Ceník 2022
Léčebně rehabilitační
péče v Odborném
léčebném ústavu (OLÚ)

Dospělí
Příplatek za ubytování nad rámec úhrady zdravotní pojišťovny

PŘÍPLATKY ZA UBYTOVÁNÍ za osobu/noc
BUDOVA

Janský Dvůr

Lázeňský Dům

KATEGORIE
Standard C

POKOJ

MIMOSEZONA

SEZONA

1. 1.–30. 4. / 1. 11.–31. 12.

1. 5.–31. 10.

bez příplatku



Standard A



Standard B



bez příplatku

Komfort B



bez příplatku

Standard A



125 Kč

175 Kč

125 Kč

175 Kč

Vysvětlivky
Standard – dvoulůžkový pokoj
Komfort – jednolůžkový pokoj
Kategorie příslušenství
A – pokoj s plným příslušenstvím
B – pokoj bez příslušenství
C – pokoj s částečným příslušenstvím
Připojení WiFi je dostupné v obou budovách.

Požadavky na konkrétní ubytování se zasílají písemně přijímací
kanceláři (e-mail, pošta) po obdržení prvotních informací s tímto ceníkem. 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 s příplatkem bez vyžádání. Klient je
o doplatku informován v předvolání na léčení. Klienti nastupující překladem z akutních lůžek jsou umístěni přednostně. Termín
nástupu určují výhradně lázně.

Janský Dvůr

Lázeňský Dům

centrální budova, výtah, WiFi

centrální budova, výtah, WiFi

Tento ceník upravuje příplatky
a ceny doplňkových služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou
při čerpání léčebně rehabilitační
péče pro dospělé v OLÚ 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. 2022. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Bližší podmínky
jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách léčebné péče na webových stránkách lázní v sekci O NÁS.
Ceník se vztahuje na klienty i jejich
doprovod.

Ceník doplňkových služeb
služba

cena

TV (na pokoji bez příplatku)

20 Kč/den

Lednice (na pokoji bez příplatku)

20 Kč/den

Parkovné

50 Kč/den

Dieta předepsaná lékařem (doprovod)

150 Kč/den

Dieta nepředepsaná lékařem (klient ZP/doprovod)

150 Kč/den

Individuální dieta (klient ZP/doprovod)

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
Parkovné

Pračka

Lázně mají k dispozici pro klienty ZP pouze 1 parkoviště, počet parkovacích míst je omezen. Poskytnutí parkovacího místa je možné
v případě volné kapacity, místo nelze zarezervovat před příjezdem.
Dieta předepsaná lékařem
Dieta klienta ZP předepsaná lékařem je bez poplatku. Doprovod
dietu hradí.
Dieta nepředepsaná lékařem
Dieta na žádost klienta, která není předepsaná lékařem (bezlepková, bezmléčná).
Dieta individuální

Rezervace konkrétního pracovníka k provádění daného typu péče
(individuální fyzioterapie, masáže, individuální ergoterapie). Rezervace musí být zaslána písemně na adresu přijímací kanceláře
(e-mail, pošta). V případě neprovedení více jak 50 % načasovaných
procedur (zejména z důvodu dovolené, nemoci pracovníka) se poplatek vrací.
Stěhování

Způsob platby
Příplatky za ubytování, ostatní rezervace 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.

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 2022, který
je k dispozici na webových
stránkách a recepci lázní.

>

Možnost zakoupení zdravotních
a rehabilitačních pomůcek.

>

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

ver. 21/11

Všechny diety je třeba nahlásit po obdržení předvolání na léčení s termínem nástupu nutriční terapeutce lázní na dietka@janskelazne.com.

Přijímací kancelář

Rezervace fyzioterapeuta, maséra, ergoterapeuta

Stěhování na žádost klienta je možné v případě volné kapacity.

Dieta dle individuálních požadavků klienta sestavená nutriční terapeutkou (vegetariánská, veganská).

Kontakt

Poplatek za využití prádelny po dobu 4 hodin. Klient si musí donést vlastní prací prostředek (možno zakoupit v areálu lázní).

