BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM
739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz

CENÍK POBYTŮ

 REHABILITAČNÍ  LÉČEBNĚ REKREAČNÍ 
 WELLNESS  REKREAČNÍ  HOTELOVÉ 
Platnost ceníku od 1. 5. 2021

WELLNESS POBYT SELFIE

Při pobytu SELFIE máte možnost si sami zvolit délku
pobytu (hotelové ubytování se snídaní) a vybrat si procedury z nabídky Lary wellness a Lázní
wellness (viz samostatné ceníky).
V ceně ubytování je již zahrnut volný vstup do wellness centra Lara (bazén, pára, solná jeskyně).
Při počtu nocí pět a více (na osobu) poskytujeme slevu
10% z celkové ceny pobytu se zvolenými procedurami
(kromě poplatku z pobytu a doobjednané stravy).
Upozornění: Působení wellness procedur je různé a nelze je proto kombinovat libovolně.
Rádi Vám s jejich výběrem poradíme, pokud Vámi zvolená kombinace nebude zcela vhodná.
UBYTOVÁNÍ se snídaní a vstupem do bazénu
Apartmán 1 + kk
Apartmán 2 + kk

1 osoba / noc
1 500 Kč
2 200 Kč

2 osoby / noc
2 200 Kč
3 500 Kč

REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
Poznámka: V ceně pobytu není zahrnut poplatek z pobytu (21 Kč / osobu / za každý započatý den
pobytu s výjimkou dne jeho počátku).

TŘÍDENNÍ WELLNESS POBYT

Třídenní pobyt (2 noci) s wellness procedurami a s ubytováním se snídaní v apartmánu 1+kk.
Cenově výhodný balíček služeb, v ceně: hotelové ubytování se snídaní, volný vstup do wellness
centra (bazén, pára, solná jeskyně) a procedury (dle počtu osob).
Procedury při pobytu dvou osob (celkem): 2x masáž chodidel, zad a šíje, 2x lokální teplý zábal
ParaffinWax.
Procedury při pobytu jedné osoby: 1x masáž chodidel, zad a šíje, 1x vířivá perličková koupel.
Cena za pobyt
STOPIČKA WELLNESS
Apartmán 1+kk

1 osoba / pobyt 2 osoby / pobyt
3 600 Kč
5 600 Kč

REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
Poznámka: V ceně pobytu není zahrnut poplatek z pobytu (21 Kč / osobu / za každý započatý den
pobytu s výjimkou dne jeho počátku).
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ČTYŘDENNÍ WELLNESS POBYT

Čtyřdenní pobyt (3 noci) s wellness procedurami a s ubytováním se snídaní v apartmánu 1+kk.
Cenově výhodný balíček služeb, v ceně: hotelové ubytování se snídaní, volný vstup do wellness
centra (bazén, pára, solná jeskyně) a procedury (dle počtu osob).
Procedury při pobytu dvou osob (celkem): 2x masáž chodidel, zad a šíje, 2x lokální teplý zábal
ParaffinWax, 2x vířivá perličková koupel, 2x klasická masáž částečná.
Procedury při pobytu jedné osoby: 1x masáž chodidel, zad a šíje, 2x vířivá perličková koupel, 1x
klasická masáž částečná.
Cena za pobyt
OCHUTNÁVKA WELLNESS
Apartmán 1+kk

1 osoba / pobyt 2 osoby / pobyt
5 700 Kč
8 900 Kč

REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
Poznámka: V ceně pobytu není zahrnut poplatek z pobytu (21 Kč / osobu / za každý započatý den
pobytu s výjimkou dne jeho počátku).

HOTELOVÝ POBYT
HOTELOVÝ WELLNESS POBYT s ubytováním v komfortním, plně vybaveném apartmánu 1+kk
nebo 2+kk (kuchyňský kout, TV, wifi, sprcha, WC). Snídaně v kavárně Lara, volný vstup do
wellness centra (bazén, pára, solná jeskyně)
Cena za osobu a noc
UBYTOVÁNÍ se snídaní a vstupem do wellness centra
Apartmán 1 + kk
Apartmán 2 + kk

1 osoba / noc
1 500 Kč
2 200 Kč

2 osoby / noc
2 200 Kč
3 500 Kč

REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce,  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
Poznámka: V ceně pobytu není zahrnut poplatek z pobytu (21 Kč / osobu / za každý započatý den
pobytu s výjimkou dne jeho počátku).

LÉČEBNĚ REKREAČNÍ POBYTY PRO SAMOPLÁTCE
UPOZORNĚNÍ: Léčebně rekreační pobyty poskytujeme omezeně - pouze v případech, kdy není
ubytovací kapacita léčebných domů plně obsazena pacienty, jimž pobyty hradí zdravotní
pojišťovny (na základě schváleného návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně).
Obsazování lůžek je v kompetenci staničních sester jednotlivých léčebných domů (viz rezervace
přes spojovatelku).
Léčebně rekreační pobyty (minimálně 5 dnů) s plnou penzí, ubytováním v pokoji s vlastním
sociálním zařízením (není-li uvedeno v tabulce jinak) a s dvěma až třemi procedurami denně.
Výběr procedur: klasická masáž, vodoléčba (koupele vanové, vířivé, přísadové), teploléčba,
elektroléčba, zábaly, inhalace, oxygenoterapie, Polarium.
V ceně pobytu: ubytování, plná penze (možnost výběru ze tří jídel včetně diet),
vstupní lékařské vyšetření, dvě až tři procedury denně dle ordinace lékaře.
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Pokračování ze strany 2

LÉČEBNĚ REKREAČNÍ POBYTY PRO SAMOPLÁTCE
Cena za osobu a den
2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV
2 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení, TV
1 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení, TV
Apartmán při obsazení jednou osobou
Apartmán při obsazení dvěma osobami
Apartmán (2+kk, Čeladná náměstí) při obsazení jednou osobou
Apartmán (2+kk, Čeladná náměstí) při obsazení dvěma osobami
Apartmán (1+kk, AD Lara) při obsazení jednou osobou
Apartmán (1+kk, AD Lara) při obsazení dvěma osobami

2 000 Kč
1 800 Kč
2 000 Kč
2 500 Kč
2 250 Kč
2 500 Kč
2 250 Kč
3 300 Kč
3 150 Kč

REZERVACE: Léčebné domy v areálu - Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná 42,
spojovatelka,  552 533 211 (ve všední dny 7.00 - 14.00); info@brc.cz.
REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce,  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
Cena za osobu a den
2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV
1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV
Apartmán při obsazení jednou osobou
Apartmán při obsazení dvěma osobami

2 000 Kč
2 200 Kč
2 500 Kč
2 250 Kč

REZERVACE: Léčebný dům POLÁRKA, Čeladná 755, staniční sestra,  558 603 312 (ve všední
dny 7.00 - 14.00); polarka@brc.cz.

Léčebně rekreační pobyty (minimálně 5 dnů) s plnou penzí, ubytováním v apartmánu s vlastním
sociálním zařízením a s dvěma až třemi procedurami denně (s výjimkou neděle).
Výběr procedur: klasická masáž, vodoléčba (koupele vanové, vířivé, přísadové), teploléčba,
elektroléčba, zábaly, inhalace, oxygenoterapie, Polarium.
V ceně pobytu: ubytování, plná penze (možnost výběru ze tří jídel včetně diet), vstupní lékařské
vyšetření, dvě až tři procedury denně dle ordinace lékaře (s výjimkou neděle).
Cena za osobu a den
Prezidentský apartmán (2+kk) při obsazení jednou osobou
Prezidentský apartmán (2+kk) při obsazení dvěma osobami
2 lůžkový apartmán (2+kk) při obsazení jednou osobou
2 lůžkový apartmán (2+kk) při obsazení dvěma osobami
1 lůžkový apartmán (1+kk) při obsazení jednou osobou

4 900 Kč
3 900 Kč
4 300 Kč
3 300 Kč
3 800 Kč

REZERVACE: Léčebný dům Dr. Storch II, Čeladná 587, staniční sestra,  552 533 310 (ve všední
dny 7.00 - 14.00); mickova@brc.cz.
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DOPLATKY PACIENTŮ BRC ZA NADSTANDARD
Při léčebně rehabilitačním pobytu hrazeném zdravotní pojišťovnou pacient doplácí pouze za
nadstandard, který vychází z vybavenosti pokojů (TV, WC + sprcha na pokoji, lednice, terasa,
balkón, připojení k internetu, wifi apod.), případně podle jejich umístění v léčebném domě.
Doplatky za nadstand jsou stanoveny vnitřním předpisem BRC a pohybují se od 70 do 1 000 Kč /
osobu / den.
Standard bez doplatku je ve dvoulůžkovém pokoji bez sociálního zařízení a TV.
Při přímém překladu z lůžka na lůžko (z nemocnice) platí až do odvolání zvýhodněný
doplatek za nadstandard.
- v léčebných domech Kněhyně, Dr. Storch I, Ondřejka, Polárka 70 Kč / den,
- v Léčebném domě Dr. May 100 Kč / den,
- v léčebném domě Dr. Storch II 120 Kč / den.
Parkování v areálu BRC je na vyhrazených parkovištích zdarma.
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