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Léčebný lázeňský pobyt pro dítě 
s doprovodem „SPECIÁL“ 0–2 roky
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tiTento typ pobytu je určen pro rodiče s dětmi do dvou let, kteří nemají možnost uskutečnit 
léčebný pobyt svého dítěte prostřednictvím zdravotní pojišťovny. Pobyt „Speciál“ je intenzivním 
léčebným programem, který zahrnuje třináct individuálních terapií týdně.

Délka pobytu: 

 > 8 dní/7 nocí (neděle – neděle)

Program léčení:

 > 1x vstupní lékařská prohlídka (1x týdně vizita)
 > 1x výstupní lékařská prohlídka
 > individuální léčebný plán sestavený na základě vstupní lékařské prohlídky
 > sesterská péče

Cena za pobyt:

osoba ve dvoulůžkovém pokoji:

   Vesna    

15.01. – 30.04.2017  13.230 Kč   

30.04. – 24.09.2017  14.280 Kč   

24.09. – 17.12.2017   13.230 Kč   

 doprovod:
   Vesna    

15.01. – 30.04.2017  5.565 Kč   

30.04. – 24.09.2017  6.160 Kč   

24.09. – 17.12.2017   5.565 Kč   

 > v případě objednání pobytu na 2 týdny a více Vám poskytneme slevu 10 % z ceny pobytu

Cena pobytu zahrnuje:

 > 7x ubytování
 > stravování formou plné penze – 

dítě – 5x denně
 > stravování formou plné penze – 

doprovod – 3x denně
 > vstupní/výstupní lékařskou prohlídku
 > individuální léčebný plán: 20 procedur 

týdně včetně 10 individuálních fyzioterapií 
a 3 individuálních ergoterapií týdně

 > parkování, TV-SAT 

Bonusy pro naše klienty:

 > bezplatné wifi  připojení
 > vstup do Aquacentra na 2 hodiny 

denně zdarma
 > vstup do fi tnescentra na 2 hodiny 

denně zdarma
 > poukázka na kávu v lázeňské Kolonádě
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Léčebný lázeňský pobyt pro dítě 
s doprovodem „SPECIÁL“ 2–18 let

Tento typ pobytu je určen pro rodiče s dětmi od dvou do osmnácti let věku, kteří nemají 
možnost uskutečnit léčebný pobyt svého dítěte prostřednictvím zdravotní pojišťovny. Pobyt „Speciál“ 
je intenzivním léčebným programem, který zahrnuje třináct individuálních terapií týdně.

Délka pobytu: 

 > 8 dní/7 nocí (neděle – neděle)

Program léčení:

 > 1x vstupní lékařská prohlídka (1x týdně vizita)
 > 1x výstupní lékařská prohlídka
 > individuální léčebný plán sestavený na základě vstupní lékařské prohlídky
 > sesterská péče

Cena za pobyt:

osoba ve dvoulůžkovém pokoji:

   Vesna    

15.01. – 30.04.2017  13.230 Kč   

30.04. – 24.09.2017  14.280 Kč   

24.09. – 17.12.2017   13.230 Kč   

 doprovod:
   Vesna    

15.01. – 30.04.2017  5.565 Kč   

30.04. – 24.09.2017  6.160 Kč   

24.09. – 17.12.2017   5.565 Kč   

 > v případě objednání pobytu na 2 týdny a více Vám poskytneme slevu 10 % z ceny pobytu

Cena pobytu zahrnuje:

 > 7x ubytování
 > stravování formou plné penze – 

dítě – 5x denně
 > stravování formou plné penze – 

doprovod – 3x denně
 > vstupní/výstupní lékařskou prohlídku
 > individuální léčebný plán: 25 procedur 

týdně včetně 10 individuálních fyzioterapií 
a 3 individuálních ergoterapií týdně

 > parkování, TV-SAT 

Bonusy pro naše klienty:

 > bezplatné wifi  připojení
 > vstup do Aquacentra na 2 hodiny 

denně zdarma
 > vstup do fi tnescentra na 2 hodiny 

denně zdarma
 > poukázka na kávu v lázeňské Kolonádě



Léčebný program pro dítě 
„INDIVIDUAL +“
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nedostačující. Balíček „INDIVIDUAL +“ je tedy léčebný program umožňující zintenzivnit standardní 
komplexní léčebný pobyt, a tím výrazně zvýšit efekt poskytované léčby.

Délka pobytu: 

 > 29 dní/28 nocí

Program léčení:

 > individuální rozšířený léčebný plán sestavený na základě vstupní lékařské prohlídky

Cena za program bez DPH:

   13.000 Kč   

 >  v případě objednání pobytu na 5 týdnů a více Vám poskytneme slevu 10 % z ceny pobytu

Cena pobytu zahrnuje týdně:

 > individuální léčebný plán nad rámec standardního pobytu: 8 individuálních terapií týdně 
(5x individuální fyzioterapie – cvičení na neurologickém podkladu v kombinaci s dalšími 
rehabilitačními přístupy, 3x individuální ergoterapie)

 > parkování
 > 1x týdně navrhovaná hipoterapie (pouze v letních měsících květen - září)

Bonusy pro naše klienty:

 > bezplatné wifi  připojení
 > vstup do Aquacentra na 2 hodiny denně zdarma
 > vstup do fi tnescentra na 2 hodiny denně zdarma
 > poukázka na kávu v lázeňské Kolonádě

V případě dokoupení programu „INDIVIDUAL +“ bude klient se standardním komplexním 
pobytem čerpat minimálně 15 individuálních procedur týdně a dalších minimálně 13 léčebných 

procedur týdně dle doporučení lékaře.
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Ambulantní léčebný program VESNA
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léčebny Vesna v hlavní sezóně i mimo sezónu. 

Délka programu:

 > minimálně 15 dní

Program léčení:

 > 1x vstupní lékařská prohlídka
 > 1x výstupní lékařská prohlídka
 > individuální léčebný plán sestavený na základě vstupní lékařské prohlídky

Cena za osobu a den:

15.01. – 17.12.2017 932 Kč 

Cena programu zahrnuje:

 > individuální léčebný plán: 
20 procedur týdně včetně 3 individuálních cvičení týdně
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Rekreačně-rekondiční pobyt 
pro dítě s doprovodem VESNA

Cílem programu je stabilizace případných vad pohybového aparátu, aktivizace dítěte k vlastní 
účasti na léčbě, odstranění bolestivých příznaků a relaxace. Důraz je kladen na zacvičení dítěte 
ve cvicích, které by mělo provádět doma po návratu z léčebny. Program lze vhodně kombinovat 
s klimatickou léčbou v čistém horském prostředí Krkonoš.

Délka pobytu: 

 > 8 dní/7 nocí (neděle – neděle)

Program léčení:

 > 1x vstupní lékařská prohlídka
 > 3x plavání v termálním bazénu
 > 2x klasická masáž částečná
 > 5x skupinové LTV 
 > 2x celková vířivá/perličková koupel

Cena za pobyt:

osoba ve dvoulůžkovém pokoji:

   Vesna  

15.01. – 30.04.2017 6.840 Kč 

30.04. – 24.09.2017 7.530 Kč 

24.09. – 17.12.2017 6.840 Kč 

 doprovod:
   Vesna  

15.01. – 30.04.2017 5.565 Kč 

30.04. – 24.09.2017 6.160 Kč 

24.09. – 17.12.2017 5.565 Kč 

osoba v jednolůžkovém pokoji:

   Vesna  

15.01. – 30.04.2017 8.210 Kč 

30.04. – 24.09.2017 9.040 Kč 

24.09. – 17.12.2017 8.210 Kč 

 doprovod:
   Vesna  

15.01. – 30.04.2017 5.866 Kč 

30.04. – 24.09.2017 6.776 Kč 

24.09. – 17.12.2017 5.866 Kč 

 > v případě objednání pobytu na 2 týdny a více Vám poskytneme slevu 10% z ceny pobytu

Cena pobytu zahrnuje:

 > 7x ubytování
 > stravování formou plné penze – 

dítě – 5x denně
 > stravování formou plné penze 

– doprovod – 3x denně
 > léčebný plán podle výše uvedeného 

rozpisu
 > parkování, TV-SAT

Bonusy pro naše klienty:

 > bezplatné wifi  připojení
 > vstup do Aquacentra na 2 hodiny 

denně zdarma
 > vstup do fi tnescentra na 2 hodiny 

denně zdarma
 > poukázka na kávu v lázeňské Kolonádě
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Program proti bolesti zad VESNA
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s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti a u akutních výhřezů plotének a skolióz. Cvičení 
podle této metody má také velký význam v prevenci a léčbě poruch velkých kloubů – kyčelních, 
kolenních, ramenních a nožní klenby. 

Délka pobytu: 

 > 8 dní/7 nocí (neděle – neděle)

Program léčení:

 > 1x vstupní lékařská prohlídka
 > 10x procedury dle rozpisu lékaře
 > 5x cvičení podle metody SM-Systém MUDr. Smíška

Cena za pobyt:

osoba ve dvoulůžkovém pokoji: Vesna Réva 

15.01. – 30.04.2017 8.470 Kč 8.050 Kč 

30.04. – 24.09.2017 9.520 Kč 9.100 Kč 

24.09. – 17.12.2017 8.470 Kč 8.050 Kč 

doprovod: Vesna Réva 

15.01. – 30.04.2017 5.565 Kč 4.361 Kč 

30.04. – 24.09.2017 6.160 Kč 4.361 Kč 

24.09. – 17.12.2017 5.565 Kč 4.361 Kč 

osoba v jednolůžkovém pokoji: Vesna Réva 

15.01. – 30.04.2017 10.150 Kč 9.660 Kč 

30.04. – 24.09.2017 11.480 Kč 10.920 Kč 

24.09. – 17.12.2017 10.150 Kč 9.660 Kč 

doprovod: Vesna Réva 

15.01. – 30.04.2017 5.866 Kč 4.956 Kč 

30.04. – 24.09.2017 6.776 Kč 4.956 Kč 

24.09. – 17.12.2017 5.866 Kč 4.956 Kč 

 > v případě objednání pobytu na 2 týdny a více Vám poskytneme slevu 10 % z ceny pobytu
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Cena pobytu zahrnuje:

 > 7x ubytování
 > stravování formou plné penze – dítě – 5x denně
 > stravování formou plné penze – doprovod – 3x denně
 > individuální léčebný plán: 15 procedur týdně
 > parkování
 > TV-SAT

Bonusy pro naše klienty:

 > bezplatné wifi  připojení
 > vstup do Aquacentra na 2 hodiny denně zdarma
 > vstup do fi tnescentra na 2 hodiny denně zdarma
 > poukázka na kávu v lázeňské Kolonádě
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Hotelové ubytování se snídaní VESNA
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Vám rádi vyhovíme. Informujte se na recepci dětské léčebny Vesna o kapacitních možnostech na tel. 
čísle 499 860 603.

Cena za den:

osoba ve dvoulůžkovém pokoji:

   Vesna    

15.01. – 30.04.2017  540 Kč   

30.04. – 24.09.2017  650 Kč   

24.09. – 17.12.2017  540 Kč   

 osoba v jednolůžkovém pokoji:
   Vesna    

15.01. – 30.04.2017  650 Kč   

30.04. – 24.09.2017  780 Kč   

24.09. – 17.12.2017  650 Kč   

 > v případě objednání pobytu na 2 týdny a více Vám poskytneme slevu 10 % z ceny pobytu
 > pro děti ve věku 3–12 let hotelové ubytování se slevou 30 % z ceny pobytu

Cena pobytu zahrnuje:

 > ubytování
 > snídani
 > parkování
 > TV-SAT

Bonusy pro naše klienty:

 > bezplatné wifi  připojení
 > vstup do Aquacentra na 2 hodiny denně zdarma
 > vstup do fi tnescentra na 2 hodiny denně zdarma
 > poukázka na kávu v lázeňské Kolonádě

Cena pobytu nezahrnuje:

 > lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/osoba/den
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K hotelovému ubytování se snídaní lze dokoupit obědy a večeře. Nabízíme také možnost 
dokoupení dalších procedur s 10% slevou.

Hotelové stravování Vesna/Réva Oběd Večeře 

dospělý 104 Kč 84 Kč 

dítě 3 – 12 let 73 Kč 59 Kč 

Lázeňský poplatek není hrazen v případě že:

1. je dítě ve věku do 18 let
2.  je klient starší 70 let
3.  je držitelem kartičky ZTP/P 

Hostům přicházejícím z Vesny s ubytováním na lázeňském domě Réva se účtuje cena dle 
platného ceníku 2017 – léčebna dospělých a cena za stravu dle ceníku 2017 – dětská léčebna – strava 
je čerpána z DL Vesna (servírovaná snídaně, oběd a večeře pouze výběr ze 2 menu).
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Všeobecné informace pro klienty

 1. Pobyty jsou uváděny s polopenzí s možností dokoupení obědů.

 1.1. V případě potřeby má klient možnost domluvit si dietu s nutričním terapeutem.
 1.2. V léčebně dospělých má klient možnost výběru ze 3 menu.
 1.3. V dětské léčebně Vesna má doprovod dítěte možnost výběru ze 2 menu.
 1.4. Snídaně formou bufetu je možná pouze v hotelu Terra (ubytovaní na hotelu Terra, lázeňský 

dům Réva). Ostatní dependance podávají snídaně servírovanou formou.

 2. V den příjezdu má klient pokoj připraven od 13:00, v den odjezdu je nutné pokoj opustit do 10:00.

 3. K samopláteckým pobytům lze dokoupit ubytování na další dny, stravování a procedury dle 
platné nabídky.

 4. Lázeňský poplatek ve výši 15 Kč osoba/den je účtován v den příjezdu a není zahrnut v ceně 
pobytu.

 5. K zakoupeným samopláteckým pobytům je poskytnuto parkování ZDARMA.

 6. Klient má možnost bezplatně využít lázeňské AQUACENTRUM a FITNESS CENTRUM 
v rozsahu 2 hodin denně.

 7. V případě, že nebude možné z provozních důvodů poskytnout některý z uváděných bonusů, 
nevzniká tím automaticky klientovi nárok náhrady bonusu.

 8. V hotelu Terra se nachází úschovna (kola, lyže, vozíky), která je klientům k dispozici bezplatně.

 9. V Janském Dvoře se nachází knihovna. Klientům je k dispozici bezplatně.

 10. Na recepci Janského Dvora a DL Vesna je klientům k dispozici klíč od prádelny (100 Kč/4 hod. 
vč. pračky, sušičky).

 11. Klientovi bude umožněno kopírování, skenování a vystavování potvrzení (lékařské apod.) 
dle aktuálního ceníku.

 12.  V případě nedodržení nástupního dne, lázně nezaručují poskytnutí plného lázeňského programu.

 13.  Lázeňské Aquacentrum – ceny naleznete v samostatném ceníku Aquacentra.

     V případě potřeby/zájmu dokoupení doplňkových služeb se prosím obraťte na přijímací kancelář 
léčebny dospělých a dětské léčebny Vesna, kde Vám bude poskytnuta informace o možnosti 
dokoupení a ceně.
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Stornovací podmínky 

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto 
odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně 
doručeno Lázním. Lázním vzniká nárok na zaplacení stornovacího poplatku, který je stanoven podle 
délky doby mezi dnem storna a prvním dnem potvrzeného pobytu.

Stornopoplatky jsou účtovány z celkové, tj. potvrzené ceny pobytu následovně:

Storno pobytu provedeno: Výše stornovacího poplatku 

30 dnů a více bez stornovacího poplatku 

29 – 21 dnů 5 % z ceny pobytu 

20 – 14 dnů 10 % z ceny pobytu 

  13 – 7 dnů 20 % z ceny pobytu 

   6 – 3 dny 50 % z ceny pobytu 

   2 – 0 nebo nenastoupení bez předchozího storna 100 % z ceny pobytu 

Dnem storna je skutečný den doručení písemného storna Lázním a započítává se do výše 
uvedeného počtů dní rozhodných pro výpočet stornovacích poplatků, první den pobytu se do tohoto 
počtu dní nezapočítává. V případě stornované objednávky provedou Lázně nejpozději do 14 dní 
vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy s odečtenými stornopoplatky, pokud tyto vzniknou. 
Stornovací poplatky nebudou účtovány v případě, že v účasti na pobytu klientovi zabránily 
následující okolnosti – náhlé onemocnění doložené lékařským potvrzením, živelní pohroma, úmrtí 
člena rodiny (rodiče, manžel(ka), dítě).

Pokud klient z jakéhokoliv důvodu nevyužije sjednané zaplacené služby (opožděný nástup, 
předčasné ukončení pobytu, nečerpání některé z dílčích služeb apod.), nepřísluší mu žádná náhrada, 
stejně tak jako při nečerpání služeb z důvodu nedoporučení jejich čerpání lázeňským lékařem 
(kontraindikace, momentální zdravotní stav, atd.)

V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek 
za jednolůžkový pokoj.

Platnost od 15.01.2017. Změny vyhrazeny.



Ceník procedur 2017

VOLNĚ PRODEJNÉ PROCEDURY

Úkony prováděné lékařem 

Vstupní lékařské vyšetření 30 780 Kč 

Výstupní lékařské vyšetření 30 600 Kč 

Průběžné lékařské vyšetření 30 360 Kč 

Vstupní lékařská konzultace 10 420 Kč 

Pohotovostní vyšetření lékařem  30 360 Kč 

Pohovor s nutričním terapeutem 30 400 Kč 

Akupunktura – diagnostika  30 240 Kč 

Akupunktura – terapie 30 120 Kč 

Rehabilitace 

Logopedická diagnostika 60 1320 Kč 

Skupinová LTV (do 10 klientů) 30 230 Kč 

Skupinová LTV (nad 10 klientů) 30 170 Kč 

Interaktivní terapie 15 260 Kč 

Snoezelen 45 480 Kč 

Vodoléčba 

Plavání v termálním bazénu – AQUACENTRUM  zvláštní ceník 

Celková vířivá/perličková koupel 30 340 Kč 

Masáže

Klasická masáž – částečná 30 360 Kč 

Klasická masáž – celková  60 680 Kč 

Lymfatická masáž 90 1100 Kč 

Lymfatická masáž 45 715 Kč 

Ostatní 
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Inhalace 15 170 Kč 

Motomed 30 240 Kč 

Motomed 15 160 Kč 

Rotoped 30 110 Kč 

Rotoped 15 70 Kč 

Stepper 30 110 Kč 

Kineziotaping 15 200 Kč 

Kineziotaping páska (10 cm)  10 Kč 

PROCEDURY VYŽADUJÍCÍ LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ

Úkony prováděné lékařem/sestrou 

Rehabilitační vyšetření 30 920 Kč 

Rehabilitace 

Logopedická terapie 30 500 Kč 

Individuální ergoterapie 30 500 Kč 

Individuální fyzioterapie 30 500 Kč 

Masáže 

Masáž subaqualní  30 390 Kč 

Masáž refl exní 30 500 Kč 

Vazivová masáž 30 460 Kč 

Vazivová masáž 15 300 Kč 

Fyzikální terapie 

Pneuven 30 240 Kč 

Elektroléčba (Phyaction) 30 240 Kč 

Laser 30 300 Kč 

Magnetoterapie 30 240 Kč 

  délka procedury ceny děti 2017 

  (min.) (vč. DPH) 
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Motodlaha 30 240 Kč 

Elektrický chodník 30 220 Kč 

Elektrický chodník 15 140 Kč 

Thermoterapie – nosiče  30 200 Kč 

Thermoterapie – nosiče 15 130 Kč 

VAS 07  30 250 Kč 

Elektrostimulace  10 100 Kč 

Elektrostimulace 20 180 Kč 

Extremitér   30 220 Kč 

Robotika 

Gloreha  30 550 Kč 

Erigo-Basic 30 450 Kč 

Vodoléčba 

Malý bazén, whirlpool Vesna – jen pro děti * 30 60 Kč 

Bazén Vesna  30 60 Kč 

Ostatní 

Hipoterapie 15 140 Kč 

Flétny 30 260 Kč 

Sauna  30 240 Kč 

Polohování 30 110 Kč 

Průplach nosu 1x 60 Kč 

Spirometrie 30 240 Kč 

* zlevněná zákl. cena  
 Délka procedury se počítá od příchodu klienta včetně převlečení až po jeho odchod.
 Lázeňské Aquacentrum – ceny naleznete v samostatném ceníku Aquacentra.

 Platnost od 15.01.2017. Změny vyhrazeny.
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Dětská léčebna Vesna 

Dětská léčebna Vesna je jednou z největších a nejznámějších dětských léčeben v České republice. 
Navazuje na slavnou tradici léčby následků obrn, především dětské, kdy v roce 1935 byla po vzoru 
amerických lázní Warm Springs v Janských Lázních založena první léčebna poliomyelitis v Evropě. 
Roku 1978 byl položen základní kámen nové moderní budovy, jejíž umístění v krásném, klidném 
přírodním prostředí propůjčuje léčebně horský ráz.

Vesna se zaměřuje na léčbu dětí do 18 let a od roku 2013 poskytuje také rehabilitační péči v rámci 
Odborného léčebného ústavu (OLÚ). Výhodou pro dětské pacienty a jejich případný doprovod je, že 
všechny složky léčebné péče i ubytování jsou situovány v jednom objektu. Samozřejmostí je 
bezbariérové řešení veškerých provozů a vnitřního vybavení pro poskytnutí komfortu všem, 
i imobilním dětem.

Dětská léčebna Vesna se specializuje na léčení dětí a dorostu do 18 let pro respirační a onkologická 
onemocnění, nemoci nervové včetně svalových dystrofi  í a obrn. Nemoci pohybového aparátu a stavy 
po úrazech a ortopedických operacích. Dále poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí včetně 
léčby obezity. Poskytujeme také rehabilitační péči v rámci Odborného léčebného ústavu (OLÚ). Cílem 
tétopéče je obnovení maximální funkční zdatnosti pacienta a může bezprostředně navázat na akutní 
lůžkovou léčbu.

Léčba

Nejdůležitější léčebnou složkou je individuální fyzioterapie s širokým spektrem léčebných postupů 
a metod. Aplikujeme jak analytické metody, tak metody syntetické, založené na propriocepci. 
Využíváme certifi  kované metody, jako je refl  exní lokomoce dle prof. Vojty, Kabatova metoda PNF, 
Bobath koncept, bazální podprogramy (BPP) dle Čápové, senzomotorická stimulace či dynamická 
neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Koláře. Tyto metody jsou doplněny specifi  cky 
zaměřeným skupinovým cvičením a fyzikální terapií, jako je elektroléčba včetně elektrostimulace, 
magnetoterapie a fototerapie (laser, biolampa). Důraz je kladen na individuální ergoterapii s nácvikem 
každodenních činností a logopedickou péči.

Do léčebného plánu jsou zařazeny masáže, inhalační léčba a vodoléčebné procedury (vanové 
koupele, plavání a cvičení v bazénu). K vodoléčebným procedurám v balneoprovozu je využíván 
přírodní léčivý zdroj – termální minerální voda z pramenů Janův a Černý. Voda přírodního léčivého 
zdroje se využívá nejen ve vanových koupelích v balneoprovozu, ale i v bazénu se zvedacím dnem, kde 
hloubku můžeme měnit podle výšky pacientů. Dalšími používanými léčebnými prostředky jsou zábaly, 
parafín, polohování, arteterapie. Všechna zařízení jsou řešena bezbariérově a jsou přizpůsobena 
i pacientům na vozíčku.
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Na shledanou v Janských Lázních

Léčebné lázně Janské Lázně, s.p.

Náměstí Svobody 272
542 25 Janské Lázně
Czech Republic
call centrum: +420 499 860 111
rezervační oddělení: +420 499 860 303
e-mail: sales@janskelazne.com

www.janskelazne.com
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