Ceník nadstandardních a doplňkových služeb
Poplatky za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou
pro klienty Odborného léčebného ústavu

Ceník platný od 15. 2. 2017

1. Příplatky za ubytování v hlavních budovách a v jednolůžkovém pokoji
Příplatek za ubytování v hlavních budovách

leden - prosinec

Janský Dvůr, Lázeňský Dům – kategorie pokoje A
Janský Dvůr, Lázeňský Dům – kategorie pokoje B
Vybavení pokojů v hlavních budovách zahrnuje TV a lednici.

80,-Kč/den
60,-Kč/den

Kategorie pokoje „A“ – pokoj s plným sociálním zařízením
Kategorie pokoje „B“ – pokoj bez plného sociálního zařízení

Příplatek za jednolůžkový pokoj

leden - prosinec

Janský Dvůr, Lázeňský Dům
Tato služba je nabízena pouze v případě volné kapacity.

600,-Kč/den

Pokoje jsou standardně vybaveny TV a lednicí bez dalších doplatků.

2. Rezervační poplatek za fyzioterapeuta, maséra, ergoterapeuta: 1000 Kč
Rezervační poplatek zajišťuje péči konkrétního fyzioterapeuta/maséra/ergoterapeuta po celou dobu
pobytu klienta v léčebně. Rezervaci je nutné hlásit před nástupem na léčení.
Poplatek je nevratný s výjimkou případu, kdy pracovník či klient onemocní a klient nemá vyčerpáno
více jak 50% načasovaných procedur.
V případě

rezervace

více

pracovníků

v

průběhu

jednoho

za každého pracovníka zvlášť.
Poplatek se hradí v den nástupu na léčení hotově nebo platební kartou.

3. Parkování za pobyt
Parkování: 300,- Kč + (100,- vratná kauce) = 400,- Kč

pobytu

se

hradí

poplatek

Poznámka: Parkování za poplatek je možné jen v případě volných parkovacích míst na parkovištích
lázeňského zařízení. Rezervace parkovacího místa se neprovádí.
V případě plné kapacity lázeňského parkoviště je možnost zaparkovat vozidlo na centrálním parkovišti
u stanice lanové dráhy.
Pacienti, kteří vlastní průkaz ZTP/P, jejichž vozidlo je označeno parkovacím průkazem, značící přepravu
osob těžce zdravotně postižených „O7“. Těmto pacientům je umožněn vjezd do Janských Lázní
bez poplatku a jsou osvobozeni od platby parkovného.
Způsob placení poplatku: V hotovosti nebo platební kartou v přijímací kanceláři v den nástupu klienta.

4. Vyžádané přestěhování klientem: 500 Kč
5. Internet
Wi-Fi: bezdrátový internet na pokojích v Lázeňském Domě a Janském Dvoře. Rychlost připojení se
pohybuje okolo 30Mbps pro příchozí data a 20Mbps pro data odchozí. Službu je možné zakoupit na
recepci v Janském Dvoře za 100 Kč na dobu 7 dnů.

Klienti mohou využít 50% slevu na vstup do Aquacentra a Fitness
a slevu 10% na další procedury a wellness masáže.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. si vyhrazují právo na změnu ceníku.

přijímací kancelář: tel. 499 860 304, pkdospeli@janskelazne.com

