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

CENÍK POBYTŮ

 REHABILITAČNÍ  LÉČEBNĚ REKREAČNÍ 
 WELLNESS  REKREAČNÍ  HOTELOVÉ 
MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA
HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. ZÁŘÍ
Pokud není u konkrétního druhu pobytu uvedeno jinak, platí uvedené ceny celoročně.
Platnost ceníku od 1. 5. 2018

PĚTIDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT
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© RESTART 2018 - NNAASSTTAARRTTUUJJTTEE ZZNNOOVVUU
PĚTIDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT s ubytováním, snídaní
a s dvěma léčebnými procedurami denně.
Každý pobyt zahrnuje vstupní konzultaci s lékařem a 2x klasickou částečnou masáž, šest
dalších léčebných procedur je stanoveno individuálně dle ordinace lékaře.*
Ubytování: AD Lara - v komfortním, plně vybaveném apartmánu 1+kk nebo 2+kk (kuchyňský
kout, TV, wifi, sprcha, WC).
Výběr procedur: elektroléčba, vodoléčba (různé druhy koupelí), teploléčba (zábal bahenní
částečný ze Sakského jezera, rašelinový, parafinový), oxygenoterapie, Baobab (bylinková parní
lázeň), Polarium (celotělová chladová terapie při -120°C), lokální kryoterapie a další.
V ceně pobytu: ubytování, snídaně (možnost dokoupení obědů a večeří**), vstupní lékařské
vyšetření, dvě procedury denně (dle ordinace lékaře) a volný vstup do wellness centra Lara
(bazén, pára).
Pobyt začíná v pondělí dopoledne (nástup do 9.30) a končí v pátek dopoledne, procedury jsou
od pondělí do čtvrtku.
* Další wellness procedury si lze dle vlastního výběru dokoupit na místě.
** V restauraci U Sestřiček v areálu BRC si lze vybrat cokoliv z nabídky jídelníčku,
nebo si zde rezervovat menu (výběr ze dvou jídel). V nabídce kavárny Lara jsou čerstvé
zeleninové a ovocné saláty.
Cena za osobu a pobyt:
AD LARA* - 1 + kk (při ubytování dvou osob v apartmánu)
AD LARA* - 1 + kk (při ubytování jedné osoby v apartmánu)
AD LARA* - 2 + kk (při ubytování dvou osob v apartmánu)
AD LARA* - 2 + kk (při ubytování jedné osoby v apartmánu)

7 100 Kč
8 300 Kč
9 250 Kč
10 700 Kč

REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
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POBYT SELFIE  
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© SELFIE – ZVOLTE SI SAMI
Při pobytu SELFIE máte možnost si sami zvolit délku pobytu (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). Při
počtu nocí a procedur tři a více (na osobu) poskytujeme slevu 10% z celkové ceny pobytu se
zvolenými procedurami (kromě 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
1 300 Kč
1 900 Kč

2 osoby / noc
2 000 Kč
3 100 Kč

REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
Poznámka: V ceně ubytování není zahrnut poplatek rekreační (15 Kč / osobu / noc) a ubytovací
(4 Kč / osobu / započatý den).

LÉČEBNĚ REKREAČNÍ POBYTY

- PRO SAMOPLÁTCE -

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, 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.
Cena za osobu a den:
LLÉÉČČEEBBN
NÉÉ D
DO
OM
MYY VV AARREEÁÁLLU
U BBRRCC ČČEELLAAD
DN
NÁÁ
2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV
1 500 Kč
2 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení, TV
1 300 Kč
1 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení, TV
1 500 Kč
Apartmán při obsazení jednou osobou
2 000 Kč
Apartmán při obsazení dvěma osobami
1 750 Kč
Apartmán (2+kk, Čeladná náměstí) při obsazení jednou osobou
2 000 Kč
Apartmán (2+kk, Čeladná náměstí) při obsazení dvěma osobami
1 750 Kč
Apartmán (1+kk, AD Lara) při obsazení jednou osobou
2 500 Kč
Apartmán (1+kk, AD Lara) při obsazení dvěma osobami
2 350 Kč
REZERVACE: Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná 42, spojovatelka,  558 616 211
(ve všední dny 7.00 - 14.00); info@brc.cz. Rezervace v AD Lara viz wellness pobyty.
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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

1 500 Kč
1 700 Kč
2 000 Kč
1 750 Kč

REZERVACE: Léčebný dům POLÁRKA, Čeladná 755, staniční sestra,  558 603 312 (ve všední
dny 7.00 - 14.00); polarka@brc.cz.
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Léčebně rekreační pobyty pro samoplátce - pokračování ze str. 2

LÉČEBNĚ REKREAČNÍ POBYT

- PRO SAMOPLÁTCE -

Léčebně rekreační pobyt (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, 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.
Cena za osobu a den:
LLÉÉČČEEBBN
NÝÝ D
DŮ
ŮM
MG
GO
OLLFF
2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV
1 600 Kč
1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV
1 800 Kč
1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením (společné pro dva pokoje), TV
1 600 Kč
Apartmán při obsazení třemi osobami (2lůžkový + 1lůžkový pokoj), TV
1 500 Kč
REZERVACE: Léčebný dům GOLF, Čeladná 728, staniční sestra,  552 533 210 (ve všední dny
7.00 - 14.00); golf@brc.cz;

TŘÍDENNÍ WELLNESS POBYT

STOPIČKA WELLNESS
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Třídenní pobyt (2 noci) ve všední dny s wellness procedurami a s ubytováním se snídaní
v apartmánu 1+kk. Cenově výhodný balíček služeb. Obědy a večeře lze dokoupit na místě*.
Procedury při pobytu dvou osob (celkem): 2x reflexní masáž chodidel, zad a šíje, 2x lokální teplý
zábal ParaffinWax.
Procedury při pobytu jedné osoby: 1x reflexní masáž chodidel, zad a šíje, 1x vířivá perličková
koupel.
V ceně balíčku:
ubytování se snídaní (možnost dokoupení obědů a večeří*), volný vstup do wellness centra
(bazén, pára, solná jeskyně, fitness), výše uvedené procedury (dle počtu osob).
* V restauraci U Sestřiček v areálu BRC si lze vybrat cokoliv z nabídky jídelníčku,
nebo si zde rezervovat menu (výběr ze dvou jídel). V nabídce kavárny Lara jsou čerstvé
zeleninové a ovocné saláty.
Cena za pobyt – apartmán 1+kk MIMOSEZÓNA:
STOPIČKA WELLNESS
Apartmán 1+kk

1 osoba / pobyt 2 osoby / pobyt
3 200 Kč
4 800 Kč

Cena za pobyt – apartmán 1+kk HLAVNÍ SEZÓNA:
STOPIČKA WELLNESS
Apartmán 1+kk

1 osoba / pobyt 2 osoby / pobyt
3 600 Kč
5 200 Kč

REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
Poznámka: V ceně balíčků není zahrnut poplatek rekreační (15 Kč / osobu / noc) a ubytovací
(4 Kč / osobu / započatý den).
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ČTYŘDENNÍ WELLNESS POBYT

OCHUTNÁVKA WELLNESS
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Čtyřdenní pobyt (3 noci) ve všední dny s wellness procedurami a s ubytováním se snídaní
v apartmánu 1+kk. Cenově výhodný balíček služeb. Obědy a večeře lze dokoupit na místě*.
Procedury při pobytu dvou osob (celkem): 2x reflexní masáž chodidel, zad a šíje, 2x lokální teplý
zábal ParaffinWax, 2x vířivá perličková koupel, 2x klasická masáž částečná.
Procedury při pobytu jedné osoby: 1x reflexní masáž chodidel, zad a šíje, 2x vířivá perličková
koupel, 1x klasická masáž částečná.
V ceně balíčku:
ubytování se snídaní (možnost dokoupení obědů a večeří*), volný vstup do wellness centra
(bazén, pára, solná jeskyně, fitness), výše uvedené procedury (dle počtu osob).
* V restauraci U Sestřiček v areálu BRC si lze vybrat cokoliv z nabídky jídelníčku,
nebo si zde rezervovat menu (výběr ze dvou jídel). V nabídce kavárny Lara jsou čerstvé
zeleninové a ovocné saláty.
Cena za pobyt – apartmán 1+kk MIMOSEZÓNA:
OCHUTNÁVKA WELLNESS
Apartmán 1+kk

1 osoba / pobyt 2 osoby / pobyt
4 900 Kč
8 000 Kč

Cena za pobyt – apartmán 1+kk HLAVNÍ SEZÓNA:
OCHUTNÁVKA WELLNESS
Apartmán 1+kk

1 osoba / pobyt 2 osoby / pobyt
5 300 Kč
8 600 Kč

REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
Poznámka: V ceně balíčků není zahrnut poplatek rekreační (15 Kč / osobu / noc) a ubytovací
(4 Kč / osobu / započatý den).

SPECIÁLNÍ WELLNESS POBYTY
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Program pobytů dle specifikace, počet procedur pro 1 osobu
1 osoba
2 osoby
ROMANTICKÁ KRÁTKÁ DOVOLENÁ - apartmán 2 + kk
-------9 620 Kč
3 noci, snídaně, 2x aroma masáž, 2x solná jeskyně, volný vstup do wellness
RELAXAČNÍ POBYT PRO ŽENY - apartmán 2 + kk
5 710 Kč
9 610 Kč
2 noci, snídaně, 1x medová masáž, 1x masáž lávovými kameny, volný vstup do wellness,
1x ošetření těla luxusními přípravky francouzské kosmetiky Esthederm + dárek Esthederm

HOTELOVÝ POBYT
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HOTELOVÝ WELLNESS POBYT s ubytováním se snídaní v komfortním, plně vybaveném
apartmánu 1+kk nebo 2+kk (kuchyňský kout, TV, wifi, sprcha, WC). Snídaně v kavárně Lara.
UBYTOVÁNÍ se snídaní a vstupem do bazénu
1 osoba / noc 2 osoby / noc
Apartmán 1 + kk
1 300 Kč
2 000 Kč
Apartmán 2 + kk
1 900 Kč
3 100 Kč
REZERVACE: AD Lara, Čeladná 781, recepce,  552 533 111 (denně 9 - 21); lararecepce@brc.cz.
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REKREAČNÍ POBYTY
UBYTOVÁNÍ se snídaní
(možnost dokoupení obědů a večeří - nutné objednat předem)
Cena za osobu a den:
2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV

LLÉÉČČEEBBN
NÝÝ D
DŮ
ŮM
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GO
OLLFF
490 Kč

REZERVACE: Léčebný dům GOLF, Čeladná 728, staniční sestra,  552 533 210 (ve všední dny
7.00 - 14.00); golf@brc.cz;

LLÉÉČČEEBBN
NÝÝ D
DŮ
ŮM
MO
ON
ND
DŘŘEEJJKKAA
UBYTOVÁNÍ se snídaní
(možnost dokoupení obědů a večeří - nutné objednat předem)
Cena za osobu a den:
2 lůžkový pokoj, umyvadlo, TV, sociální zařízení společné pro více pokojů
450 Kč
1 lůžkový pokoj, umyvadlo, TV, sociální zařízení společné pro více pokojů
500 Kč
REZERVACE: Léčebný dům Dr. Storcha, Čeladná 42, staniční sestra,  558 616 283 (ve všední
dny 6.30 - 14.30); info@brc.cz.

LLÉÉČČEEBBN
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UBYTOVÁNÍ se snídaní
(možnost dokoupení obědů a večeří - nutné objednat předem)
Cena za osobu a den:
2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV
490 Kč
REZERVACE: Léčebný dům Dr. Storcha, Čeladná 42, staniční sestra,  558 616 283 (ve všední
dny 6.30 - 14.30); info@brc.cz.

DOPLATKY PACIENTŮ BRC ZA NADSTANDARD
Při léčebném 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 400 Kč / osobu / den.
Při ubytování v apartmánech AD Lara (1+kk) je denní doplatek 690 Kč,
(resp. 1 200 Kč v apartmánu 2+kk).
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. Storcha, Ondřejka, Polárka 70 Kč / den,
- v Léčebném domě dr. Maye 100 Kč / den,
- v léčebném domě Golf 120 Kč / den.
Cenové zvýhodnění při přímém překladu se nevztahuje na jednolůžkové pokoje, apartmány a
ubytování v Apartmánovém domě Lara.
Parkování v areálu BRC je na vyhrazených parkovištích zdarma.
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