
Ceník pobytů
2018



Léčebný program Classic Lite

Nejméně 7 nocí | polopenze | 2 procedury denně

obsah pobytu:
› ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› polopenze formou bohatého bufetu

› 1x vstupní lékařská konzultace včetně vyšetření eKG
› 1x sestavení individuálního terapeutického programu
› 1x týdně konzultace s lékařem

› 2 léčebné procedury denně

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 2 100 Kč 2 350 Kč 2 650 Kč 

jednolůžkový pokoj 2 350 Kč 2 900 Kč 3 200 Kč 

apartmán 3 300 Kč 3 550 Kč 3 850 Kč 

apartmán 1 osoba 4 400 Kč 4 650 Kč 4 950 Kč 

přistýlka 1 900 Kč 2 150 Kč 2 450 Kč 

Cena za osobu a noC včetně dph

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



Léčebný program Classic 

Nejméně 7 nocí | plná penze | 3 procedury denně

tento program se zaměřuje na terapii konkrétních pohybových obtíží, které vás trápí
či omezují v každodenním životě. Každý pobyt zahajujeme lékařskou prohlídkou a kon-
trolou eKG.

obsah pobytu:
› ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› plná penze formou bohatého bufetu

› 1x vstupní lékařská konzultace včetně vyšetření eKG
› 1x sestavení individuálního terapeutického programu
› 1x týdně konzultace konzultaci s lékařem

› 3 léčebné procedury denně

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 2 500 Kč 2 750 Kč 3 050 Kč 

jednolůžkový pokoj 3 050 Kč 3 300 Kč 3 600 Kč 

apartmán 3 700 Kč 3 950 Kč 4 250 Kč 

apartmán 1 osoba 4 800 Kč 5 050 Kč 5 350 Kč 

přistýlka 2 300 Kč 2 550 Kč 2 850 Kč 

Cena za osobu a noC včetně dph

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



Léčebný program Comfort 

Nejméně 7 nocí | plná penze | 4 procedury denně

program Comfort nabízí komplexní řešení problémů týkajících se pohybového aparátu.
oproti programu Classic obsahuje více cílených individuálních procedur a základní la-
boratorní vyšetření.

obsah pobytu:
› ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› plná penze formou bohatého bufetu

› 1x vstupní lékařská konzultace včetně vyšetření eKG
› 1x biochemické vyšetření krve
› 1x sestavení individuálního terapeutického programu
› 1x týdně konzultace s lékařem

› 4 léčebné procedury denně

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

Cena za osobu a noC včetně dph

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 3 000 Kč 3 250 Kč 3 550 Kč 

jednolůžkový pokoj 3 550 Kč 3 800 Kč 4 100 Kč 

apartmán 4 200 Kč 4 450 Kč 4 750 Kč 

apartmán 1 osoba 5 300 Kč 5 550 Kč 5 850 Kč 

přistýlka 2 800 Kč 3 050 Kč 3 350 Kč 
Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



Léčebný program Intensive 

Nejméně 7 nocí | plná penze | 5 procedur denně

obsah pobytu:
› ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› plná penze formou bohatého bufetu

› 1x vstupní lékařská konzultace včetně vyšetření eKG
› 1x biochemické vyšetření krve
› 1x sestavení individuálního terapeutického programu
› 1x týdně konzultace s lékařem

› 5 léčebných procedur denně

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

Cena za osobu a noC včetně dph

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 3 500 Kč 3 750 Kč 4 050 Kč 

jednolůžkový pokoj 4 050 Kč 4 300 Kč 4 600 Kč 

apartmán 4 700 Kč 4 950 Kč 5 250 Kč 

apartmán 1 osoba 5 800 Kč 6 050 Kč 6 350 Kč 

přistýlka 3 300 Kč 3 550 Kč 3 850 Kč 
Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



zbavte se bolesti zad a kloubů

7 nocí | plná penze | 20 procedur

nevěříte, že vaše bolesti a potíže mohou polevit během jediného týdne? My v tree of
Life vám pomůžeme odstranit svalovou ztuhlost a přinést tak úlevu od bolesti. během
termoterapií se vaše tkáně důkladně prokrví, čímž dojde k lepšímu přísunu kyslíku a
živin do buněk svalů a kloubů. poté je úkolem fyzioterapeuta mobilizovat problémové
partie. podpůrné procedury pomohou zmírnit následky stresu a odstranit únavu.

obsah pobytu:
› 7x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 7x plná penze formou bohatého bufetu

› 1x vstupní lékařská konzultace včetně vyšetření eKG

› 1x klasická masáž zad a šíje
› 1x masáž na vodním lůžku hydro-Jet
› 1x podvodní masáž částečná
› 2x fyzioterapie - individuální cvičení
› 1x přírodní slatinný zábal
› 1x přírodní slatinný obklad
› 2x parafínový zábal rukou
› 1x hydromasážní koupel
› 1x regenerační přísadová koupel
› 2x shapeMaster (cvičení zaměřené na zpevnění pokožky a svalů)
› 3x cvičení v bazénu s hydromasáží
› 1x přístrojová lymfodrenáž Lymfopress/Lymfoven
› 3x oxygenoterapie dle prof. ardenna

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 16 380 Kč 17 850 Kč 19 320 Kč 

jednolůžkový pokoj 20 230 Kč 21 700 Kč 23 170 Kč 

apartmán 24 780 Kč 26 250 Kč 27 720 Kč 

apartmán 1 osoba 32 480 Kč 33 950 Kč 35 420 Kč 

přistýlka 14 980 Kč 16 450 Kč 17 920 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



tradiční lázeňská kúra

14 nocí | plná penze | 40 procedur

Jste unaveni, všechno vás bolí, špatně spíte a místo toho, abyste ztratili chuť k jídlu, jíte
jako o závod? nabízíme vám program sestavený na základě lékařské konzultace a defi-
nování vašich hlavních problémů. tento program se zaměřuje na terapii problémů po-
hybového aparátu, problémy unaveného a stresovaného organismu a během dvou
týdnů vám přinese viditelnou úlevu od bolesti páteře a kloubů.

obsah pobytu:
› 14x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 14x plná penze formou bohatého bufetu

› 1x vstupní lékařská konzultace včetně vyšetření eKG
› 1x průběžná konzultace s lékařem

› 2x klasická masáž zad a šíje
› 2x masáž na vodním lůžku hydro-Jet
› 2x fyzioterapie - individuální cvičení
› 2x fyzioterapie - měkké techniky
› 2x přírodní slatinný zábal
› 2x přírodní slatinný obklad
› 2x parafínový zábal rukou
› 1x hydromasážní koupel
› 1x regenerační přísadová koupel
› 4x shapeMaster (cvičení pro zpevnění svalů a pokožky)
› 4x cvičení v bazénu s hydromasáží
› 6x elektroterapie
› 2x Lymfopress/Lymfoven - přístrojová lymfodrenáž
› 8x oxygenoterapie dle prof. ardenna

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 32 760 Kč 35 700 Kč 38 640 Kč 

jednolůžkový pokoj 40 460 Kč 43 400 Kč 46 340 Kč 

apartmán 49 560 Kč 52 500 Kč 55 440 Kč 

apartmán 1 osoba 64 960 Kč 67 900 Kč 70 840 Kč 

přistýlka 29 960 Kč 32 900 Kč 35 840 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



sLIM program

Vzorový program: 14 nocí | plná penze formou speciálního Fitness menu | 61 procedur

sLIM program je výsledkem našeho dlouhodobého studia problematiky snižování nad-
váhy. před několika lety jsme vytvořili jedinečný program, který již mnoha klientům
přinesl trvalé zhubnutí a zlepšení kondice.

obsah pobytu:

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 3 000 Kč 3 250 Kč 3 500 Kč 

jednolůžkový pokoj 3 550 Kč 3 800 Kč 4 050 Kč 

apartmán 4 200 Kč 4 450 Kč 4 700 Kč 

apartmán 1 osoba 5 300 Kč 5 550 Kč 5 800 Kč 

přistýlka 2 800 Kč 3 050 Kč 3 300 Kč 

Cena za osobu a noC včetně dph

› 14x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 14x plná penze formou bohatého bufetu

vyšetření a anaLýza
› 1x vstupní lékařská konzultace včetně vyšetření eKG
› 1x průběžná konzultace s lékařem
› 1x biochemické vyšetření krve
› 1x vstupní konzultace s nutričním terapeutem včetně diagnostiky Inbody
› 4x průběžná konzultace s nutričním terapeutem
› 1x výstupní konzultace a doporučení s nutričním terapeutem včetně diagnostiky Inbody

aKtIvIty pro reduKCI nadváhy
› 2x fyzioterapie - individuální cvičení
› 2x starvac - přístrojová modelace problé-

mových partií
› 2x exilis - ultrazvuková liposukce
› 2x Lymfopress/Lymfoven - přístrojová

lymfodrenáž
› 8x shapeMaster (cvičení pro zpevnění

svalů a pokožky)
› 4x huber Motion Lab (cvičení pro zpev-

nění břišních svalů)
› 8x cvičení v bazénu s hydromasáží
› 2x nácvik nordic Walking s instruktorem
› 5x nordic Walking s cílem

reGeneraCe
› 1x klasická masáž zad a šíje

› 1x klasická masáž celého těla
› 1x liftingový zábal v lůžku soft pack
› 2x hydromasážní koupel
› 7x oxygenoterapie dle prof. ardenna
› 14x pitná kúra

dáLe zahrnuto

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa

(sauna, sanárium, Kneippův chodník,
parní kabina, venkovní vířivka)

› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém 

hotelu včetně vašeho pokoje

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



spa víkend

2 noci | polopenze

užijte si příjemný víkend podle vašich představ. Je jen na vás, jaké procedury si ke svému
spa víkendu vyberete.

obsah pobytu:
› 2x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 2x polopenze formou bohatého bufetu

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

Minimální délka pobytu 2 noci. pobyt lze libovolně prodlužovat.

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 3 900 Kč 4 400 Kč 4 900 Kč 

jednolůžkový pokoj 5 000 Kč 5 500 Kč 6 000 Kč 

apartmán 6 300 Kč 6 800 Kč 7 300 Kč 

apartmán 1 osoba 8 500 Kč 9 000 Kč 9 500 Kč 

přistýlka 3 500 Kč 4 000 Kč 4 500 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph (od pátKu do neděLe)

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 3 600 Kč 4 100 Kč 4 600 Kč 

jednolůžkový pokoj 4 700 Kč 5 200 Kč 5 700 Kč 

apartmán 6 000 Kč 6 500 Kč 7 000 Kč 

apartmán 1 osoba 8 200 Kč 8 700 Kč 9 200 Kč 

přistýlka 3 200 Kč 3 700 Kč 4 200 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



Lázeňský víkend

2 noci | polopenze | 6 procedur

dopřejte si radost a prožijte konec dlouhého týdne v tree of Life. poznáte blahodárné
účinky slatinných procedur, ochutnáte výbornou kuchyni a odpočinete si v organic
spa či hotelovém bazénu.

obsah pobytu:
› 2x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 2x polopenze formou bohatého bufetu

› 1x masáž na vodním lůžku hydro-Jet
› 1x přírodní slatinný zábal
› 1x přírodní slatinný obklad
› 1x parafínový zábal rukou
› 1x hydromasážní koupel
› 1x oxygenoterapie dle prof. ardenna

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 4 900 Kč 5 700 Kč 6 400 Kč 

jednolůžkový pokoj 6 000 Kč 6 800 Kč 7 500 Kč 

apartmán 7 300 Kč 8 100 Kč 8 800 Kč 

apartmán 1 osoba 9 500 Kč 10 300 Kč 11 000 Kč 

přistýlka 4 500 Kč 5 300 Kč 6 000 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph (od pátKu do neděLe)

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 4 500 Kč 5 300 Kč 6 000 Kč 

jednolůžkový pokoj 5 600 Kč 6 400 Kč 7 100 Kč 

apartmán 6 900 Kč 7 700 Kč 8 400 Kč 

apartmán 1 osoba 9 100 Kč 9 900 Kč 10 600 Kč 

přistýlka 4 100 Kč 4 900 Kč 5 600 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph (všední dny)

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



všední dny v lázních

4 noci | polopenze | 8 procedur

Jste pánem svého času? pak přijeďte do tree of Life během všedních dnů. připravili jsme
pro vás ochutnávku nejžádanějších terapeutických procedur

obsah pobytu:
› 4x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 4x polopenze formou bohatého bufetu

› 1x aromamasáž nebo klasická masáž celého těla
› 1x masáž na vodním lůžku hydro-Jet
› 1x regenerační zábal ve vodním lůžku soft pack
› 1x přírodní slatinný obklad
› 1x regenerační přísadová koupel
› 1x indická masáž hlavy
› 2x oxygenoterapie dle prof. ardenna

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 8 900 Kč 9 900 Kč 10 900 Kč 

jednolůžkový pokoj 11 100 Kč 12 100 Kč 13 100 Kč 

apartmán 13 700 Kč 14 700 Kč 15 700 Kč 

apartmán 1 osoba 18 100 Kč 19 100 Kč 20 100 Kč 

přistýlka 8 100 Kč 9 100 Kč 10 100 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



Luxusní dárek pro ženy

2 noci | plná penze | 7 procedur

vyberte si dárek, ze kterého budete mít opravdový požitek. pro vaše tělo namícháme
koktejl nejvybranějších procedur, které vám přinesou nejen žádaný pocit uspokojení,
ale i viditelnou změnu. osvěžení, omlazení a odpočinek. to vše vám nabídne tree of
Life.

obsah pobytu:
› 2x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 2x plná penze formou bohatého bufetu

› 1x rituál dle vlastního výběru (peeling, zábal a masáž)
› 1x kosmetické ošetření babor oxygen vita balance
› 1x masáž na vodním lůžku hydro-Jet
› 1x kyslíkový bar
› 1x indická masáž hlavy

› pozdní check-out (14:00)
› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 6 400 Kč 7 200 Kč 7 900 Kč 

jednolůžkový pokoj 7 500 Kč 8 300 Kč 9 000 Kč 

apartmán 8 800 Kč 9 600 Kč 10 300 Kč 

apartmán 1 osoba 11 000 Kč 11 800 Kč 12 500 Kč 

přistýlka 6 000 Kč 6 800 Kč 7 500 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



Luxusní dárek pro muže

2 noci | plná penze | 7 procedur

Luxusní péče o tělo není jen ženská záležitost. proto jsme připravili tento pobyt určený
pro všechny muže, kteří si chtějí odpočinout a cítit se dobře. aktivity, které osvěží na-
máhané svaly a klouby, ale i procedury podporující jasné myšlení a paměť. Jsme pře-
svědčeni, že tento dárek skutečně oceníte.

obsah pobytu:
› 2x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 2x plná penze formou bohatého bufetu

› 1x klasická masáž celého těla
› 1x přírodní slatinný zábal
› 1x kosmetické ošetření s masáží obličeje babor Men
› 1x parafínový zábal rukou
› 1x mechanický peeling - lufa
› 1x masáž na vodním lůžku hydro-Jet
› 1x kyslíkový bar

› pozdní check-out (14:00)
› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

Cena za osobu a pobyt včetně dph

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 6 400 Kč 7 200 Kč 7 900 Kč 

jednolůžkový pokoj 7 500 Kč 8 300 Kč 9 000 Kč 

apartmán 8 800 Kč 9 600 Kč 10 300 Kč 

apartmán 1 osoba 11 000 Kč 11 800 Kč 12 500 Kč 

přistýlka 6 000 Kč 6 800 Kč 7 500 Kč 

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



víkendová romantika

2 noci | polopenze | 2 procedury

vaše romantické chvíle můžete prožít i v příjemném prostředí našeho hotelu obklopeni
krásnou přírodou.

obsah pobytu:
› 2x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 2x polopenze formou bohatého bufetu

› 1x romantická večeře při svíčkách
› 1x aromamasáž pro dva
› láhev prosecca na uvítanou
› mísa s ovocem a květiny na pokoji
› prodloužený check-out do 13.00 hod.

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

sleva 500 Kč za osobu a pobyt v případě nástupu neděle až středa.

Cena za osobu a pobyt včetně dph

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 4 800 Kč 5 400 Kč 5 900 Kč 

apartmán 7 200 Kč 7 800 Kč 8 300 Kč

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



romantický sen pro dva

3 noci | plná penze | 3 procedury

dopřejte si nezapomenutelný zážitek s vaší drahou polovičkou v romantickém pro-
středí s nádechem luxusu a nechte se od nás hýčkat.

obsah pobytu:
› 3x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 3x plná penze formou bohatého bufetu

› 1x romantická večeře při svíčkách
› láhev prosecca na uvítanou
› mísa s ovocem a květiny na pokoji
› románek pro dva:

• Lulur - exotická koupel pro dva
• společná aromamasáž při svíčkách  
• parafínový zábal rukou pro oba

› prodloužený check-out do 13.00 hod.

› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

sleva 500 Kč za osobu a pobyt v případě nástupu neděle až středa.

Cena za osobu a pobyt včetně dph

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 6 960 Kč 7 680 Kč 8 460 Kč 

apartmán 10 560 Kč 11 280 Kč 12 060 Kč 

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



Lék proti únavě

7 nocí | plná penze | 28 procedur

Cítíte se vyčerpaní, trápí vás bolesti hlavy, poruchy paměti a spánku? s pomocí diagno-
stiky, holistického přístupu, znalostí našich lékařů a nutričních terapeutů jsme vytvořili
speciální program zaměřený na civilizační nemoci. pomůžeme vám zjistit, kde je příčina
vašich problémů, a ukážeme vám, jak se jich zbavit.

obsah pobytu: 
› 7x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 7x plná penze formou bohatého bufetu
› 1x vstupní lékařská konzultace včetně vyšetření eKG
› 1x biochemické vyšetření krve 
› 1x průběžná konzultace s lékařem
› 1x konzultace s nutričním terapeutem včetně diagnostiky Inbody

braIn reLaxatIon
› 6x Morning refresh session (originální sestava harmonizujících cviků)
› 6x oxygenoterapie dle prof. ardenna
› 6x relaxační meditace
› 3x brain Gym

áJurvédsKé Masáže
› 1x shirodhara - ájurvédská masáž hlavy
› 1x abhyanga - ájurvédská tělová masáž

body baLanCe Masáže
› 1x indická masáž hlavy
› 1x masáž horkými kameny
› 1x masáž na vodním lůžku hydro-Jet
› 1x aromamasáž Memory booster

vasodILatační terapIe
› 1x hydromasážní koupel

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 18 410 Kč 19 950 Kč 21 420 Kč 

jednolůžkový pokoj 22 260 Kč 23 800 Kč 25 270 Kč 

apartmán 26 810 Kč 28 350 Kč 29 820 Kč 

apartmán 1 osoba 34 510 Kč 36 050 Kč 37 520 Kč 

přistýlka 17 010 Kč 18 550 Kč 20 020 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph

Nástup na tento pobyt je možný pouze v neděli nebo v úterý. 

dáLe zahrnuto
› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa

(sauna, sanárium, Kneippův chodník,
parní kabina, venkovní vířivka)

› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém 

hotelu včetně vašeho pokoje

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



za 7 dní o 7 let mladší

7 nocí | plná penze | 28 procedur

není důležité jenom dobře vypadat, důležité je se i dobře cítit. připravili jsme pro vás dobře
koncipovaný program, který postupně aktivuje všechna vaše energetická centra a stimuluje
jak produkci endorfinů, tak i ostatních potřebných hormonů. nejen vaše mysl, ale i vaše
tělo potřebuje účinný koktejl procedur, které ho dokáží posunout o několik let nazpět.

obsah pobytu: 
› 7x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
› 7x plná penze formou bohatého bufetu
› 1x konzultace s nutričním terapeutem včetně diagnostiky Inbody

prodedury výChodní FILosoFIe
› 1x abhyanga - ájurvédská tělová masáž
› 6x Morning refresh session (originální sestava harmonizujících cviků)
› 6x relaxační meditace

reModeLaCe
› 1x lymfodrenáž bodyka
› 2x shapeMaster  (cvičení pro zpevnění svalů a pokožky)
› 1x Lymfopress/Lymfoven - ošetření celulitidy a obesity

reGeneraCe
› 1x kasická masáž zad a šíje
› 1x peeling mletými ořechovými skořápkami s příměsí citrusových plodů
› 1x rejuvenační zábal babylonia ve vodním lůžku soft pack
› 1x koupel královny Kleopatry
› 6x oxygenoterapie dle prof. ardenna

reJuvenaCe
› 1x reversIve, omlazující ošetření obličeje babor s okamžitým efektem
› volný vstup do hotelového bazénu
› volný vstup do organic & Garden spa (sauna, sanárium, Kneippův chodník, 

parní kabina, venkovní vířivka)
› lázeňský poplatek v ceně pobytu
› parkovací místo v ceně pobytu
› vysokorychlostní internet po celém hotelu včetně vašeho pokoje

2.1. – 31.3. 
1.11. – 21.12. 

1.4. – 30.6. 
1.9. – 31.10.

1.7. – 31.8.
22.12. – 31.12.

dvoulůžkový pokoj 17 360 Kč 18 900 Kč 20 370 Kč 

jednolůžkový pokoj 21 210 Kč 22 750 Kč 24 220 Kč 

apartmán 25 760 Kč 27 300 Kč 28 770 Kč 

apartmán 1 osoba 33 460 Kč 35 000 Kč 36 470 Kč 

přistýlka 15 960 Kč 17 500 Kč 18 970 Kč 

Cena za osobu a pobyt včetně dph

Ceny jsou platné od 2.1. 2018 do 31.3. 2019.



odpoLedne pLné odpočInKu

Luxusní odpoledne plné pohody

obsah baLíčKu:
› odpolední káva s dezertem 
› vstup do organic spa (1,5 hod.) 
› příjemný oběd (12 – 14 hod) nebo večeře (18 – 21 hod) formou tříchodového menu

výběrem ze dvou variant
› 1 procedura dle výběru* 

Cena za osobu včetně dph 790 CzK

*vybírat lze z těchto procedur: hydro-Jet, hydromasážní koupel, regenerační přísadová
koupel

odpoLedne pLné odpočInKu de Luxe

odpoledne plné hýčkání, relaxace a dobrého jídla

obsah baLíčKu:
› odpolední káva s dezertem 
› vstup do organic spa (1,5 hod.) 
› příjemný oběd (12 – 14 hod) nebo večeře (18 – 21 hod) formou teplého a studeného

bufetu včetně přípitku *
› 1 procedura dle výběru** 

Cena za osobu včetně dph 990 CzK

*   za příplatek 150 Kč je možné místo bufetu 5chodové degustační menu
** vybírat lze z těchto procedur: klasická masáž zad a šíje, podvodní masáž částečná, 

přírodní slatinný obklad + parafinový zábal rukou



dŮLežIté InForMaCe

doprovodná osoba (pLná penze)

daLší sLužby
uvedené ceny platí pro osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění dle
platných českých právních předpisů. dokládá se průkazem pojištěnce.

do prostor organic spa mají přístup pouze osoby starší 10 let. osoby do 15 let věku
mají vstup povolen pouze za doprovodu dospělé osoby. toto omezení slouží k zajištění
klidu pro relaxaci hostů. pokud chcete tyto prostory využít privátně či s dětmi, využijte
možnosti pronájmu celého organic spa. o čase, kdy je možné navštívit organic spa 
s dětmi, vás informuje recepce. do Whirlpoolu a bazénu musí mít malé děti koupací
kalhotky do vody, které jsou k zakoupení na wellness recepci.

poKrMy Jsou v naší restauraCI podávány v těChto časeCh:
› snídaně – 7.15 – 10 hod.
› oběd – 12 – 14 hod.
› večeře – 18 – 21 hod.

dvoulůžkový pokoj de Luxe (30 m2) 2 450 Kč/osoba/noc

jednolůžkový pokoj de Luxe (30 m2) 3 000 Kč/osoba/noc

dvoulůžkový apartmán exclusive (90 m2) 3 650 Kč/osoba/noc

dvoulůžkový apartmán exclusive obsazený
jednou osobou (90 m2) 4 750 Kč/osoba/noc

přistýlka 2 250 Kč/osoba/noc

hlídání dětí (starších dvou let) 200 Kč/ hodina

asistent pro handicapovanou osobu - 12 hodin 3 000 Kč

asistent pro handicapovanou osobu - 24 hodin 5 000 Kč

odečet z plné penze na polopenzi 250 Kč/den

dítě do 5 let (včetně) – ubytování a strava zdarma

dítě od 6 do 12 let (včetně) – ubytování a strava 50 % sleva

pes 500 Kč/noc



popIs ubytování

dvouLŮžKový poKoJ de Luxe
› 30 m2 pokoj s balkónem
› koupelna (vana nebo sprchový kout)
› WC s bidetem
› klimatizace, tv-sat, trezor, minibar

apartMán exCLusIve
› 90 m2 apartmán exclusive s balkónem
› koupelna (s rohovou vanou a sprchovým koutem)
› 2x WC s bidetem
› klimatizace, 2x tv-sat, dvd, trezor, minibar
› kuchyňka, obývací pokoj

rezervace procedur provádějte předem na wellness recepci
tel.: 493 767 180, e-mail: wellness@treeoflife.cz



poznáMKy



tree oF LIFe
LázeŇsKá 531, 507 81 Lázně běLohrad
+420 493 767 100   |   InFo@treeoFLIFe.Cz


