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Dopřejte si alespoň pár pohodových dní v dnešní uspěchané době. Během slatinné koupele
okusíte nejcennější dar přírody Třeboni. Budete si moci vychutnat uklidňující vůni bylinek v
perličkové koupeli a vonné oleje během relaxační masáže. K naprostému uvolnění pak
přispěje téměř hodinová indická antistresová masáž s použitím lávových kamenů, jež je
příjemným nahlédnutím do světa exotiky.

Léčebně rekondiční program zahrnuje

Lázeňský dům Aurora
Lázeňská 1001
379 01 Třeboň

Ubytování
●

Slatinné lázně Třeboň s. r.
o.

3x ubytování dle vybrané kategorie

Procedury
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lázeňská 1001
379 01 Třeboň

PRO ROK 2018
1x slatinná koupel
1x masáž vonnými oleji Aurora
1x peloidokinezioterapie
1x perličková koupel s bylinkami
1x podvodní masáž
***********************
PRO ROK 2019
1x slatinná koupel
1x perličková koupel s bylinkami
1x konopná masáž
1x klasická ruční masáž částečná
1x peloidokinezioterapie

IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddílu C,
vložce 8137

Rezervační oddělení
Bezplatná linka +420 800 611
009
Pondělí - neděle: 8.00 - 20.00
E-mail: rezervace@aurora.cz

Stravování
●

3x polopenze formou bufetu

Bonusy
●
●

●

volný vstup do bazénového komplexu a sauny a fitness po celou dobu pobytu
UPOZORNĚNÍ: Pravidelná odstávka bazénového komplexu wellnesscentra Lázní
Aurora pro rok 2019 je plánována v termínu 6. - 10. ledna 2019 a 9. - 13. června 2019.
UPOZORNĚNÍ: procedury v tomto pobytovém balíčku nelze měnit .

Pobyt dále zahrnuje
●

lázeňská taxa

Ceník 2018
Typ pokoje

Lázně Aurora

PO-ČT, NE-ST

Jednolůžkový SUPERIOR****

6186

Dvoulůžkový SUPERIOR****

5241
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Jednolůžkový SUPERIOR****+ balkon

6591

Dvoulůžkový SUPERIOR****+ balkon

5511

Apartmá KLASIK****+ balkon

5916

Apartmá PRESIDENT****+ balkon

6186

Apartmá DELUXE****

6456

Apartmá DELUXE****+ balkon

6726

Přistýlka

4431

Ceny jsou platné po celý rok 2018. Uvedené ceny jsou za pobyt/osoba v Kč.

Ceník 2019
Typ pokoje

PO-ČT, NE-ST

Jednolůžkový SUPERIOR****

6606

Jednolůžkový SUPERIOR****+ balkon

7065

Dvoulůžkový SUPERIOR****

5580

Dvoulůžkový SUPERIOR****+ balkon

5877

Apartmá KLASIK****+ balkon

6309

Apartmá PRESIDENT****+ balkon

6606

Apartmá DELUXE****

6903

Apartmá DELUXE****+ balkon

7200

Přistýlka

4689

Ceny jsou platné po celý rok 2019. Uvedené ceny jsou za pobyt/osoba v Kč.

Dárkový poukaz
V případě, že budete chtít tento pobyt někomu věnovat jako dárek, můžete si dárkový poukaz
vytvořit sami. Po uhrazení zálohové faktury obdržíte e-mail s daňovým dokladem k přijaté
platbě, ve kterém zároveň naleznete odkaz na vytvoření dárkového poukazu s možností
vlastního věnování.

Povinná lékařská konzultace
Dovolujeme si Vás upozornit, že Vámi vybraný léčebně-rekondiční pobyt zahrnuje povinnou
lékařskou konzultaci o vhodnosti výběru procedur k Vašemu léčení či prevenci. Konzultaci
můžete absolvovat u Vašeho ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře, o čemž na
tomto dokladu přinesete lékařské doporučení (u klientů ve věku 70 let a výše je lékařské
doporučení od praktického nebo odborného lékaře podmínkou) nebo uskutečnění

Lázně Aurora

www.aurora.cz
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konzultace stvrdíte čestným prohlášením. Formulář ke stažení.

Lázně Aurora
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