
Luxury Spa & Medical Wellness 
Hotel****S KARLOVY VARY

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA WELLNESS A LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ

HOTELU PREZIDENT V KARLOVÝCH VARECH

LUXURY SPA & MEDICAL WELLNESS 
HOTEL PREZIDENT ****S 
Moravská 3, 360 01 Karlovy Vary 
Czech Republic 
Tel: +420 355 319 111, +420 355 319 661 
reservation@hotelprezident.cz 
www.hotelprezident.cz

enjoy the difference…Přijímáme platby kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred

ZÁŽITKY PLNÉ ZDRAVÍ



enjoy the difference…

Ve spolupráci s ČOSE přinášíme jedinečnou nabídku pří-
spěvků na nákup exkluzivní dovolené a veškerých služeb, 
které na ní budete čerpat. Díky využití slevových kuponů a 
dodatečné 10% slevy za přímou předplatbu získáte jedineč-
nou slevu pro svůj pobyt. Alternativně můžete k úhradě vyu-
žít kartu Benefit-Plus, Edenred nebo Sodexo. Dopřejte si luxus 
– vyberte si tu nejkvalitnější dovolenou za neopakovatelně 
výhodnou cenu.

Designový Spa & Medical Wellness hotel Prezident**** 
je synonymem pro nejkvalitnější lázeňskou péči,  gastro-
nomické zážitky a  nejrozsáhlejší nabídku wellness služeb 
v Karlových Varech. Právě pro tyto atributy, profesionální 
servis a přátelskou atmosféru si náš hotel ke svému oddy-
chu a  relaxaci vybírá řada významných  osobností, mezi 
něž patřil i prezident Václav Havel. Video vzkazy některých 
našich známých hostů naleznete na konci této nabídky.

Široký výběr služeb čítá přes 100 druhů wellness a kosmetic-
kých procedur, kterými Vás budeme hýčkat. Náš Wellness 
resort se 7 druhy saunových kabin, privátními Spa suity, 
profesionálním fitness či plaveckým bazénem zdobeným 
polodrahokamem onyx přinese relaxaci a odpočinek Va-
šemu tělu i mysli. A ta nejkvalitnější lázeňská péče našich 
profesionálních fyzioterapeutů pod vedením MUDr. Mila-
dy Sárové - světově uznávaného odborníka v balneologii 
a vnitřním lékařství, Vám zajistí ozdravení celého těla, po-
sílí přirozenou imunitu a přispěje k prevenci před závažný-

mi civilizačními onemocněními. Kromě léčby zažívacích 
a metabolických onemocnění, cukrovky či obezity se spe-
cializujeme také na léčbu stresu či únavového syndromu, 
při níž využíváme nejmodernější diagnostiku a unikátní pro-
cedury jako floating, bazén simulující stav beztíže díky 
vodě salinity Mrtvého moře.

Hotel disponuje skvělou polohou v srdci historických Karlo-
vých Varů, jen pár kroků od Vřídla, která vybízí k objevová-
ní samotného města i jeho lázeňských lesů se 180 kilometry 
stezek a množstvím historických vyhlídek a rozhleden. Čistá 
okolní příroda a sousedící hory jsou ideální pro cyklisty a tu-
ristiku. Překvapí Vás množství historických památek, hradů, 
zámků, muzeí či zaniklých dolů a dalších zajímavých míst, 
kam získáte bezplatný vstup díky Region card.

Myslíme také na gurmány v rámci bohaté nabídky našich 
i světových specialit, vyhlášené dietní či bezmasé kuchy-
ně.  Pořádáme řízené degustace moravských BIO vín se 
zástupci Vinařství Špalek - vítěze titulu vinařství roku, s ni-
miž  náš šéfkuchař snoubí vybrané pokrmy. Ne nadarmo 
je náš hotel v ulici Moravská :) A nezapomínáme ani na 
rodiny s dětmi, když dítě do 12 let má pobyt s rodiči zdar-
ma a ve chvílích, kdy si budete užívat své procedury se 
o Vaše ratolesti rádi postaráme.

Tak neváhejte a přijeďte se přesvědčit! 
Těšíme se na Vaši návštěvu…
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Poukaz na slevu 200 CZK při Vašem nákupu 
služeb či zboží v našem hotelu v hodnotě 
minimálně 800 CZK

Poukaz na slevu 200 CZK při Vašem nákupu 
služeb či zboží v našem hotelu v hodnotě 
minimálně 800 CZK

Poukaz na slevu 500 CZK při Vašem nákupu 
služeb či zboží v našem hotelu v hodnotě 
minimálně 2 000 CZK

Poukaz na slevu 2 500 CZK při Vašem nákupu 
služeb či zboží v našem hotelu v hodnotě 
minimálně 10 000 CZK

Poukaz na slevu 10 000 CZK při Vašem nákupu 
služeb či zboží v našem hotelu v hodnotě 
minimálně 40 000 CZK

Poukaz na slevu 500 CZK při Vašem nákupu 
služeb či zboží v našem hotelu v hodnotě 
minimálně 2 000 CZK

Poukaz na slevu 1 000 CZK při Vašem nákupu 
služeb či zboží v našem hotelu v hodnotě 
minimálně 4 000 CZK

Poukaz na slevu 5 000 CZK při Vašem nákupu 
služeb či zboží v našem hotelu v hodnotě 
minimálně 20 000 CZK

Platnost do 31. 10. 2020Platnost do 31. 10. 2020

Platnost do 31. 10. 2020

Platnost do 31. 10. 2020

Platnost do 31. 10. 2020

Platnost do 31. 10. 2020

Platnost do 31. 10. 2020

Platnost do 31. 10. 2020

Nabízíme možnost využití kuponů alternativně v kombinaci s platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.



enjoy the difference…

Než Vám představíme nabídku našich lákavých balíčků, rádi bychom ukázali, že 

Karlovy Vary nejsou jenom krásné historické město s jedinečnou architekturou, 

ale že jsou místem čisté přírody a nepřeberných možností aktivního vyžití pro Vás 

i celou rodinu. Zde je pouze několik z mnoha našich tipů.

Rádi budeme Vašimi průvodci a pomůžeme odhalit řadu nečekaných míst a zážitků.

Užijte si léto s Prezidentem!

Naše tipy: trailpark.cz | mestozazitku.cz/#kultura | mestozazitku.cz/region-card

https://www.trailpark.cz/
https://www.mestozazitku.cz/#kultura
https://www.mestozazitku.cz/region-card
https://www.youtube.com/watch?v=VcMqbr1J8dY


NA SKOK DO LÁZNÍ

enjoy the difference…

Termín pobytu 1. 7. 2020 – 31. 10. 2020 Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard 3 750 CZK 2 530 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard 2 525 CZK 1 700 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux 250 CZK 169 CZK

Přistýlka pro dítě 3 – 12 let* 0 CZK 0 CZK

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

 z sklenička Prosecca na přivítanou

 z ubytování v komfortním pokoji

 z polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

 z volný vstup do Wellness Resortu hotelu

 { bazén a fitness (8:00-21:00),

 { saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00) 

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská 

sauna, aroma sauna)

 z možnost využití lehátek na hotelové terase

 z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle

 z Wi-Fi připojení

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc. 
Víkendový příplatek (Pá, So) = 500 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 21 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení slevových kupónů a 10 % slevy za přímou předplatbu bez možnosti bezplatného storna rezervace

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

1x klasická částečná masáž

1x parafín na ruce

1x oxygenoterapie

2 noci
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.



ROMANTICKÝ POBYT

enjoy the difference…

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

 z sklenička Prosecca na přivítanou

 z láhev Bohemia sektu a ovocný talíř na pokoji

 z ubytování v komfortním pokoji

 z polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

 z volný vstup do Wellness Resortu hotelu

 { bazén a fitness (8:00-21:00),

 { saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00) 

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská 

sauna, aroma sauna)

 z možnost využití lehátek na hotelové terase

 z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle

 z Wi-Fi připojení

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

1x klasická částečná masáž

1x návštěva privátního sauna 

 suitu Zlatý Rassoul

1x společná relaxační přísadová 

 koupel pro dva

2 noci
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Termín pobytu 1. 7. 2020 – 31. 10. 2020 Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard – –

Dvoulůžkový pokoj Standard 2 875 CZK 1 940 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux 250 CZK 169 CZK

Přistýlka pro dítě 3 – 12 let* 0 CZK 0 CZK

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc. 
Víkendový příplatek (Pá, So) = 500 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 21 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení slevových kupónů a 10 % slevy za přímou předplatbu bez možnosti bezplatného storna rezervace



HLUBOKÝ RELAX

enjoy the difference…

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

 z sklenička Prosecca na přivítanou

 z ubytování v komfortním pokoji

 z polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

 z volný vstup do Wellness Resortu hotelu

 { bazén a fitness (8:00-21:00),

 { saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00) 

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská 

sauna, aroma sauna)

 z možnost využití lehátek na hotelové terase

 z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle

 z Wi-Fi připojení

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

1x klasická částečná masáž

1x návštěva privátního sauna 

 suitu Královský Hammam

1x společná relaxační přísadová 

 koupel pro dva

1x společná regenerační koupel 

 ve floatingovém bazénu

3 noci
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Termín pobytu 1. 7. 2020 – 31. 10. 2020 Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard 4 000 CZK 2 700 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard 2 825 CZK 1 900 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux 250 CZK 169 CZK

Přistýlka pro dítě 3 – 12 let* 0 CZK 0 CZK

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc. 
Víkendový příplatek (Pá, So) = 500 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 21 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení slevových kupónů a 10 % slevy za přímou předplatbu bez možnosti bezplatného storna rezervace



WELLNESS Á LA CARTE

enjoy the difference…

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

 z sklenička Prosecca na přivítanou

 z ubytování v komfortním pokoji

 z polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

 z volný vstup do Wellness Resortu hotelu

 { bazén a fitness (8:00-21:00),

 { saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00) 

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská 

sauna, aroma sauna)

 z možnost využití lehátek na hotelové terase

 z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle

 z Wi-Fi připojení

PROCEDURY NA VÝBĚR 1 procedura os. / noc:

• klasická částečná masáž

• relaxační přísadová koupel (vinná, pivní 

nebo konopná)

• masážná koupel „wellnea“

• perličková koupel

• hydrojet – masážní lůžko

• přístrojová lymfodrenáž

• oxygenoterapie

• parafín na ruce

• inhalace
Každou proceduru z výběru lze během pobytu 
opakovat na osobu pouze 1x.
Rozpis procedur pro Vás bude připraven předem.

3 až 6 nocí
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Termín pobytu 1. 7. 2020 – 31. 10. 2020 Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard 3 925 CZK 2 650 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard 2 575 CZK 1 740 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux 250 CZK 169 CZK

Přistýlka pro dítě 3 – 12 let* 0 CZK 0 CZK

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc. 
Víkendový příplatek (Pá, So) = 500 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 21 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení slevových kupónů a 10 % slevy za přímou předplatbu bez možnosti bezplatného storna rezervace



LÉČEBNÝ POBYT RELAX
Nástupní den je neděle.

enjoy the difference…

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

 z sklenička Prosecca na přivítanou

 z ubytování v komfortním pokoji

 z polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

 z volný vstup do Wellness Resortu hotelu

 { bazén a fitness (8:00-21:00),

 { saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00) 

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská 

sauna, aroma sauna)

 z možnost využití lehátek na hotelové terase

 z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle

 z Wi-Fi připojení

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

• vstupní lékařská prohlídka

• sestavení individuálního terapeutické-

ho programu

• 10 léčebných procedur na osobu 

(dle lékařského předpisu)

• sestavení individuálního plánu pitné 

kúry léčivých minerálních pramenů

• 1x nordic walking

• 1x aquagymnastika

5 nocí
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Termín pobytu 1. 7. 2020 – 31. 10. 2020 Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard 3 160 CZK 2 130 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard 2 160 CZK 1 460 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux 250 CZK 169 CZK

Přistýlka pro dítě 3 – 12 let* 0 CZK 0 CZK

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc. 
Víkendový příplatek (Pá, So) = 500 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 21 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení slevových kupónů a 10 % slevy za přímou předplatbu bez možnosti bezplatného storna rezervace



KOMPLEXNÍ LÉČEBNÝ POBYT

enjoy the difference…

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

 z sklenička Prosecca na přivítanou

 z ubytování v komfortním pokoji

 z polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

 z volný vstup do Wellness Resortu hotelu

 { bazén a fitness (8:00-21:00),

 { saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00) 

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská 

sauna, aroma sauna)

 z možnost využití lehátek na hotelové terase

 z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle

 z Wi-Fi připojení

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

• vstupní lékařská prohlídka

• sestavení individuálního terapeutického 

programu

• sestavení individuálního plánu pitné kúry 

léčivých minerálních pramenů

• základní laboratorní screening (od 8 nocí)

• 17 léčebných procedur na osobu / týden 

(dle lékařského předpisu)

• 3 aktivní procedury na osobu / týden

• konzultace s lékařem v průběhu pobytu

7 nocí
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Termín pobytu 1. 7. 2020 – 31. 10. 2020 Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard 3 950 CZK 2 670 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard 2 800 CZK 1 890 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux 250 CZK 169 CZK

Přistýlka pro dítě 3 – 12 let* 0 CZK 0 CZK

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc. 
Víkendový příplatek (Pá, So) = 500 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 21 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení slevových kupónů a 10 % slevy za přímou předplatbu bez možnosti bezplatného storna rezervace



REDUKČNÍ PROGRAM

enjoy the difference…

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

 z sklenička Prosecca na přivítanou

 z ubytování v komfortním pokoji

 z plná penze - redukční dieta (servírované menu na snídani, oběd 

a večeři, + 2x denně svačina)

 { denně bylinný čaj k obědu a večeři

 { denně 1l minerální vody Magnesia

 z volný vstup do Wellness Resortu hotelu

 { bazén a fitness (8:00-21:00),

 { saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00) 

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská 

sauna, aroma sauna)

 z možnost využití lehátek na hotelové terase

 z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle

 z Wi-Fi připojení

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

• vstupní lékařská prohlídka

• sestavení individuálního 

terapeutického programu

• sestavení individuálního plánu pitné kúry 

léčivých minerálních pramenů

• základní laboratorní screening

• LifeTest

• konzultace s lékařem v průběhu 

pobytu

2x klasická částeční masáž

3x suchá uhličitá koupel

3x lymfodrenáž

1x relaxační koupel hydroxer / welnea

2x hydrojet – masážní lůžko

2x skotský střik

2x oxygenoterapie

1x radiofrekvence

1x UltraSharp

Volitelné aktivní procedury:

1x skupinový léčebný tělocvik

4x skupinová aquagymnastika

2x skupinový Nordic Walking

5x individuální cvičení ve fitness

7 nocí
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Termín pobytu 1. 7. 2020 

– 31. 10. 2020

Zvýhodněná 

nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard 4 750 CZK 3 200 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard 3 625 CZK 2 450 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux 250 CZK 169 CZK

Přistýlka pro dítě 3 – 12 let* - -

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH.
Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Víkendový příplatek (Pá, So) = 500 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 21 CZK / osoba / den není zahrnutý 
v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení slevových kupónů a 10 % slevy za přímou předplatbu bez možnosti bezplatného storna rezervace



REDUKČNÍ PROGRAM

enjoy the difference…

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

 z sklenička Prosecca na přivítanou

 z ubytování v komfortním pokoji

 z plná penze - redukční dieta (servírované menu na snídani, oběd 

a večeři, + 2x denně svačina)

 { denně bylinný čaj k obědu a večeři

 { denně 1l minerální vody Magnesia

 z volný vstup do Wellness Resortu hotelu

 { bazén a fitness (8:00-21:00),

 { saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00) 

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská 

sauna, aroma sauna)

 z možnost využití lehátek na hotelové terase

 z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle

 z Wi-Fi připojení

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

• vstupní lékařská prohlídka

• sestavení individuálního 

terapeutického programu

• sestavení individuálního plánu pitné kúry 

léčivých minerálních pramenů

• základní laboratorní screening

• LifeTest

• konzultace s lékařem v průběhu 

pobytu

4x klasická částeční masáž

6x suchá uhličitá koupel

6x lymfodrenáž

2x relaxační koupel hydroxer / welnea

5x hydrojet – masážní lůžko

4x skotský střik

4x oxygenoterapie

2x radiofrekvence

1x UltraSharp

Volitelné aktivní procedury:

2x skupinový léčebný tělocvik

4x skupinová aquagymnastika

2x skupinový Nordic Walking

5x individuální cvičení ve fitness

14 nocí
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Termín pobytu 1. 7. 2020 

– 31. 10. 2020

Zvýhodněná 

nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard 4 625 CZK 3 120 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard 3 375 CZK 2 280 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux 250 CZK 169 CZK

Přistýlka pro dítě 3 – 12 let* - -

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH.
Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Víkendový příplatek (Pá, So) = 500 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 21 CZK / osoba / den není zahrnutý 
v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení slevových kupónů a 10 % slevy za přímou předplatbu bez možnosti bezplatného storna rezervace



LÉČEBNÝ POBYT S POLOPENZÍ 
s využitím VARYVoucher na 7 nocí

enjoy the difference…

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

 z sklenička Prosecca na přivítanou

 z 7x ubytování v komfortním pokoji

 z 7x polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

 z volný vstup do Wellness Resortu hotelu

 { bazén a fitness (8:00-21:00),

 { saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00) 

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská 

sauna, aroma sauna)

 z možnost využití lehátek na hotelové terase

 z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle

 z Wi-Fi připojení

Tento pobyt je možné rezervovat pouze s platným VARYVoucherem v hodnotě 5 000 Kč, kterým město Karlovy Vary 
přispívá na Vaši dovolenou. Neváhejte, voucherů zbývají poslední kusy a během pár dní již nebudou k dispozici!
Registrujte si nejlépe hned svůj VARYvoucher na www.karlovyvary.cz/voucher a následně nám jej co nejdříve pošlete 
emailem, abychom jej stihli aktivovat v systému a vytvořili pro Vás rezervaci.

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

• vstupní lékařská prohlídka

• sestavení individuálního terapeutické-

ho programu

• 7 léčebných procedur na osobu 

(dle lékařského předpisu)

• sestavení individuálního plánu pitné 

kúry léčivých minerálních pramenů

• 1x nordic walking nebo 1x aquagym-

nastika

Termín pobytu 26. 6. 2020 – 30. 9. 2020

Jednolůžkový pokoj Standard 14 000 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard 15 750 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux 500 CZK

Přistýlka pro dítě 3 – 12 let* 0 CZK

Uvedená cena je za pokoj / pobyt, včetně DPH a zahrnuje slevu ve výši 5.000 CZK s využitím VARYVoucheru.

Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc. • Poplatek z ubytování ve výši 21 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí 

se v recepci hotelu. • * Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident • Tento program není 

možné současně kombinovat s využitím slevových kupónů ze str. 3 této zvýhodněné nabídky ani se slevou 10 % za přímou předplatbu.

http://www.karlovyvary.cz/voucher


Luxury Spa & Medical Wellness 
Hotel****S KARLOVY VARY

Více informací o Luxury Spa & Medical Wellness Hotelu Prezident ****S 

naleznete na www.hotelprezident.cz

Svůj pobyt můžete rezervovat on line přímo u nabídky nebo zde:

E-mail: reservation@hotelprezident.cz

Telefon: +420 355 319 661

Při rezervaci, prosím, uveďte název Vaší instituce.

enjoy the difference…

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
vynikající kardiochirurg

Zuzana Vejvodová
oblíbená filmová 

a divadelní herečka

Kryštof Marek
skvělý dirigent, skladatel, 

klavírista, textař

František Špalek
zakladatel rodinného 

Bio vinařství Špalek

KRÁTKÉ VIDEO VZKAZY NAŠICH MILÝCH HOSTŮ

http://www.hotelprezident.cz
https://www.youtube.com/watch?v=f87Imww8d5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EiWUud1K3y8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qUNbgqY4qSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=snxyB6iRxvE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/LuxurySpaWellnessHotelPrezident.KarlovyVary/
https://www.instagram.com/hotelprezident_karlovyvary/
https://www.youtube.com/watch?v=f87Imww8d5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EiWUud1K3y8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qUNbgqY4qSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=snxyB6iRxvE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f87Imww8d5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qUNbgqY4qSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EiWUud1K3y8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=snxyB6iRxvE&feature=youtu.be
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