Ceník 2021
Příspěvková lázeňská
léčebně rehabilitační
péče (PLP)

Dospělí
Ceny za ubytování a stravu v rámci PLP

CENÍK UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ za osobu a den
BUDOVA
Janský Dvůr

Evropa

Bellevue

Čechie
Slovan

Réva

Terra***

KATEGORIE

POKOJ

CENÍK STRAVOVÁNÍ
cena

Standard C



410 Kč

Standard A



470 Kč

Komfort A



590 Kč

Standard A



440 Kč

Komfort B



460 Kč

Komfort C



490 Kč

Komfort A



520 Kč

Standard B



360 Kč

Komfort B



460 Kč

Komfort A



520 Kč

Standard B



360 Kč

Komfort B



460 Kč

Standard C



360 Kč

Komfort C



460 Kč

Economy



440 Kč

Economy



520 Kč

Réva Plus



700 Kč

Réva Plus s balkonem



750 Kč

Bellis*



850 Kč

Veronica



1050 Kč

hotel
TERRA***

ostatní
budovy

v ceně
ubytování

v ceně
ubytování

formou
bufetu

servírovanou
formou

Oběd

190 Kč

145 Kč

Večeře

190 Kč

125 Kč

Snídaně

Klienti čerpající PLP musejí být dle zákona
č. 48/1997 Sb. bez výjimky ubytováni
v lázeňských ubytovacích zařízeních.
Ubytování mimo lázeňské objekty či dojíždění
na léčbu z domova není možné. Součástí ceny
za ubytování je snídaně. Oběd a večeři je
možné přiobjednat.

Vysvětlivky
Standard – dvoulůžkový pokoj / Komfort – jednolůžkový pokoj

Požadavky na konkrétní ubytování
a stravu se zasílají písemně přijímací kanceláři (e-mail, pošta). Lze
jim vyhovět pouze v případě volné
kapacity. Vybrané ubytování musí
být v souladu se zdravotním stavem klienta a hodnocením vedoucího lékaře léčebny. Lázně mohou
klientovi přidělit pokoj bez vyžádání. Klient je o platbě informován
v předvolání na léčení.

Kategorie příslušenství
A – pokoj s plným příslušenstvím
B – pokoj bez příslušenství
C – pokoj s částečným příslušenstvím
Economy – pokoj s plným příslušenstvím před rekonstrukcí (vana/sprcha)
Réva Plus – pokoj s plným příslušenstvím po celkové rekonstrukci
Bellis, Veronica – nadstandardní pokoj s plným příslušenstvím, s županem
a hotelovou kosmetikou; cena zahrnuje snídani formou bufetu a připojení WiFi

Budova Janský Dvůr je přednostně určena pro klienty se sníženou
mobilitou.

*Bellis – nutno obsadit vždy dvěma klienty, případně uhradit neobsazené
lůžko ve výši úhrady dle sezóny

Kontakt
Přijímací kancelář

Doplňkové služby
>

 +420 499 860 304
 pkdospeli@janskelazne.com

Klienti si mohou dokoupit
procedury nad rámec procedur
hrazených zdravotní pojišťovnou.
Ceny procedur jsou uvedeny
v Katalogu pobytů 2021, který
je k dispozici na webových
stránkách a recepci lázní.

>

Možnost zakoupení
kineziologických tejpů.

>

Možnost zakoupení vlastních
lan na cvičení SM-systém
MUDr. Smíška.

>

Zapůjčení Nordic walking holí
(500 Kč/pobyt).

Slevy
Klienti mohou využít následující
slevy na služby poskytované
lázněmi:
>

10 % na dokoupené procedury
a wellness masáže.

>

20 % na volně prodejné procedury
a wellness masáže dle aktuální
denní nabídky na recepci.

>

50 % na jednorázový vstup
do Aquacentra a Fitness centra.

www.janskelazne.com

Janský Dvůr

Hotel Terra

Čechie

centrální budova, výtah, WiFi

centrální budova, výtah, WiFi

v centru, bez výtahu, WiFi

Bellevue

Evropa

Réva

Slovan

50 m od centra,
bez výtahu, WiFi

50 m od centra,
výtah, WiFi

5 min. chůzí do kopce
od centra, výtah, WiFi

5 min. chůzí do kopce od centra, bez výtahu, bez WiFi

Ceník doplňkových služeb
služba
Internet (WiFi)
Parkovné
Vyžádaný nástup v kalendářním měsíci
Úhrada po potvrzení rezervace přijímací kanceláří.

cena
100 Kč/týden
50 Kč/den
1500 Kč

Speciální dieta klient ZP

150 Kč/den

Individuální dieta klient ZP

300 Kč/den

Pračka

110 Kč

Rezervace fyzioterapeuta, maséra, ergoterapeuta

1100 Kč

Stěhování

600 Kč

Změna načasované procedury na žádost klienta

100 Kč

Podmínky a vysvětlivky
Internet
Bezdrátový internet je dostupný ve všech budovách, kromě
dependance Slovan. Službu je možné zakoupit během pobytu
na centrální recepci Janský Dvůr. V hotelu Terra je služba již
zahrnuta v ceně příplatku.
Parkovné
Lázně mají k dispozici pro klienty ZP pouze 1 parkoviště, počet
parkovacích míst je značně omezen. Poskytnutí parkovacího
místa je možné v případě volné kapacity, místo nelze zarezervovat před příjezdem.
Vyžádaný nástup v kalendářním měsíci
Požadavek je nutné doručit na adresu přijímací kanceláře písemně (e-mailem, poštou). Poplatek musí být uhrazen
po potvrzení rezervace ze strany lázní. Poplatek je nevratný.
V případě, že bude nutné klienta z provozních důvodů vyzvat
k nástupu v jiném měsíci, klient bude informován a poplatek
vrácen v plné výši. Den nástupu určují lázně dle volné kapacity.

Rezervace fyzioterapeuta, maséra, ergoterapeuta
Rezervace konkrétního pracovníka k provádění daného typu
péče (individuální fyzioterapie, masáže, individuální ergoterapie). Rezervace musí být zaslána písemně (e-mail, pošta).
V případě neprovedení více jak 50 % načasovaných procedur
(zejména z důvodu dovolené, nemoci pracovníka) se poplatek
vrací.
Stěhování
Stěhování na žádost klienta je možné v případě volné kapacity.
Způsob platby
Příplatky za ubytování, ostatní rezervace (mimo vyžádaný nástup v kalendářním měsíci) a doplňkové služby je možné hradit
před příjezdem klienta bankovním převodem, nebo v hotovosti či platební kartou při nástupu klienta. Bankovní spojení:
107-3460830287/0100. Jako variabilní symbol je nutné uvést
přidělené ID klienta.

Dieta speciální
Dieta na žádost klienta, která není předepsaná lékařem (bezlepková, bezmléčná).
Dieta individuální
Dieta dle individuálních požadavků klienta sestavená nutriční
terapeutkou (vegetariánská, veganská).
Dieta předepsaná lékařem
Dieta klienta ZP předepsaná lékařem je bez poplatku.
Všechny diety je třeba nahlásit po obdržení předvolání na léčení
s termínem nástupu nutriční terapeutce lázní na adrese dietka@
janskelazne.com.
Pračka
Poplatek za využití prádelny po dobu 4 hodin. Klient si musí
donést vlastní prací prostředek (možno zakoupit v areálu
lázní).

Tento ceník upravuje ceny za ubytování a stravu a ceny doplňkových služeb nehrazených
zdravotní pojišťovnou při čerpání PLP pro dospělé v registrovaném zdravotnickém zařízení
společnosti Státní léčebné lázně Janské Lázně,
státní podnik, se sídlem Náměstí Svobody 272,
542 25 Janské Lázně, IČO: 00024007, zapsané
v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. AXII 253. Ceník je platný od 1.
1. 2021. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně
DPH. Bližší podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách léčebné péče na webových stránkách lázní v sekci O NÁS.

www.janskelazne.com

