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Hlavní sezóna

1. 4. - 31. 10. • 29. 12. - 1. 1.
Mimosezóna

2. 1. - 31. 3. • 1. 11. - 28. 12.

Ceník lázeňských
a wellness pobytů
2017

PODĚBRADY

Platnost ceníku od 2. 1. 2017

LÁZEŇSKÉ POBYTY
Lázeňský pobyt
na zkoušku
Lázeňský pobyt
KLASIK
Dvoulůžkový pokoj SU*

STRAVOVÁNÍ
Plná penze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte, oběd - výběr
z tříchodového menu) welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.

Hlavní sezóna

Mimosezóna

2 500 Kč

2 220 Kč

Dvoulůžkový pokoj

2100 Kč

1850 Kč

Apartmá SU*

2990 Kč

2790 Kč

Apartmá

2 640 Kč

2 390 Kč

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

Lázeňský pobyt
VITAL

LÉČEBNÝ PROGRAM
3 procedury/ den PO – SO
Do počtu procedur se započítává
vstupní, kontrolní a výstupní* lékařská
prohlídka.
BONUS
Volný vstup do hotelového bazénu.
Během pobytu k dispozici župan.
Minimální délka pobytu 7 dní.

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

2280 Kč

1990 Kč

Dvoulůžkový pokoj

1 850 Kč

1 650 Kč

Apartmá SU*

2690 Kč

2490 Kč

Apartmá

2 340 Kč

2 090 Kč

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.
*výstupní prohlídka platí u pobytů delších než 13 nocí

Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

1 980 Kč

1 650 Kč

Dvoulůžkový pokoj

1 600 Kč

1 400 Kč

Apartmá SU*

2 440 Kč

2 150 Kč

Apartmá

2 100 Kč

1 850 Kč

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

LÉČEBNÝ PROGRAM
1 procedura/den PO – SO + lékařská
konzultace.
BONUS
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem. Během pobytu
k dispozici župan. Minimální doba
pobytu je 7 dní..

MEDICAL spa POBYTY
Skladba procedur u pobytů Medical spa bude schválena na základě lékařské konzultace.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte, oběd - výběr
z tříchodového menu) welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.

Hlavní sezóna

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte) welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.

LÉČEBNÝ PROGRAM
2 procedury/den PO – SO
Do počtu procedur se započítává
vstupní, kontrolní a výstupní* lékařská
prohlídka.
BONUS
Volný vstup do hotelového bazénu.
Během pobytu k dispozici župan.
Minimální délka pobytu je 7 dní.

Spa pobyt MINI
ve všední dny
(2 noci, ne-pá)

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte), welcome drink,
pitná kúra minerální voda
Poděbradka.

Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

4 100 Kč

3 890 Kč

Dvoulůžkový pokoj

3 690 Kč

3 390 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Příplatek za víkendový pobyt 600,-Kč/os./víkend
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (3 dny/2 noci),
nástupní den neděle - středa

MEDICAL PROGRAM
1x lékařská konzultace
1x uhličitá koupel v Poděbradce
1x částečná aroma masáž
1x rašelinový obklad
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas (30 m od Spa Hotelu Felicitas,
bývalý hotel Orfeus): SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.
*SU – single use, v pokoji pouze 1 osoba
Ceny lázeňských pobytů jsou uvedeny na osobu/den a zahrnují vypsaný program, lázeňský poplatek.

Spa pobyt
Felicitas
(2 noci)

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte), welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.

HIT

Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

5 440 Kč

4 990 Kč

Dvoulůžkový pokoj

5 020 Kč

4 590 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osou/pobyt (3 dny/2 noci),
nástupní den neomezeně.

MEDICAL PROGRAM
1x lékařská konzultace
1x přísadová koupel
1x částečná aroma masáž
1x rašelinový obklad
1x masážní lůžko Hydrojet
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

Spa pobyt
POMERANČOVÝ SEN
(3 noci)
Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

7 350 Kč

6 750 Kč

Dvoulůžkový pokoj

6 850 Kč

6 250 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osou/pobyt (4 dny/3 noci),
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

Spa pobyt FIT&ACTIVE
(4 noci)
Prožijte dny
plné odpočinku
v srdci Poděbrad

Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

8 290 Kč

7 590 Kč

Dvoulůžkový pokoj

7 390 Kč

6 790 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osou/pobyt (5 dní/4 noci),
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

*SU – single use, v pokoji pouze 1 osoba

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte),
welcome drink, pitná kúra minerální
voda Poděbradka.
MEDICAL PROGRAM
1x lékařská konzultace
1x Pomerančový sen
(peeling, zábal a částečná masáž)
1x přísadová koupel
1x vonný parafinový zábal na ruce
1x masážní lůžko Hydrojet
1x sametový zábal na chodidla
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte), welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.
MEDICAL PROGRAM
1x lékařská konzultace
1x uhličitá koupel v Poděbradce
1x částečná aroma masáž
1x masážní lůžko Hydrojet
1x rehabilitační cvičení v bazénu
1x vonný parafinový zabal na ruce
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
relaxační zóna, zapůjčení jízdního kola,
in-line bruslí, holí (Nordic walking), hry
pétanque, zapůjčení županu.

relaxační POBYTY
SPA DE LUXE
pobyt
(5 nocí)

Opravdový
zážitek

Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

10 890 Kč

10 090 Kč

Dvoulůžkový pokoj

9 490 Kč

8 990 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (6 dní/5 nocí),
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

Pohlazení Vašich
zad (2 noci)

Novinka

Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

5 790 Kč

5 290 Kč

Dvoulůžkový pokoj

5 290 Kč

4 990 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (3 dny/2 noci),
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.
*SU – single use, v pokoji pouze 1 osoba

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře
kombinace bufet/ala carte),
welcome drink, pitná kúra minerální
voda Poděbradka.
MEDICAL PROGRAM
1x lékařská konzultace
1x celotělový zábal a masáž (75 min)
1x tělové ošetření s masáží (55 min)
1x osvěžující citrusová koupel
1x relaxační ušní svíce
1x částečná masáž
1x masážní lůžko Hydrojet
1x rehabilitační cvičení v bazénu
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte), welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.
MEDICAL PROGRAM
1x lékařská konzultace
1x teplé pohlazení (rašelinový obklad
zad a částečná masáž, 50 min)
1x částečná aroma masáž
1x uvolňující rašelinová koupel
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

Romantický pobyt
gurmán (2 noci)
Dvoulůžkový pokoj

Hlavní sezóna

Mimosezóna

6 090 Kč

5 690 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (3 dny/2 noci),
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

Spa pobyt BEAUTY
(2 noci)
Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

6 190 Kč

5 790 Kč

Dvoulůžkový pokoj

5 790 Kč

5 390 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (3 dny/2 noci),
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně - bufet, 1x večeře
kombinace bufet/ ala carte, 1x 5-ti
chodová), welcome drink, pitná kúra
minerální voda Poděbradka.
RELAXAČNÍ PROGRAM
1x společná omlazující koupel
v měděné vaně s lahví sektu
1x částečná aroma masáž
1x Indoceane (zábal + masáž, 55 min)
BONUS
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
1x vstup do saunového minisvěta,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte),, welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.
MEDICAL PROGRAM
1x rašelinová koupel v měděné vaně
1x vonný parafínový zábal na ruce
1x luxusní kosmetické ošetření
1x částečná aroma masáž
1x lymfodrenáž - Pneuven
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
1x vstup do saunového minisvěta,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

Relaxační pobyt
WELLNESS (2 noci)
Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

5 590 Kč

5 090 Kč

Dvoulůžkový pokoj

5 090 Kč

4 690 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (3 dny/2 noci),
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

Prodloužený relaxační
pobyt WELLNESS
(3 noci)
Doporučujeme

Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

7 200 Kč

6 600 Kč

Dvoulůžkový pokoj

6 700 Kč

6 100 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (4 dny/3 noci),
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.
*SU – single use, v pokoji pouze 1 osoba

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte), welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.
RELAXAČNÍ PROGRAM
1x přísadová koupel
1x částečná ruční masáž
1x vonný parafínový zábal na ruce
1x masážní lůžko Hydrojet
BONUS
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
1x vstup do saunového minisvěta,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte), welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.
RELAXAČNÍ PROGRAM
1x rašelinová koupel
1x částečná ruční masáž
1x osvěžující citrusovou koupel
v měděné vaně
1x vonný parafínový zábal na ruce
1x masážní lůžko Hydrojet
BONUS
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
1x vstup do saunového minisvěta,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

MOŘSKÉ POHLAZENÍ
(3 noci)
Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

8 090 Kč

7 690 Kč

Dvoulůžkový pokoj

7 490 Kč

7 090 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (4 dny/3 noci)
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

Rozmazlovací pobyt
Queen of Egypt
(2 noci)
Novinka

Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

6 290 Kč

5 890 Kč

Dvoulůžkový pokoj

5 790 Kč

5 390 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace
bufet/ala carte),welcome drink, pitná kúra
minerální voda Poděbradka.
RELAXAČNÍ PROGRAM
Obsahuje vysoce relaxační a luxusní
ošetření tělovou kosmetikou THALGO.
1x mořská předehra Thalgo (75 min)
1x tělové ošetření Thalgo-Indoceane
(55 min)
1x přísadová koupel s mořskou solí
1x částečná aroma masáž
1x vonný parafínový zábal
BONUS
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
1x vstup do saunového minisvěta,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte), welcome drink,
poukaz na kávu s dezertem pitná kúra
minerální voda Poděbradka.
RELAXAČNÍ PROGRAM
1x Alqvimia celotělový rituál Queen
of Egypt (90 min)
1x omlazující koupel Queen of Egypt
1x sametový zábal chodidel
1x parafínový zábal na ruce
BONUS
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
1x vstup do saunového minisvěta,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

Ceny uvedeny za osobu/pobyt
(3 dny/ 2 noci), nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas (30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel
Orfeus): SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

speciální POBYTY
GOLF balíček
- Seznámení s golfem
(3 dny/2 noci)
Hlavní sezóna (1. 4. - 31. 10.)
Dvoulůžkový pokoj SU*

5 590 Kč

Dvoulůžkový pokoj

5 190 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
V případě pobytu 1 os (DBL SU) příplatek
pro golfového trenéra 500,- Kč.
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (3 dny/2 noci),
nástupní den neomezeně.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze(snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte), welcome drink,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.
RELAXAĆNÍ PROGRAM
1x masážní lůžko Hydrojet
1x vonný parafínový zábal na ruce
1x částečná aroma masáž
GOLFOVÝ PROGRAM
Vysvětlení hry, popis vybavení a ukázka
typů úderů, vyzkoušení si hry pod dohledem trenéra (odpaly, přihrávky, patování
na greenu) služby profesionálního
trenéra PGA, zapůjčení kompletní
výbavy, malý golfový dárek na památku.
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem - ve vypsaných časech,
1x vstup do saunového minisvěta,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

Pobyt pro seniory
NE-PÁ (6 dní/5 nocí)
Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

8 500 Kč

8 390 Kč

Dvoulůžkový pokoj

7 490 Kč

6 990 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (6 dní/5 nocí)
Pozn.: Pobyt určen hostům od 60ti let.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas
(30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

Relaxační pobyt pro
těhotné (3 dny/2 noci)
Hlavní sezóna

Mimosezóna

Dvoulůžkový pokoj SU*

5 090 Kč

4 690 Kč

Dvoulůžkový pokoj

4 590 Kč

4 190 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt (3 dny/2 noci).

GOLF&RELAX balíček
– pro pokročilé golfisty
(3 dny/2 noci)
Hlavní sezóna (1. 4. - 31. 10.)
Dvoulůžkový pokoj SU*

5 500 Kč

Dvoulůžkový pokoj

4 500 Kč

Příplatek za APT 500,- Kč/os./den
Příplatek za plnou penzi 250,- Kč/os./den
Ceny uvedeny za osobu/pobyt
(3 dny/2 noci), nástupní den neomezeně.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet, welcome drink , pitná
kúra minerální voda Poděbradka.
RELAXAĆNÍ PROGRAM
1x celková aroma masáž
1x vonný parafínový zábal na ruce
GOLFOVÝ PROGRAM
1x hra (fee) na golfu během pobytu
ZDARMA
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem - ve vypsaných časech,
1x vstup do saunového minisvěta,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas (30 m od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel
Orfeus): SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

NOVINKA
možnost ubytování v depandance Felicitas (30 m
od Spa Hotelu Felicitas, bývalý hotel Orfeus):
SLEVA 10% z ceny pobytu, slevy se nesčítají.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte), welcome drink, 1x
poukaz na kávu s dezertem, pitná kúra
minerální voda Poděbradka.
RELAXAĆNÍ PROGRAM
lékařská konzultace + 5 procedur
dle doporučení lékaře.
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem - ve vypsaných časech,
relaxační zóna, zapůjčení županu.
Pozn. Pobyt určen hostům
od 60ti let.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně + večeře kombinace bufet/ala carte),
welcome drink nealkoholický,
pitná kúra minerální voda Poděbradka.
RELAXAČNÍ PROGRAM
1x sametový zábal na nohy
1x vonný parafínový zábal na ruce
1x částečná ruční masáž v sedě
bonus
Volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných časech,
relaxační zóna, zapůjčení županu.

Dětské ceny
Děti od 0 do 3 let bez nároku na samostatné lůžko zdarma
Děti od 4 do 6 let přistýlka s polopenzí ...........................................................................420,-Kč/den
Děti od 7 do 12 let přistýlka s polopenzí .........................................................................700,-Kč/den
Zapůjčení dětské postýlky .................................................................................................. 150,-Kč/den

doplňkové služby
Garance pokoje s výhledem do parku ............................................................................ 200,-Kč/den
Příplatek za psa .................................................................................................................. 250,-Kč/den
Parkování ........................................................................................ garáž 150,- Kč / venkovní 50,- Kč
*SU – single use, v pokoji pouze 1 osoba

DEN Felicitas
Program obsahuje:
1x Mořská předehra (Peelingové a remineralizační
ošetření luxusní francouzskou tělovou kosmetikou Thalgo,
délka procedury cca 1,5 hod)
1x Omlazující koupel Queen of Egypt
1x Masáž Felicitas (tlaková masáž nohou a zábal chodidel
+ částečná masáž)
1x Vonný parafínový zábal na ruce
1x Ovocné povzbuzení a osvěžení
1x Detoxikační čajová konvička
Zapůjčení županu a pantoflí
CENA PROGRAMU 2.600,-Kč

Ubytování v komfortně zařízených pokojích
Restaurant&Café Felicitas s letní terasou
Balneo-rehabilitační centrum
Wellness centrum

Prožijte dny
plné odpočinku
v srdci Poděbrad

Luxusní kosmetický salón
Hotelový bazén s whirlpoolem
Konference, firemní akce
Parkování v podzemních garážích
Půjčovna sportovních potřeb pro hotelové hosty

Praha

Poděbrady
50 km

Nekuřácký hotel
Wi-fi free

NOVINKA
Otevřeli jsme nový depandance Felicitas (bývalý hotel Orfeus), který
je od Spa Hotelu Felicitas pouhých 30 m. Využijte zvýhodněné ceny balíčků.

Spa Hotel Felicitas****, nám. T. G. Masaryka 1437/III, 290 01 Poděbrady, Czech Republic
tel.: +420 325 605 200, fax: +420 325 514 868, e-mail: felicitas@laznefelicitas.cz
Volejte zdarma 800 409 109

www.spahotelfelicitas.cz

