LÁZEŇSKÉ POBYTY
Léčebné lázně Lednice a.s.

Rádi Vás uvítáme v našem Lázeňském ****SPA HOTELU MIROSLAVA, který je zaměřen
na lázeňskou léčbu i relaxační terapii. Léčíme ducha i tělo pomocí komplexní nabídky
našeho BALNEOPROVOZU. Jako léčebný zdroj využíváme JODOBROMOVOU VODU
z TŘETIHORNÍHO MOŘE, která je známá svými blahodárnými účinky na gynekologické
potíže a pohybový aparát. Můžete libovolně volit z nabídky našich zvýhodněných lázeňských
balíčků nebo si nechat sestavit pobyt přímo na míru.
SPA REKONDICE
Léčebný pobyt pro prevenci a odstranění problémů vzniklých z pracovního přetížení. Léčebný program Vám na míru
sestaví náš lékař s ohledem na vaše obtíže a aktuální kondici.
8 denní léčebný pobyt SPA REKONDICE zahrnuje:
• 7 x ubytování

• 7 x stravování (polopenze / plná penze)

• 1 x vstupní lékařské vyšetření

• 1 x výstupní lékařské vyšetření

• 21 x léčebná proceduraí

SPA VITALITY
Léčebný pobyt pro odstranění nebo zmírnění potíží pohybového aparátu, revmatických onemocnění a osteoporózy (bolesti páteře, kloubů, šlach a svalů, arthroza, revmatoidní artritida, zánětlivá a degenerativní onemocnění páteře, revmatická onemocnění nebo chronická zánětlivá kloubní onemocnění jako je progresivní polyartritida a nemoc Bechtěrevova).
8 denní léčebný pobyt SPA VITALITY zahrnuje:
• 7 x ubytování

• 7 x stravování (polopenze / plná penze)

• 1 x vstupní lékařské vyšetření

• 1 x výstupní lékařské vyšetření

• 21 x léčebná procedura

SPA FERTILITY
Léčebný pobyt pro léčbu ženské neplodnosti a gynekologických potíží. Doporučujeme jej všem ženám, kterým se navzdory jejich přání doposud nepodařilo otěhotnět nebo těhotenství úspěšně donosit.
8 denní léčebný pobyt SPA FERTILITY zahrnuje:
• 7 x ubytování

• 7 x stravování (polopenze / plná penze)

• 1 x vstupní lékařské vyšetření

• 1 x výstupní lékařské vyšetření

• 1 x výstupní lékařské vyšetření

• 21 x léčebná procedura
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LÁZEŇSKÉ POBYTY
Léčebné lázně Lednice a.s.

SPA REKONDICE
Léčebný pobyt pro prevenci a odstranění problémů vzniklých z pracovního přetížení ocení ti, kteří si uvědomují, že se
změnil rytmus i podmínky života a zvýšila se zátěž organismus. Na tuto změnu je třeba zareagovat, jinak hrozí reálné
nebezpečí selhání organizmu z celkového přetížení.
4 denní léčebný pobyt SPA REKONDICE zahrnuje:
• 3 x ubytování

• 3 x stravování (polopenze / plná penze)

• 1 x vstupní lékařské vyšetření

• 9 x léčebná procedura

• 1 x výstupní lékařské vyšetření

• 21 x léčebná procedura

Léčebný pobyt pro odstranění nebo zmírnění potíží pohybového aparátu, revmatických
onemocnění a osteoporózy.
Léčebný program SPA VITALITY
Je připraven pro ty, které trápí bolesti páteře různého původu, bolesti kloubů šlach a svalů, arthroza, revmatoidní artritida, zánětlivá a degenerativní onemocnění páteře, revmatická onemocnění nebo chronická zánětlivá kloubní onemocnění
jako je progresivní polyartritida a nemoc Bechtěrevova.
15 denní léčebný pobyt SPA VITALITY zahrnuje:
• 14 x ubytování

• 1 x kontrolní lékařské vyšetření

• 14 x stravování (polopenze / plná penze)

• 1 x výstupní lékařské vyšetření

• 1 x vstupní lékařské vyšetření

• 42 x léčebná procedura

LÉČEBNÝ POBYT PRO LÉČBU ŽENSKÉ NEPLODNOSTI A GYNEKOLOGICKÝCH POTÍŽÍ
SPA FERTILITY
Doporučujeme všem ženám, kterým se navzdory jejich přání doposud nepodařilo otěhotnět nebo těhotenství úspěšně
donosit. Může být přínosem pro zklidnění a přirozené početí dítěte. Je indikován jako první přirozená cesta ještě
před IVF terapií.
15 denní léčebný pobyt SPA FERTILIRY zahrnuje:
• 14 x ubytování

• 1 x kontrolní lékařské vyšetření

• 14 x stravování (polopenze / plná penze)

• 1 x výstupní lékařské vyšetření

• 1 x vstupní lékařské vyšetření

• 42 x léčebná procedura
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Léčebné lázně Lednice a.s.

LÁZEŇSKÉ A WELLNESS
PROCEDURY

Informace o léčbě
• O skladbě léčebných procedur rozhodne lékař na základě vstupního vyšetření dle aktuálního zdravotního stavu klienta.
Více informací o jednotlivých léčebných procedurách najdete na stránce Léčebné procedury.
• Standardními nástupními dny pro léčebné pobyty jsou čtvrtek a neděle. Tímto zajišťujeme neprodlené posouzení stavu
klienta našim lékařem při vstupní prohlídce.

Informace o stravování
• Polopenze zahrnuje snídaňový bufet a oběd nebo večeři (servírované menu, výběr ze 3 jídel)
• Plná penze zahrnuje snídaňový bufet, oběd a večeři (servírované menu, výběr ze 3 jídel)
• Výběr menu je možný od druhého dne pobytu
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