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Buďte prvními klienty 
Hotelu Chariclea
Určitě jste nemohli přehlédnout, že 
budova bývalé polikliniky Centrální 
lázně prošla razantní proměnou. Vzniká 
zde nový lázeňský komplex se čtyřmi 
nadzemními podlažími, který rozšíří 
naše portfolio poskytovaných služeb. 
Kromě luxusního ubytování, restaurace 
s terasou a výhledem do lázeňského 
parku vás zajisté nadchne i wellness 
zóna s téměř 20 metrovým plaveckým 
bazénem, vířivkami, saunami a Kneip
povým chodníkem.

 pokračování na str. 2

Úvodní slovo
Vážení čtenáři a klienti lázní,

s velkým potěšením 
jsme pro vás připravi

li předvánoční Lázeň
ské noviny. Podobně 
jako v minulém čísle 

se uvnitř dočtete, co pro 
vás chystáme nového. Kromě  ceníku 
pobytů na rok 2022 zde objevíte 
 vánoční tipy na dárky pro celou rodinu.

V příštím roce nás toho čeká mnoho 
nového, především otevření nového 
lázeňského komplexu hotelu  Chariclea, 
který uspokojí i tu nejnáročnější kli
entelu, ale také rekonstrukce Kongre
sového sálu na kolonádě. Rozhodně se 
máte na co těšit.

Přeji vám za celý tým akciové spo
lečnosti krásné Vánoce a pevné zdraví 
v celém roce následujícím.

Jsme rádi, že k vašemu zdraví 
můžeme přispívat i my prostřednic
tvím našich služeb. Těším se na vaši 
návštěvu v Poděbradech.

S úctou

Mgr. Ondřej Odcházel
obchodní ředitel a místopředseda představenstva

L�ZEŇS�É NOVIN�
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NOVINKY V L�ZNÍCH

Lázeňské kupóny
Od roku 2021 jsou nově součástí našich wellness pobytů dva lázeňské kupóny 
na hodnotu 50 Kč. Tyto kupóny nahradili poukázky do kavárny, které byly 
součástí našich pobytů v minulosti. O kávu a dort ale nepřijdete, tyto nové 
kupóny lze uplatnit v našich kavárnách také a navíc v mnoha dalších provo
zech. Můžete je uplatnit nejen v našich gastronomických provozech, ale také 
v naší lékárně a ve všech recepcích hotelů. Podmínky pro uplatnění naleznete 
na www.lazne-podebrady.cz/lazensky-kupon

Pedikúra na Zámečku
Kromě kadeřnického a kosmetického salónu nově poskytu
jeme na Zámečku také suchou přístrojovou pedikúru. Salón 
naleznete hned vedle hotelové recepce. Pokud vás na nohou 
trápí zrohovatělá kůže, otlaky, mozoly, kuří oka nebo zarůstání 
nehtů, tak přesně pro vás je tato procedura vhodná. Tento způsob 
pedikúry za pomocí speciálního vysokoobrátkového přístroje 
s frézami, prováděný proškoleným personálem, je maximálně 
šetrný, velmi účinný a je vhodný zejména pro diabetiky. 

Lázeňský pivní 
speciál již v prodeji
Nejen lázeňský likér, Poděbradka 
a lázeňské oplatky, ale nově také 
pivo. Jsme velmi rádi, že vám 
můžeme představit nový produkt 
v našem sortimentu, kterým je 
Lázeňský ležák. Jedná se o český 
ležák plzeňského typu, který vyro
bil Poděbradský pivovar exkluzivně 
pro naše lázně. Pivovar sídlí v his
torické budově u řeky Labe v Podě
bradech, rozkládající se na ploše více 
než 1 500 m2 a vaří se zde pivo v patnácti tancích. Tradice zdej
šího pivovaru sahá do roku 1502. Potěšte své chuťové pohárky 
a ochutnejte 11° speciál, který můžete zakoupit i domů jako 
dárek v našich provozech. Pokud vás zajímá, jak se řemeslné pivo 
z Poděbradech vaří, můžete navštívit jednu z prohlídek, které 
pro vás pravidelně pivovar pořádá. Pro lázeňské hosty je navíc 
zvýhodněné vstupné. Nenechte si tuto exkurzi ujít.

Buďte prvními klienty 
Hotelu Chariclea
(pokračování z titulní strany)

Právě tato procedura je velmi vhodná pro rehabili
tace a prokrvení dolních končetin. Mezi přednosti 
hotelu Chariclea nesmíme opomenout zařadit také 
unikátní výhled na kulturní scénu. Tu budete mít z hotelové restaurace a poloviny 
pokojů jako na dlani. Kromě již zmíněného se do tohoto komplexu přesune oddělení 
rozpisu procedur, ubytovací kancelář a obchodní oddělení. Již nyní přijímáme objed
návky na pobyty v tomto novém moderním hotelu plném kontrastů. Nabídku pobytů 
naleznete na str. 7 a 8. O návrhy rekonstrukce se postaral architekt Petr Hák se svým 
týmem. Plánované otevření hotelu je březen 2022.

LÁZEŇSKÝ KUPÓN č. 100  001  206

www.lazne-podebrady.cz/lazensky-kupon

PADESÁT

KORUN ČESKÝCH

50 Kč

ALK. OBJ.
4,5 % 1 L

11

Barva: 11 EBC
Hořkost: 28 IBU

www.podebradskypivovar.cz 

Minimální trvanlivost do:

Výrobce: 
Gebauer Poděbrady s.r.o., 
Husova 24, 290 01 
Poděbrady

S V Ě T LÝ  L E Ž Á K

ALK. OBJ.
4,5 %

S V Ě T LÝ  L E Ž Á K
111 L

Č E S K Ý  L E Ž Á K  P L Z E Ň S K É H O  T Y P U
Ležák, nefiltrováno, nepasterizováno

Pivo plzeňského typu s jemnou hořkostí, má střední říz 
a výrazné aroma žateckých chmelů.

Složení: pitná voda, ječné slady, chmelové pro-
dukty, pivovarské kvasnice. Zákal či sediment jsou  
přirozenou součástí výrobku. Chraňte před přímým 
slunečním světlem a mrazem. Uchovávejte v temnu 
a chladu 2-5 °C. Nevratný obal.

L Á Z E Ň S K Ý  S P E C I Á L

S  O S O B I T O U  C H U T Í

E X K L U Z I V N Ě 
V Y R O B I L 

P O D Ě B R A D S K Ý 
P I V O VA R

P R O  L Á Z N Ě 
P O D Ě B R A DY

Vyrobeno 
dle tradiční receptury 

ve vlastnictví firmy 
Gebauer-Poděbrady s.r.o 

a značky Poděbradský 
Zdroj.

U
V

A
ŘE N O S L ÁSK

O
U
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Hotel Zámeček obklopuje nový park
Máme za sebou první jarní a letní sezó
nu s novou parkovou úpravou a výsadbou 
u hotelu Zámeček. Kromě nové výsadby, 
zde naleznete spousty laviček, tři fontá
ny, ale také dvě venkovní pítka minerální 
vody Poděbradky, nechybí zde ani hřiště 
na pétanque a nové parkoviště. Za návrhy 
děkujeme Atelieru Flera Ferdinanda Le
fflera. Cílem úprav bylo nejen ponechat 
historickou podobu, ale především vy
tvořit romantickou zahradu s poklidnou 
atmosférou, vhodnou pro relaxaci. Pro 
porovnání si můžete prohlédnout histo
rické fotky a aktuální podobu parku. Po
kud jste ještě tento lázeňský park neviděli, 
určitě ho nemůžete minout při cestě z ná
městí Jiřího z Poděbrad směrem na Nym
burk.

Ohlédnutí za 3. ročníkem Poděbradského dne srdce
Poslední zářijovou sobotu se uskutečnil 3. ročník akce Podě
bradský den srdce. Touto akcí se každoročně připojujeme 
k oslavám Světového dne srdce, jež se konají po celém světě 
a sjednocují osoby v boji proti kardiovaskulárním onemoc
něním. Prostřednictvím akce chceme upozorňovat 
na důležitost prevence a na fakt, že onemocnění 
srdce patří mezi hlavní příčiny úmrtí po celém 
světě, ročně jim podlehne okolo 17 milionů lidí.
V rámci oslav se uskutečnil symbolický Pochod 
pro zdravé srdce lázeňským parkem, kdy 
účastníci pochodu společně prošli v červených 
tričkách trasu dlouhou cca 1,5 km. Pochodu 
se účastnilo přes 140 účastníků a samotné akce, 
i vzhledem k vydařenému počasí, stovky dalších. 
Výtěžek z prodeje triček a dalších produktů je již opakovaně 
věnován na nákup rehabilitačních pomůcek pro dětské pacienty 
v Dětské léčebně Dr. Filipa. Ta se zaměřuje zejména na děti 
s onemocněním kardiovaskulárního systému, pohybového 
aparátu a na léčení obezity. Z letošního ročníku bylo vybráno 
celkem 60 657 Kč. I když byl Pochod za zdravé srdce hlav
ním lákadlem akce, po celý den byly připraveny další aktivity. 
Koncerty známých interpretů – Jitky Zelenkové, sólistek 

Evy Kleinové a Markéty Zehrerové, Olgy Kovaříkové a jejího 
tria a také kapely Boom!Band Jiřího Dvořáka. Důležitým mez
níkem akce bylo také předání ceny prof. MUDr. Janu Pirkovi, 

DrSc. za celoživotní zásluhy v oblasti kardiologie a kardio
chirurgie. Milovníci výtvarného umění mohli v rámci 

celého dne zdarma navštívit výstavu Universum 
Adama Kašpara v Galerii Ludvíka Kuby. Příští rok 
plánujeme tuto akci na sobotu 24. 9. 2022.

PO

DĚBRADSKÝ

D

E N  S R D CE

Severní průčelí původní Správní budovy velkostatku 
Poděbrady. Reprodukce z: Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Vila „Zámeček“, pohlednice z roku 1936. 
Reprodukce z: Kouzlo starých pohlednic.

Boční vchod hotelu Zámeček, červen 2021

Nový park a fontána před hotelem Zámeček, červen 2021

http://www.lazne-podebrady.cz
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Exkluzivní lednový 
koncert Marie Rottrové
Věříme, že nám to situace dovolí a budeme moci uspořádat 
koncert legendární zpěvačky české hudební scény. V polovině 
ledna (15. 1. 2022) se uskuteční galakoncert Marie Rottrové 
s Bigbandem Septet Plus Orchestra a hostem Petrem Něm
cem. Mimo jiné zazní osvědčené hity i písničky z počátku 
kariéry, za které si Marie Rottrová vysloužila přezdívku „Lady 
Soul“. Nebudou chybět hudební klenoty jako např.: Lásko 
voníš deštěm, Skořápky ořechů, Markétka, Zřejmě letos nikde 
nejsou kytky, S tím bláznem si nic nezačínej... V naší nabídce 
naleznete i pobyty s tímto koncetem. Více na str. 6.

ZA KULTUROU DO PODĚBRAD

Křeslo pro hosta
Na konci ledna přivítáme 
v křesle našeho pravidelného 
pořadu Jaromíra Hanzlíka. 
Český herec se proslavil v seri
álu Sanitka, filmu Léto s kovbo
jem nebo Léto s gentlemanem. 
Moderátorský mikrofon bude 
v rukou PhDr. Jiřího Vaníčka. 
Rozhodně se máte na co těšit.

V únoru (úterý 22. 2.) obohatí 
náš lázeňský program moderá
tor a bavič na koncertech sku
piny Rangers, Petr Nárožný. 
Svoji uměleckou dráhu nastar
toval v roce 1968 jako mode
rátor a v roce 1973 obdržel 
angažmá v divadelním souboru 
Semafor, kde řadu let vystupo
val v komické trojici s Luďkem 

Sobotou a Miloslavem Šimkem, 
s nimiž si zahrál i ve filmu Jen ho 
nechte, ať se bojí. Od roku 1980 
je členem hereckého souboru 
Činoherního klubu. Namluvil 
několik večerníčkových seriálů, 
z nichž nejznámější je zcela jistě 
Mach a Šebestová.

Na začátku března (středa 
2. 3.) naši debatu doplní mode
rátorka, herečka, dcera herce 
Petra Kostky a herečky Carmen 
Mayerové, Tereza Kostková. 
V posledních letech ji můžeme 
vídat společně s Markem 
Ebenem coby moderátorku 
taneční show České televize 
StarDance…když hvězdy tančí. 
Kromě moderování si zahrála 

v seriálech Ordinace v růžové 
zahradě, Pojišťovna štěstí nebo 
ve filmu Ženy v běhu.

V dubnu usedne do  křesla 
známý český herec Tomáš 
Töpfer. Po studiu herectví na br
něnské konzervatoři a pražské 
DAMU začínal hrát v Divadle 
Petra Bezruče v Ostravě. Po
stupně vystřídal řadu úspěšných 
angažmá. Od 1. září 2012 půso
bí jako ředitel, herec a režisér 
pražského Divadla na Vinohra
dech. Patří rovněž k úspěšným 
filmovým, televizním, rozhla
sovým a dabingovým  hercům. 

Je držitelem Ceny Alfréda 
Rado ka za nejlepší mužský he
recký výkon ve hře Jacobowski 
a plukovník, držitel Ceny  Thálie 
za roli Tovjeho ve hře Šumaři 
na střeše i mnoha dalších oceně
ní. Dnes patří mezi naše nejpo
pulárnější herce, diváci ho jistě 
ocenili mimo jiné i v televiz
ních Četnických humoreskách či 
v seriálu Život na zámku… 
V roce 1999 převzal společně 
s Eliškou Balzerovou z rukou 
Radovana Lukavského zvláštní 
Cenu Thálie za znovuobnovení 
Divadla Na Fidlovačce.

KONCERT
VSTUPENKA OD

1 000 
Kč

http://www.lazne-podebrady.cz
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Koncert stříbrné 
slavice Lucie Bílé
V červenci (14. 7. 2022) plánujeme koncert jedné z nejpopulár
nějších popstar a muzikálové hvězdy Lucie Bílé. Zpěvačka, která 
působí na hudební scéně již od roku 1986, vystoupí na naší letní 
scéně v Atriu Letní lázně za klavírního doprovodu Petra Maláska. 
Zazní hity Most přes minulost, Hallelujah a spousty dalších. I tímto 
koncertem si můžete zpestřit pobyt v našich lázních. Více na str. 6

Koncert Lenky Filipové
V srpnu (18. 8. 2022) pro vás chystáme koncert oblíbené české 
 písničkářky Lenky Filipové. Zazní celá řada hitů, úpravy  skladeb 
pro klasickou kytaru, lidové písně, šansony i novinky z alba 
Oppidum. Zpěvačka, šansoniérka, kytaristka a hudební sklada
telka je známá nejen na české, ale i slovenské kulturní scéně 
a je zárukou kvality, rozhodně se máte na co těšit. Užijte si koncert 
i pobyt v našich lázních zároveň.

Galerie Ludvíka Kuby
Lázeňská galerie vás srdečně zve na bohatý 
výstavní program. Od listopadu můžete 
navštívit výstavu obrazů akademického 
malíře Ivana Exnera (1960). Dlouho
letý předseda tradičního Spolku výtvar
ných umělců Mánes patří již po několik 
dekád k neopomenutelným autorům 
domácí výtvarné scény. Jako absolvent 
Akademie výtvarných umění v Praze 
v ateliéru profesora Františka Jiroudka 
pokračuje v tradici malování klasických 
závěsných obrazů, v nichž se prolíná 
inspirace českými klasiky a světovou kul
turou, od antiky přes renesanci až po art 
deco. Autorská instalace v Galerii Ludvíka 
Kuby představuje díla starší i nová, při
čemž důraz je kladen zejména na tvorbu 

souznící s tradicí, uměřeností, prosta 
odboček jakkoli zajímavých. Komento
vané prohlídky 11. 12. 14:00, 15. 1. 14:00.
Od února vám zpříjemní lázeňský pobyt 
výstava mezinárodně úspěšného foto
grafa Martina Stranky (1984).  Držitel 
prestižní Sony World Photography 
Awards se ve své tvorbě zabývá výtvarnou 
fotografií, ale věnuje také tvorbě portrétní 
a komeční. Pracuje s výtvarnou fotografií 
a častokrát i s technikou koláže, kterou 
posouvá fotografií za hranice jejího tra
dičního vnímání. Minimalistickým poje
tím scény zdůrazňuje člověka jako jedince 
a jeho vnitřní dialog vedený sám se sebou. 
Autor také reaguje na konzumní tvář 
života a otisk lidské existence.

Lázeňský ples
V únoru (12. 2. 2022) plánujeme uspořádat již 23. ročník Lázeň
ského plesu. Tradičně bude akci moderovat PhDr. Jiří Vaníček, 
kterého doplní zpěvačka Radka Fišarová. O prodeji vstupenek 
vás budeme informovat, sledujte naše stránky.

Dále plánujeme: Tata Bojs 30. 7. 2022
Soundtrack Poděbrady 25.–28. 8. 2022

http://www.lazne-podebrady.cz
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Darujte své mamince, tatínkovi, babičce nebo dědečkovi ten nekrásnější dárek – zdraví a zážitky.

Dárkové poukazy
Na jakýkoliv zakoupený pobyt v našich 
lázních pro vás rádi vystavíme dárkový 
poukaz. A pokud byste přeci jen nevy
brali z naší široké nabídky připravených 
balíčků, máme pro vás tip. Darujte poukaz 
na hodnotu, kde vám můžeme zaručit, že:
•  darujete zdraví
•  jistota, že se tref íte do vkusu – obdarovaný 

si vybere pobyt, období a program dle svých přání
•  dárek během několika okamžiků na vašem emailu
•  snadné objednání i platba v pohodlí vašeho domova

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
POBYT S KONCERTEM 
LUCIE BÍLÉ
Kterou ženu by nepotěšil dárek 
v podobě vstupenky na kon-
cert Lucie Bílé nebo rovnou 
letní wellness pobyt doplněný 
o koncert této stálice české 
hudební scény. Opět jsme pro 
vás připravili dvě verze pobytu. 
Kratší verze v termínu 14.–17. 7. 
2022 obsahuje 3x lázeňskou 
proceduru, 2x lázeňský kupón 
á 50 Kč a vstupenku na Recitál 
Lucie Bílé za klavírního dopro-
vodu Petra Maláska. 
Připravena je i týdenní verze 
pobytu (10. – 17. 7. 2022).

CENA OD

5 590 
KčPOBYT S KONCERTEM 

MARIE ROTTROVÉ
Dopřejte svým blízkým víkend 
nebo týden plný relaxu a kul-
tury. Jedinečný pobyt s kon-
certem první dámy českého 
soulu. Víkendový pobyt v ter-
mínu 14.–16. 1. 2022 obsa-
huje 3x lázeňskou proceduru, 
2x lázeňský kupón á 50 Kč 
a vstupenku na tento unikátní 
poděbradský koncert.
Pokud chcete nadělit větší 
dávku relaxace, tak zvolte 
týdenní verzi pobytu se vstu-
penkou na koncert Marie 
Rottrové za doprovodu Big-
bandu Septet Plus Orchestra 
& hostem Petrem Němcem.

CENA OD

3 290 
Kč

DÁMSKÝ 
VÍKEND 
S LATINO 
TANCEM
Přemýšlíte, co darovat své 
přítelkyni, manželce, ka-
marádce, mamince nebo 
sestře? Víkendový pobyt 
s lekcemi latino tance je to 
pravé, pronikněte do tajů 

latino pohybu pod vedením tanečního mistra  Eduarda 
Zubáka. V rámci pobytu v termínu 28.–30. 1. 2022 vás 
čekají také lázeňské procedury.

SENIORSKÝ 
POBYT 
POTĚŠÍ 
KAŽDÉHO 
PRARODIČE

Oblíbené seniorské pobyty kupují každoročně 
svým blízkým více než tisíc z vás. Zvýhodněné 
pobyty pro seniory nabízíme v několika délkách. 
Pobyt lze zakoupit na mimosezónu nebo hlavní 
sezónu a obdarovaný si vybere termín sám.

CENA OD

3 190 
Kč

VÝROČNÍ POBYT 114 LET
Darujte pobyt, který se hodí pro všechny věkové kategorie. 
V roce 2022 oslavíme již 114. výročí od svého vzniku, tak je 
opravdu co slavit. Dopřejte vašim nejbližším naši nejoblí-
benější proceduru – uhli-
čitou koupel, přísadovou 
masáž, parafínový zábal 
rukou a masážní lůžko 
– hydro jet a 2x lázeňský 
kupón á 50 Kč. Součástí 
pobytu je i dárek v podobě 
láhve lázeňského likéru.

CENA OD

3 890 
Kč

CENA OD

3 590 
Kč

http://www.lazne-podebrady.cz
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RELAXACE V TÝDNU
(nástup na pobyt denně mimo Čt, Pá, So)
3 dny/2 noci s polopenzí
Program: 1x uhličitá koupel, 1x částečná
masáž – brusinková, 1x parafínový zábal na ruce, 
1x solná jeskyně, 2x lázeňský kupón á 50 Kč

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 3 290 3 790

Zimní lázně *** 3 490 3 990

Zámeček **** 3 790 4 190

Bellevue Tlapák **** 3 890 4 490

Libenský **** 4 090 4 590

 Chariclea **** 5 590 6 690

DÁMSKÝ VÍKEND
(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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 3 490 3 990

Zimní lázně *** 3 590 4 190

Zámeček **** 3 990 4 490

Bellevue Tlapák **** 4 190 4 890

Libenský **** 4 290 5 090

 Chariclea **** 6 290 7 490

VÍKEND PRO DVA
(Pá-Ne)
3 dny/2 noci s plnou penzí
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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 3 690 4 290

Zimní lázně *** 3 890 4 490

Zámeček **** 4 490 4 990

Bellevue Tlapák **** 4 790 5 390

Libenský **** 4 890 5 490

 Chariclea **** 6 690 7 390

VÝROČNÍ POBYT 114 LET
3 dny/2 noci s plnou penzí
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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 3 890 4 290

Zimní lázně *** 4 090 4 490

Zámeček **** 4 390 4 890

Bellevue Tlapák **** 4 490 5 290

Libenský **** 4 590 5 490

 Chariclea **** 6 390 7 190

PRODLOUŽENÝ VÍKEND 
EXCLUSIVE
(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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Zámeček **** 7 290 8 190

Bellevue Tlapák **** 7 590 8 390

Libenský **** 7 990 8 690

 Chariclea **** 10 690 11 990

LÁZNĚ NA 4 DNY
4 dny/3 noci s polopenzí
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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 5 090 5 790

Zimní lázně *** 5 290 6 090

Zámeček **** 5 990 6 890

Bellevue Tlapák **** 6 290 7 190

Libenský **** 6 490 7 290

 Chariclea **** 8 890 10 590

SENIORSKÝ MINIRELAX
(nástup na pobyt mimo Čt, Pá, So)
3 dny/2 noci s polopenzí
Program: 2x uhličitá koupel,
1x klasická částečná masáž,
2x lázeňský kupón á 50 Kč

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 3 190 3 690

Zimní lázně *** 3 390 3 790

Zámeček **** 3 690 4 090

Bellevue Tlapák **** 3 790 4 190

Libenský **** 3 890 4 390

 Chariclea **** 5 490 6 190

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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 5 490 6 490

Zimní lázně *** 5 890 6 790

Zámeček **** 6 490 7 190

Bellevue Tlapák **** 6 890 7 890

Libenský **** 6 990 7 990

 Chariclea **** 10 490 11 990

TÝDEN PRO ŽENY
(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, 2x lázeňský kupón á 50 Kč

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 8 390 9 790

Zimní lázně *** 8 790 10 190

Zámeček **** 9 490 10 890

Bellevue Tlapák **** 9 990 11 390

Libenský **** 10 190 11 490

 Chariclea **** 14 590 16 490

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

CENÍK LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ 2022
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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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 6 990 7 790

Zimní lázně *** 7 290 8 290

Zámeček **** 8 890 9 790

Bellevue Tlapák **** 9 190 10 190

Libenský **** 9 490 10 290

 Chariclea **** 13 790 15 790

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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 9 090 10 390

Zimní lázně *** 9 590 10 890

Zámeček **** 10 490 11 990

Bellevue Tlapák **** 11 690 13 290

Libenský **** 11 790 13 390

 Chariclea **** 17 090 20 790

AKTIVNÍ TÝDEN
(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, 2x lázeňský kupón á 50 Kč

Bonus: zapůjčení jízdního kola (5 hodin) nebo
holí pro Nordic Walking

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 7 190 8 390

Zimní lázně *** 7 490 8 690

Zámeček **** 8 490 9 590

Bellevue Tlapák **** 9 290 10 390

Libenský **** 9 390 10 490

 Chariclea **** 13 690 15 690

LÁZEŇSKÝ TÝDEN 
V PODĚBRADECH
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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 9 390 10 790

Zimní lázně *** 9 890 11 290

Zámeček **** 10 690 11 990

Bellevue Tlapák **** 11 190 12 890

Libenský **** 11 690 12 990

 Chariclea **** 15 990 19 390

VIP TÝDEN
8 dní/7 nocí s plnou penzí
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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Zámeček **** 13 590 15 390

Bellevue Tlapák **** 14 490 16 190

Libenský **** 14 690 16 290

 Chariclea **** 20 090 23 590

LÉČEBNÝ POBYT 
PRO SAMOPLÁTCE
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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 1 480 1 740

Rehabilitační 
centrum Máj

1 590 1 830

Zimní lázně *** 1 590 1 830

Zámeček **** 1 790 2 060

Bellevue Tlapák **** 1 920 2 130

Libenský **** 1 940 2 180

 Chariclea **** 2 730 3 240

REKONDIČNÍ POBYT
12 dní/11 nocí s polopenzí
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

Hotel
Cena pobytu za osobu (v Kč)

Mimosezóna Hlavní 
sezóna

Libuše *** 14 590 16 090

Zimní lázně *** 15 190 16 890

Zámeček **** 17 590 19 890

Bellevue Tlapák **** 18 890 21 190

Libenský **** 19 090 21 390

 Chariclea **** 28 590 32 690

U pobytu není účtován příplatek za jednolůžkový pokoj.

POBYT ŠITÝ NA MÍRU
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.

Hotel

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

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

 Chariclea **** 2 380 3 010

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

Chariclea****

Mimosezóna: 2. 1.–31. 3. 2022; 1. 11.–18. 12. 2022
Hlavní sezóna: 1. 4.–31. 10. 2022

 Hotel Chariclea**** otevíráme v březnu 2022. 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.
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.

http://www.lazne-podebrady.cz
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Zrelaxujte celé vaše tělo na lázeňském pobytu v největších lázních Středočeského kraje. Přinášíme vám 
22 důvodů, proč nevynechat pobyt u nás v Poděbradech.

1 Poděbradská kolonáda
Krásná lázeňská kolonáda je pýchou Podě
brad. Květinové hodiny, odbíjející trpaslík, 
Libenského kolonáda, upravené záhony, 
posezení v kavárně nebo restauraci i kul
turní život. Ani po několika dnech vás 
procházky na kolonádě neomrzí. Většina 
našich hotelů se nachází přímo v parku.

2 Naše hotely a léčebná zařízení
Provozujeme nejkrásnější hotely v Podě 
bradech. Chcete zažít nejluxusnější záži
tek? Ubytujte se v novém hotelu Chariclea. 
Pokud chcete být v centru dění, tak zvolte 
hotel Libenský nebo vedlejší hotel s reha
bilitačním bazénem Zimní lázně. Nebo 
dáte přednost funkcionalistickému hotelu 
Bellevue Tlapák přímo na kolonádě nebo 
máte raději klidnou atmosféru u Labe 
v hotelu Zámeček? Nejvýhodněji a přitom 
stále na kolonádě můžete být ubytováni 
v hotelu Libuše. Po operaci srdce se o vás 
postaráme v hotelu GREX, s pohybovými 
problémy vám pomůžeme v Rehabilitač
ním centru Máj a pro děti máme Dětskou 
léčebnu Dr. Filipa.

3  Skvělé umístění – základna 
pro výlety

V Poděbradech a okolí je o zábavu posta 
ráno. Výletní loď Král Jiří, Muzeum Lega, 
Film Legends Museum, Vyhlídkový vláček, 
Zámek Loučeň, Kutná Hora, Park Miraku
lum, ZOO Chleby, Botanicus Ostrá, Pře
rovský skanzen, Výstaviště Lysá nad Labem, 
Nymburské hradby a mnoho dalšího.

4 Zábava i pro děti
Naše lázně jsou vhodné i pro pobyt s dětmi. 
Zajistíme vám přistýlky, židličky nebo 
připravíme dětskou porci. Nadšené budou 
nejen z lázeňského parku, ale i jiných turi
stických atrakcí. Rodinám s dětmi dopo
ručujeme zejména Hotel Bellevue Tlapák 
nebo nový hotel Chariclea.

5 Kavárny a restaurace
V roce 2022 pro vás chystáme spoustu gas
tronomických novinek. U kavárny s nej
krásnějším výhledem přibude v roce 2022 
nová krásně prosklená terasa. Nejoblíbe
nější klasická lázeňská kavárna Viola pro 
vás denně vyrábí ručně vyráběné zákusky. 
Pochutnat si můžete i v italské Ristorante 
Pasta & Risotto. S hotelem Chariclea ote
víráme i novou restauraci.

6 Hotel Chariclea
Od 1. března otevíráme náš nejluxusnější 
hotel Chariclea s ideální polohou v lázeň
ském parku. Všichni klienti hotelu budou 
mít také volný vstup do bazénu a wellness.

7 Bazén a wellness Chariclea
Luxusní 20m bazén s hvězdným nebem, 
vířivka, masážní bazén, Kneippův chod
ník i parní a finská sauna budou součástí 
nového 4* hotelu.

8 Perfektní dostupnost
Poděbrady mají ze všech českých lázeň 
ských míst nejlepší dostupnost. Leží přímo 
na vlakové lince mezi Prahou a Kolínem. 
Autem se k nám z Prahy dostanete po dál 
nici D11 do hodiny.

9 Procházky a sport
Díky své rovinaté poloze jsou Poděbrady 
nejen rájem cyklistů, ale i inline 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 nebo koule na pétanque.

PROČ PŘIJET V ROCE 2022 K NÁM DO PODĚBRAD?
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10 Ochutnejte Poděbradku
Neváhej, neváhej, Poděbradku ochutnej. 
Přírodní minerální voda teče hned z něko 
lika pramenů na kolonádě, ale můžete ji 
ochutnat i přímo v našich hotelech Liben 
ský, Zámeček nebo Bellevue Tlapák.

11  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 množ
stvím oxidu uhličitého, který vám doslova 
rozproudí krev. Uhličitá koupel je vhodná 
zejména pro osoby s kardiovaskulárními 
problémy.

12 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.

13 Nejen na srdce
Poděbrady jsou vyhlášené sloganem 
Na srdce jsou Poděbrady. Provozujeme ale 
také dětskou léčebnu zaměřenou na obe
zitu nebo Rehabilitační centrum Máj, kde 
se léčí klienti s onemocněním pohybového 
aparátu. Stále více oblíbené jsou wellness 
pobyty.

14 Kulturní vyžití
Lázně a tanec, to k sobě neodmyslitel
ně  patří. Poděbrady jsou vyhlášené město 
kultury. Chystáme pro vás velké koncerty, 
pořad Křeslo pro hosta i oblíbené taneční 
 večery se Standou a Lenkou Keith. V provo
zu je i Galerie Ludvíka Kuby. Pro ubyto va né 
máme vstupy na vše za výhodnější ceny.

15  Výhodná cena s naší 
klubovou kartou

Staňte se členem našeho klubu a získej
te zajímavé slevy nejen na naše služby, ale 
i na atrakce v Poděbradech a okolí. Kartičku 
získáte v našich recepcích. Členové klubu 
mají zaručeny nejnižší ceny našich pobytů 
a procedur, získají také slevy v našich re
stauracích, kavárnách a u našich partnerů.

16 Lázeňské oplatky
Ochutnejte naše tradiční křehké lázeň
ské oplatky, které jsou nejen oblíbeným 
dár kem z lázní, ale také jsou skvělé ke 
kávě nebo čaji. Přijeďte ochutnat ty naše. 
K zakoupení v hotelových recepcích. 
V naší nabídce naleznete i lázeňské tru
bičky ve dvou příchutích.

17 Lázeňský ležák
V roce 2021 jsme 
ve spolupráci s Po
děbradským zdro
jem vyrobili 11° pivní 
speciál – Lázeňský 
ležák, který rozhod
ně stojí za ochutnání.

18 Dárkový poukaz
Lázeňský pobyt můžete věnovat svým blíz
kým jako dárek. Darovat můžete poukaz 
na konkrétní termín pobyt nebo to zcela 
ponechat na obdarovaném. Pokud spě
cháte, lze během chvilky objednat dárkový 
poukaz na hodnotu a zaplatit platební kar
tou online.

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 Zdraví a bezpečnost
Tvrdě se řídíme aktuálními opatřeními, 
která jsou pro nás jako zdravotnické 
zařízení daleko přísnější. Většina našich 
zaměstnanců je očkovaná. Jsme v pravi
delném kontaktu s hygienickou stanicí.

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

22 Pobyty pro každého
U nás si na své přijde každý, zkuste objed 
nat některý z našich pobytů, přehled 
naleznete na str. 7 a 8. Pokud si chcete 
pobyt poskládat sami, můžete přijet na 
Pobyt šitý na míru. Zavolejte nám nebo 
napište. Těšíme se na vás.

ALK. OBJ.
4,5 % 1 L
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Barva: 11 EBC
Hořkost: 28 IBU

www.podebradskypivovar.cz 

Minimální trvanlivost do:

Výrobce: 
Gebauer Poděbrady s.r.o., 
Husova 24, 290 01 
Poděbrady

S V Ě T LÝ  L E Ž Á K

ALK. OBJ.
4,5 %

S V Ě T LÝ  L E Ž Á K
111 L

Č E S K Ý  L E Ž Á K  P L Z E Ň S K É H O  T Y P U
Ležák, nefiltrováno, nepasterizováno

Pivo plzeňského typu s jemnou hořkostí, má střední říz 
a výrazné aroma žateckých chmelů.

Složení: pitná voda, ječné slady, chmelové pro-
dukty, pivovarské kvasnice. Zákal či sediment jsou  
přirozenou součástí výrobku. Chraňte před přímým 
slunečním světlem a mrazem. Uchovávejte v temnu 
a chladu 2-5 °C. Nevratný obal.

L Á Z E Ň S K Ý  S P E C I Á L

S  O S O B I T O U  C H U T Í

E X K L U Z I V N Ě 
V Y R O B I L 

P O D Ě B R A D S K Ý 
P I V O VA R

P R O  L Á Z N Ě 
P O D Ě B R A DY

Vyrobeno 
dle tradiční receptury 

ve vlastnictví firmy 
Gebauer-Poděbrady s.r.o 

a značky Poděbradský 
Zdroj.

http://www.lazne-podebrady.cz
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LÁZEŇSKÉ HOTELY
Vyberte si z našich 4* hotelů ten pravý pro váš pobyt.

Hotel Libenský ****
Oblíbený hotel v centru lázeňského 
dění se nachází přímo na kolonádě, 
naproti legendárním květinovým hodi
nám. Kromě ubytování nabízí také 
restauraci, kavárnu s tanečním parke
tem, čítárnu a balneo provoz. Ve foyer 
hotelu ústí také pramen minerální 
vody Poděbradky.

Hotel Zámeček ****
Ubytujte se v unikátním architektonic
kém skvostu na břehu řeky Labe. Hotel je 
obklopen zelení nového lázeňského par
ku s romantickou atmosférou. Naleznete 
zde vše pod jednou střechou: restaura
ci, zámeckou kavárnu, útulné pokoje, 
balneo provoz (koupele, masáže, zábaly), 
pítko s Poděbradkou i aktivity pro volný 
čas (půjčovna jízdních kol, hůlek Nordic 
Walking nebo koulí na pétanque). V ho
telu můžete využít také služeb kadeřni
ce, kosmetičky nebo pedikérky.

Hotel Chariclea ****
Nový hotel, který v roce 2022 otevřeme, 
se nachází přímo na lázeňské kolonádě. 
Moderní hotel nabídne kromě luxusního 
ubytování poskytujícího 4*  komfort. 
Součástí bude restaurace s terasou a vý 
hledem do lázeňského parku a wellness 
zóna s téměř 20 metrovým plaveckým 
bazénem, vířivkami, saunami a Kneip
povým chodníkem. Buďte jedním 
z prvních hostů tohoto hotelu.

ZVEME VÁS DO NAŠICH KAVÁREN
Zastavte se v jedné z našich útulných kaváren 
v centru lázeňské kolonády.

Kavárna Viola
Oblíbená lázeňská kavárna v centru 
lázeňské kolonády nabízí klidné posezení, 
výbornou kávu a každodenní širokou nabídku 
zákusků domácí výroby. V chladném období je samozřejmostí 
také nabídka nápojů na zahřátí. Vaše chuťové pohárky jistě potěší 
výborný svařák.
S kartičkou Klubu Lázně Poděbrady zde dostanete 10% slevu.
Otevřeno denně včetně výdejního okénka

Kavárna Hodiny
Přijďte posedět a pobavit se nad šálkem výborné kávy, čaje, punče 
nebo svařeného vína do kavárny v hotelu Libenský. Kavárna se 
nachází vpravo za recepcí a vychutnat si můžete nejen dorty 
z naší nabídky, ale i výhled na proslulé květinové hodiny. V této 
kavárně je i taneční parket, kde se konají pravidelné taneční 
večery. Sledujte nástěnky v recepcích hotelů a kulturní přehled 
akcí na našich webových stránkách, ať o žádnou akci nepřijdete.
Otevřeno denně

http://www.lazne-podebrady.cz
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LÁZEŇSKÁ KŘÍŽOVKA
Zpříjemněte si chladné dny s dlouhými večery vyluštěním 
tajenky, která skrývá slevový kód na pobyt v roce 2022.

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

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 28. 2. 2022. 
Slevu nelze kombinovat s ostatními slevovými akcemi.✂

Chcete se dozvědět o všech našich akcích a novinkách?

Sledujte nás:  laznepodebrady  laznepodebrady Newsletter: Envelope-Open-Text  www.lazne-podebrady.cz/newsletter

mailto:info%40lazne-podebrady.cz?subject=
http://www.lazne-podebrady.cz
https://www.facebook.com/laznepodebrady/
https://www.instagram.com/laznepodebrady/
http://www.lazne-podebrady.cz/newsletter

