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NABÍDKA REKONDIČNÍHO POBYTU V ROCE 2023  

PRO ČLENY  

ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH  

ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY  

 

Služby zahrnuté v pobytu:  

 6 x ubytování   

 1 x předpis doporučených procedur lékařem  

 9 x lázeňská procedura dle předpisu lékaře  

 denně pitná kúra luhačovických minerálních vod  

Termín pobytů, typy a kategorie pokojů:  

 

 Cena v Kč vč. DPH za osobu a pobyt:  

 

Ubytování  Kategorie pokoje  

plná penze  

6 nocí 

2lůžkový 

pokoj  
1lůžkový 

pokoj  

Penzióny Vepřek; Póla  Standard A  7 740  8 640  

  

 Cena v Kč vč. DPH za osobu a pobyt:  

 

Ubytování  Kategorie pokoje  
plná penze  

6 nocí 

2lůžkový 

pokoj  
1lůžkový 

pokoj  

Dům B.Smetany****  Komfort A  10 500  --  

Dům B.Smetany****  Komfort A Plus  10 740  11 640  

Dům B.Smetany****  Komfort B  --  11 100  

Jestřabí***  Komfort B  9 360  10 260  

Riviera***  Komfort  8 760  9 660  

Vila Pod lipami***Superior  Komfort  8 280  --  
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 ceny platí při plně obsazeném 2lůžkovém pokoji, tj. 2 osobami   

 ve vile Pod lipami***Superior mají všechny pokoje dvoulůžko (lůžka nelze oddělit)  

 v penzionech Vepřek, Póla a ve vile Pod lipami není výtah  

 pokoj zvolené kategorie přiděluje výhradně oddělení prodeje  

 za vyžádané číslo pokoje je účtovaný poplatek 1 000 Kč  

 ubytování nad rámec harmonogramu pobytů je třeba objednat formou „ad hoc“  změna 

služeb a cen vyhrazena  

 

Cena pobytu nezahrnuje poplatek z pobytu:  

 náleží městu, vztahuje se na osoby starší 18 let  

 výši poplatku stanovuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice, o místním poplatku z 

pobytu.   

 výše poplatku činí 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu  

 poplatek se neplatí za den příjezdu do lázní  

 poplatek z pobytu se platí při příjezdu v recepci hotelu.   

 

Služby dle individuálních požadavků:  

 budou hrazeny členem OS na místě podle aktuálně platných ceníků lázní zveřejněných na 

webových stránkách   

 parkování si členové OS objednávají sami u kontaktní osoby lázní pro zajištění pobytů nebo v 

recepci hotelů Dům B. Smetany, Jestřabí, Riviera (také pro penziony Póla, Vepřek) a Jurkovič 

(pro vilu Pod lipami).   

 

Doporučený léčebný program:  

 lázeňský lékař potvrdí vhodnost doporučené procedury nebo podle zdravotního stavu provede 

záměnu  

 doporučený léčebný program nenahrazuje nutnost předpisu procedury lékařem  

 

Vzorový léčebný program   

Název procedury  

počet za 

pobyt 

Přírodní uhličitá koupel se suchým zábalem  1 

Perličková koupel se suchým zábalem  1 

Rašelinový obklad zad (2místa)  1 

Masáž klasická (částečná)  2 

Dry jet – přístrojová masáž nové generace  1 

Inhalace  3 

  

 člen OS i rodinný příslušník si může rozšířit léčebný program o 2 inhalace za 140 Kč   
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Stravování:  

 cena za pobyt zahrnuje plnou penzi (snídaně, oběd a večeře) ve variantách standardní nebo 

výběrové stravy  

 varianta stravy závisí na ubytovacím zařízení  

Stravování ve Společenském domě:  

 

Pod lipami, 

Vepřek, Póla  

Strava standard ve Společenském domě  

  

 •  formou bufetu, případně servírované menu  

  

Dům B. Smetany  

Jestřabí  

Riviera  

Strava výběrová ve Společenském domě  

  

• snídaně formou bufetu v hotelu  
• obědy a večeře formou bufetu, případně servírované 

menu    

  

Podmínky rekondičního pobytu:  

 speciální nabídky mohou využít členové Českomoravského odborového svazu civilních 

zaměstnanců armády (dále jen OS ČMOSA) a jejich rodinní příslušníci, kteří se zúčastní 

pobytu společně se členem OS  

Objednávka pobytu:  

 pobyt člena OS i rodinného příslušníka (dále jen účastník) objednává kontaktní osoba OS  

ČMOSA (Ing. Pavel Jancek, 702 053 031, jancek.pavel@cmosarmady.cz ) 

 kapacita je rezervovaná pro penziony  

 pobyty ve vile a hotelech uvedených v nabídce jsou na základě individuální poptávky  

 při omezení mobility člena OS nebo rodinného příslušníka je nutné před zasláním 

objednávky domluvit místo ubytování a tuto informaci uvést i ve jmenném seznamu 

účastníků, resp. při podání objednávky pobytu  

 kontaktní osoba OS ČMOSA může provést objednávku pobytu nad rámec dohodnutého 

harmonogramu pobytů  

 pobyty nad rámec dohodnutého harmonogramu a ubytování v 1lůžkovém pokoji a 2lůžkovém 

pokoji jiné kategorie, než je uvedená v harmonogramu ubytování budou objednávány formou 

ad hoc na základě konkrétní poptávky; objednávka bude potvrzena dle kapacitních možností 

Lázní Luhačovice, a.s.  

Platební podmínky v případě úhrady ze strany OS ČMOSA:  

 úhrada pobytu dle aktuálně platných Všeobecných obchodních podmínek Lázní 

Luhačovice, a.s. 

 poplatek z pobytu hradí účastník při nástupu na pobyt v recepci hotelu  

Další ujednání:  

 změna podmínek nabídky je vyhrazena  

 z provozních důvodů mohou být účastníci ubytováni v hotelu stejné nebo vyšší kategorie za 

sjednanou cenu 
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