Odpočinek
v srdci
Poděbrad
Neváhejte se podívat
na kompletní nabídku našich služeb
na www.spahotelfelicitas.cz
bezplatná infolinka: 800 409 109

Spa Hotel Felicitas****
nám. T. G. Masaryka 1437/III
290 01 Poděbrady
Tel.: +420 325 605 200
E-mail: felicitas@laznefelicitas.cz
www.spahotelfelicitas.cz

Praha

Léčba
v srdci
Poděbrad

INFoRMACE
PRO POJIŠTĚNCE

Poděbrady
50 km
s m l u v n í pa r t n e r z d r a v o t n í c h p o j i š ť o v e n

Lázeňský a léčebný komplex Felicitas Vám nabízí možnost realizace lázeňské
léčby v moderním čtyřhvězdičkovém Spa Hotelu Felicitas nebo Dependance
Felicitas. Má ideální polohu přímo na lázeňské kolonádě naproti centrální fontáně,
ale hlavně poskytuje široký komplex služeb pod jednou střechou.

Balneo
rehabilitační centrum

Lázeňská péče je
zaměřena na léčbu

Léčebná a rehabilitační péče je realizována pomocí moderní zdravotnické
a balneologické techniky a je zajišťována
pracovníky s vysokou odbornou znalostí,
dlouholetou praxí. Samozřejmostí
je profesionalita a osobní přístup.

•o
 běhového ústrojí (II.)
•n
 emoci z poruchy výměny látkové
a žláz s vnitřní sekrecí (diabetes
mellitus) (IV.)
•n
 emoci pohybového aparátu (VII.)
•n
 emoci nervové (VI.)

• lékařské vyšetření
• s peciální odborná screeningová
vyšetření
• v odoléčebné procedury včetně
přírodních uhličitých koupelí
• zdravotní a relaxační masáže, motodlaha
•p
 řístrojové masáže
• termoterapie, zábaly, parafínové
a rašelinové obklady
• fyzioterapie, elektroterapie

Přírodní léčivý zdroj
Hlavním léčebným zdrojem je přírodní
minerální voda Poděbradka, která je
využívána k uhličitým koupelím.

Typy lázeňské péče

Zdravotní pojišťovny

•
•
•
•
•

Naše zařízení poskytuje lázeňskou
a rehabilitační péči těmto smluvním
partnerům

 omplexní lázeňská péče (KLP)
K
Příspěvková lázeňská péče (PLP)
Lázeňská péče pro samoplátce
Ozdravné pobyty pro dárce krve
Rehabilitačně a léčebně
preventivní pobyty
• Ambulantní léčba

Komplexní a příspěvková lázeňská péče
(211 ZPMV ČR; 201 VoZP)
Ozdravné pobyty pro dárce krve
(211 ZPMV ČR)

Relaxační služby
Moderní Wellness centrum nabízí bohatý
výběr zážitkových masáží, zábalů
a koupelí; saunu, páru, relaxační zónu
s pitným režimem. Bazén s whirlpoolem,
luxusní přístrojovou kosmetiku Duolift
francouzské značky Darphin.

Rehabilitačně a léčebně preventivní pobyty
(211 ZPMV ČR)
Ambulantní rehabilitační léčba
(111 VZP, 211 ZPMV ČR; 201 VoZP; 207 OZP;
209 ZPŠ; 213 RBP ZP; 205 ČPZP)
Praktický lékař
Rehabilitační lékař
Lázeňské a relaxační pobyty pro
samoplátce – možnost využití výhod pro
členy Klubu pevného zdraví u VZP nebo
členům Klubu pojištěnců u ZPMV ČR

