/2 noci s polopenzí
Program: 2x uhličitá koupel,
1x klasická částečná masáž,
1x poukázka do kavárny

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Hotel

Libuše ***

2 890

3 490

Libuše ***

3 490

3 790

Libuše ***

2 890

3 390

Zimní lázně ***

3 190

3 690

Zimní lázně ***

3 790

4 090

Zimní lázně ***

3 090

3 490

Zámeček ****

3 490

3 890

Zámeček ****

4 090

4 490

Zámeček ****

3 390

3 790

Bellevue Tlapák ****

3 590

4 190

Bellevue Tlapák ****

4 190

4 890

Bellevue Tlapák ****

3 490

3 890

Libenský ****

3 790

4 290

Libenský ****

4 290

5 090

Libenský ****

3 590

4 090

DÁMSKÝ VÍKEND

Mimosezóna

Program: 1x přísadová koupel – levandulová,
1x částečná masáž – levandulová,
1x parafínový zábal na ruce,
1x solná jeskyně,
1x poukázka do kavárny

Hlavní
sezóna

5 dní/4 noci s polopenzí

(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,
1x poukázka do kavárny

Program: 3x uhličitá koupel,
1x částečná masáž – konopná,
1x solná jeskyně,
1x poukázka do kavárny

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Libuše ***

Mimosezóna

PRODLOUŽENÝ VÍKEND SENIORSKÝ MINIRELAX
(nástup na pobyt mimo Čt, Pá, So)
EXCLUSIVE

(Pá–Ne)
3 dny/2 noci s polopenzí

Hotel

Hlavní
sezóna

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Hotel

3 190

3 690

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Zámeček ****

6 790

7 590

7 090

7 790

7 290

7 890

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

5 090

5 890

Zimní lázně ***

5 490

6 290

Zámeček ****

5 990

6 690

Zimní lázně ***

3 290

3 890

Bellevue Tlapák ****

Zámeček ****

3 690

4 190

Libenský ****

Bellevue Tlapák ****

3 890

4 490

Bellevue Tlapák ****

6 390

7 290

Libenský ****

3 990

4 690

Libenský ****

6 490

7 490

VÍKEND PRO DVA

LÁZNĚ NA 4 DNY

Program pro osobu: 1x uhličitá koupel,
1x částečná masáž – brusinková
pro ženu/konopná pro muže,
1x infrasauna, 1x solná jeskyně,
1x poukázka do kavárny

Program: 1x uhličitá koupel,
1x přísadová koupel – jalovcová,
1x klasická částečná masáž,
1x částečný zábal – jalovcový,
1x solná jeskyně,
1x poukázka do kavárny

4 dny/3 noci s polopenzí

(Pá–Ne)
3 dny/2 noci s plnou penzí

(Ne–Pá)
6 dní/5 nocí s polopenzí

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,
1x poukázka do kavárny

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Hotel

Libuše ***

3 390

3 890

Libuše ***

Zimní lázně ***

3 590

4 190

Zimní lázně ***

Hotel

TÝDEN PRO ŽENY

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Hlavní
sezóna

Hotel

4 690

5 390

4 890

5 690

Mimosezóna

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

7 790

9 090

Zimní lázně ***

8 190

9 490

Zámeček ****

4 190

4 590

Zámeček ****

5 590

6 390

Zámeček ****

8 790

10 190

Bellevue Tlapák ****

4 390

4 990

Bellevue Tlapák ****

5 790

6 690

Bellevue Tlapák ****

9 290

10 590

Libenský ****

4 490

5 090

Libenský ****

5 990

6 790

Libenský ****

9 490

10 690

Možnost dokoupení kadeřnických a kosmetických služeb
v hotelu Zámeček.
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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, 1x poukázka do kavárny

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,
1x poukázka do kavárny

Program: 1x lékařská konzultace, 4x uhličitá
koupel, 1x perličková koupel, 1x bahenní
zábal z Mrtvého moře, 1x klasická částečná
masáž, 1x částečná masáž – levandulová,
1x aromaterapeutická masáž celotělová,
3x solná jeskyně, 1x poukázka do kavárny

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

REKONDIČNÍ POBYT

Hotel

Mimosezóna

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Hlavní
sezóna

Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

14 990

Libuše ***

6 490

7 190

Libuše ***

8 690

9 890

Libuše ***

13 590

Zimní lázně ***

6 790

7 690

Zimní lázně ***

9 190

10 490

Zimní lázně ***

14 190

15 790

Zámeček ****

8 290

9 090

Zámeček ****

9 990

11 290

Zámeček ****

16 390

18 590

Bellevue Tlapák ****

8 590

9 490

Bellevue Tlapák ****

10 390

11 990

Bellevue Tlapák ****

17 590

19 890

Libenský ****

8 790

9 590

Libenský ****

10 890

12 090

Libenský ****

17 790

19 990

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, 1x poukázka do kavárny

VIP TÝDEN

8 dní/7 nocí s plnou penzí

POBYT ŠITÝ NA MÍRU

Program: 1x uhličitá koupel, 1x perličková koupel,
1x přísadová koupel Kneipp,
1x aromaterapeutická masáž celotělová,
1x Candella masáž, 1x klasická částečná masáž,
1x bahenní zábal z Mrtvého moře, 1x parafínový
zábal na ruce, 1x infrasauna, 1x solná jeskyně,
1x láhev sektu na pokoj, 1x poukázka do kavárny

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 2021.
Upozorňujeme, že ze zdrav. důvodů není možné
v jeden den absolvovat 2 koupele nebo 2 masáže
stejné části těla.

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Hlavní
sezóna

Hotel

Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Hotel

Libuše ***

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

620

970

Libuše ***

8 490

9 490

Zámeček ****

12 690

14 390

Zimní lázně ***

8 890

10 090

Bellevue Tlapák ****

13 490

15 090

Zimní lázně ***

700

1 060

Zámeček ****

9 790

11 190

Libenský ****

13 690

15 190

Zámeček ****

860

1 240

Bellevue Tlapák ****

10 890

12 390

Bellevue Tlapák ****

1 000

1 370

Libenský ****

10 990

12 490

Libenský ****

1 020

1 400

AKTIVNÍ TÝDEN

LÉČEBNÝ POBYT
PRO SAMOPLÁTCE

(Ne–Pá)
6 dní/5 nocí s polopenzí

Program: 1x uhličitá koupel, 1x přísadová koupel –
Kneipp, 1x klasická celková masáž, 1x mořská masáž,
1x solná jeskyně, 1x poukázka do kavárny
Bonus: volný vstup do fitness v hotelu Zámeček,
zapůjčení jízdního kola (5 hodin) nebo holí
pro Nordic Walking

minimálně 6 nocí s plnou penzí
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

Cena pobytu za osobu (v Kč)
Hotel

Mimosezóna

Hlavní
sezóna

Libuše ***

6 390

7 590

Libuše ***

1 380

1 600

Zimní lázně ***

6 990

8 090

1 490

1 710

Zámeček ****

7 890

8 890

Rehablitační
centrum Máj

Bellevue Tlapák ****

8 590

9 690

Libenský ****

8 690

9 790

Zimní lázně ***

1 490

1 700

Zámeček ****

1 680

1 920

Bellevue Tlapák ****

1 800

1 980

Libenský ****

1 810

2 040

www.lazne-podebrady.cz

Mimosezóna: 2. 1.–31. 3. 2021; 1. 11.–19. 12. 2021
Hlavní sezóna: 1. 4.–31. 10. 2021
Upozornění: Nástup na pobyt v 13:00 hod.
Příplatek za jednolůžkový pokoj činí v mimosezóně
200 Kč/osoba/noc, v hlavní sezóně 300 Kč/osoba/noc.
Příplatek za apartmán 500 Kč/pokoj/noc.
Při příjezdu se hradí poplatek z pobytu 21 Kč/osoba/noc.
Parkovné: Parkovné se liší dle počtu nocí:
1–4 noci 80 Kč/noc; 5–13 nocí 60 Kč/noc;
14 a více nocí 40 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 (400 Kč/noc).
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ZVEME VÁS DO NAŠICH RESTAURACÍ A KAVÁREN
Zpříjemněte si procházku po lázeňské kolonádě
a zastavte se pro něco na zub. Přijďte ochutnat!

Kavárna Viola

Modrý salonek

Kavárna Hodiny

Příjemné prostředí tradičního lázeňského odpočinku nabízí kromě domácích
zákusků a zmrzliny také krásný výhled na
lázeňskou kolonádu. S kartičkou Klubu
Lázní Poděbrady dostanete 10% slevu na
konzumaci.
Otevřeno denně 9:00–18:00 hod.

Přijďte si posedět do stylové zámecké
kavárny a restaurace Modrý salonek, která
se nachází v hotelu Zámeček. S kartičkou Klubu Lázní Poděbrady dostanete
10% slevu na konzumaci.
Otevřeno denně 14:00–17:00 hod.

Kavárna s tím nejkrásnějším výhledem
nabízí kromě příjemného posezení u kávy
také pravidelné taneční večery a odpoledne. S kartičkou Klubu Lázní Poděbrady
dostanete 10% slevu na konzumaci.
Otevřeno denně 9:00–20:00 hod.

Ristorante Pasta & Risotto Terasa restaurace SWISS

Atrium Letní lázně

Ochutnejte italské pokrmy v našem podání.
Těšit se můžete na těstoviny, risotta, různé
druhy masa a ryb a chybět nebudou ani
dezerty.
Přijďte na oběd, večeři nebo kávu s dezertem. S kartičkou Klubu Lázní Poděbrady
dostanete 10% slevu na konzumaci.
Otevřeno denně 9:00–20:00 hod.

Jedinečný prostor ve vnitrobloku za
Kavárnou Viola, Galerií Ludvíka Kuby
a Letními lázněmi. V Atriu je pro vás připravena letní lázeňská scéna, uskuteční
se zde koncerty známých interpretů,
představení i zábavný pořad Hovory od
srdce. Na akcích pro vás bude připraveno
občerstvení.
Přehled pořádaných akcí naleznete na
www.lazne-podebrady.cz/atrium
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V budově Kongresového centra Lázeňská kolonáda se nachází restaurace Swiss
s terasou. Právě na terase se v letních
měsících koná grilování a další gastroakce.
Až půjdete okolo, nezapomeňte se zastavit a potěšit chuťové pohárky. Na tomto
místě plánujeme také taneční odpoledne
a večery.

www.lazne-podebrady.cz
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LÁZEŇSKÉ HOTELY
Vyberte si některý z našich tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových
hotelů a užijte si lázeňský pobyt podle vašich představ.
Hotel Zimní Lázně ***

Hotel Libuše ***

Hotel v klidné ulici poblíž lázeňské
kolonády je propojen s hotelem Libenský, kde probíhá stravování. Procedury
probíhají v prostorách Letních lázní
a v Hotelu Libenský.

Lázeňský hotel v centru města na okraji
lázeňského parku. Procedury probíhají
v prostorách Letních lázní a v Hotelu
Libenský. Nejbližší pramen Poděbradky
naleznete v lázeňském parku – Eliščin
pramen.

Hotel Zámeček ****

Hotel Bellevue Tlapák ****
Nově zrekonstruovaný hotel přímo na lázeňské kolonádě s vyhlídkou na lázeňskou
kolonádu a proslulé květinové hodiny.
Hotel nedisponuje vlastním balneo centrem, procedury probíhají v sousedním
hotelu Libenský. V restauraci hotelu naleznete i minerální pramen Poděbradky.

Unikátní architektonický skvost z 20. let
minulého století v krásném prostředí
lužního lesoparku nad řekou blízko centra a lázeňské kolonády. Hotel má vlastní
balneo provoz (koupele, zábaly, masáže),
některé procedury probíhají v hotelu
Libenský. Pramen Poděbradky je volně
přístupný v objektu hotelu. V suterénu
hotelu lze využít služeb kadeřnictví,
kosmetiky a fitness. Hotelová kavárna
Modrý salonek nabízí příjemné posezení u kávy či poledního menu ve stylovém zámeckém prostředí.

Hotel Libenský ****
Přímo v centru lázeňské kolonády naproti
proslulým květinovým hodinám najdete náš
hlavní lázeňský dům. Hotel má svůj vlastní
balneo provoz, některé procedury probíhají
v Letních lázních. Ve foyer hotelu ústí pramen
minerální uhličité vody. V kavárně Hodiny
s terasou můžete ochutnat dorty našich
cukrářů nebo si zatančit.

www.lazne-podebrady.cz
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LÁZEŇSKÁ KŘÍŽOVKA
Zpříjemněte si chvilku na hotelovém pokoji, čekání na proceduru
nebo 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 30. 9. 2021.
Slevu nelze kombinovat s ostatními slevovými akcemi.

Objednejte pobyt v Lázních Poděbrady nyní 
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Tel. 325 606 500, e-mail: info�lazne-podebrady.cz, www.lazne-podebrady.cz
Sledujte nás:

laznepodebrady

laznepodebrady

