
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 

Cenová nabídka rekondičních pobytů členů ČMOSA v zařízeních VLRZ, p. o. v roce 2023 

Zařízení Období 
Cena za osobu v Kč vč. DPH 

 za osobu a pobyt (6 nocí) 

VZ Bedřichov – hotel 

06. 02. - 19. 03., 20. 12. - 26. 12.  10 224 

03. 01. - 05. 02.  9594 

26. 06. - 27. 08.  9330 

20. 03. - 25. 06., 28. 08. - 19. 12.  9120 

Ceny zahrnují ubytování s plnou penzí a ozdravný / léčebný program. 

Ceny nezahrnují místní poplatek za rekreační / lázeňský pobyt. 

U VZ Bedřichov je v ceně zahrnuta Wellness karta MAX s možností čerpání wellness služeb v hodnotě 400,- Kč / noc. 

Nabídka termínů dle volné kapacity zařízení (ad hoc). 

Ceny jsou stanoveny za lůžko v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji. V případě požadavku na samostatné ubytování bude cena stanovena 

individuálně. 

V případě pobytů v době vánočního turnusu (noc 24.12.-25.12.) je navíc na místě hrazen klientem příplatek za vánoční pobyt ve výši 

stanovené daným zařízením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cenová nabídka rekondičních pobytů členů ČMOSA v zařízeních VLRZ, p. o. v roce 2023 

Zařízení Období 
Cena za osobu v Kč vč. DPH 

 za osobu a pobyt (6 nocí) 

VZ Měřín – hotel 

26. 06. - 27. 08.  9 408 

22. 05. - 25. 06., 28. 08. - 24. 09.  8 832 

03. 01. - 21. 05., 25. 09. - 19. 12.  8 052 

Ceny zahrnují ubytování s plnou penzí a ozdravný / léčebný program. 

Ceny nezahrnují místní poplatek za rekreační / lázeňský pobyt. 

U VZ Měřín je v ceně zahrnuta Wellness karta MAX s možností čerpání wellness služeb v hodnotě 400,- Kč / noc. 

Nabídka termínů dle volné kapacity zařízení (ad hoc). 

Ceny jsou stanoveny za lůžko v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji. V případě požadavku na samostatné ubytování bude cena stanovena 

individuálně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cenová nabídka rekondičních pobytů členů ČMOSA v zařízeních VLRZ, p. o. v roce 2023 

Zařízení Období 
Cena za osobu v Kč vč. DPH 

 za osobu a pobyt (6 nocí) 

VLL Teplice 

01. 05. - 01. 10.  13 260 

03. 04. - 30. 04., 02. 10. - 12. 11.  12 798 

03. 01. - 02. 04., 13. 11. - 19. 12.  12 534 

Ceny zahrnují ubytování s plnou penzí a ozdravný / léčebný program. 

Ceny nezahrnují místní poplatek za rekreační / lázeňský pobyt. 

Nabídka termínů dle volné kapacity zařízení (ad hoc). 

Ceny jsou stanoveny za lůžko v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji. V případě požadavku na samostatné ubytování bude cena stanovena 

individuálně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cenová nabídka rekondičních pobytů členů ČMOSA v zařízeních VLRZ, p. o. v roce 2023 

Zařízení Období 
Cena za osobu v Kč vč. DPH 

 za osobu a pobyt (6 nocí) 

VLL Karlovy Vary – LH Sadový Pramen 

10. 04. - 01. 10.  12 306 

02. 10. - 29. 10.  11 736 

03. 01. - 09. 04., 30. 10. - 19. 12.  11 376 

Ceny zahrnují ubytování s plnou penzí a ozdravný / léčebný program. 

Ceny nezahrnují místní poplatek za rekreační / lázeňský pobyt. 

Nabídka termínů dle volné kapacity zařízení (ad hoc). 

Ceny jsou stanoveny za lůžko v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji. V případě požadavku na samostatné ubytování bude cena stanovena 

individuálně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cenová nabídka rekondičních pobytů členů ČMOSA v zařízeních VLRZ, p. o. v roce 2023 

Zařízení Období 
Cena za osobu v Kč vč. DPH 

 za osobu a pobyt (6 nocí) 

VLL Františkovy Lázně 

01. 05. - 01. 10.  12 624 

03. 04. - 30. 04., 02. 10. - 12. 11.  12 196 

03. 01. - 02. 04., 13. 11. - 19. 12.  11 856 

Ceny zahrnují ubytování s plnou penzí a ozdravný / léčebný program. 

Ceny nezahrnují místní poplatek za rekreační / lázeňský pobyt. 

Nabídka termínů dle volné kapacity zařízení (ad hoc). 

Ceny jsou stanoveny za lůžko v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji. V případě požadavku na samostatné ubytování bude cena stanovena 

individuálně. 

 

 

 


