Seniorský pobyt 60+
Platný od 1. 1. 2021

Seniorský pobyt 60+
Platnost:
2. 1. 2021 – 1. 1. 2022
Nástupní den: neděle (6 dní / 5 nocí)
V balíčku jsou zahrnuty následující služby
(pro osobu):
• 5× ubytování v komfortním pokoji
• 5× snídaně formou bufetu nebo kontinentální
(dle nabídky šéfkuchaře)
• 5× večeře formou bufetu (bez nápojů)
• 1× káva a zákusek dle denní nabídky (Po –
Ne, 14:00 – 16:30)
• 1× vstupní lékařská konzultace
• 10 procedur za pobyt (dle konzultace lékaře
a jeho návrhu)
• 3× denně pitná kúra
• Denně bezplatný vstup do Fitness centra
s výhledem na Jizerské hory
• Wifi internetové připojení zdarma
Pozn:
Určeno pro osoby starší 60 let. Cena ve dvoulůžkovém pokoji je platná při obsazení pokoje
2 osobami. Poplatek z pobytu není zahrnut
v ceně a bude účtován při odjezdu.

Cena za
osobu
a pobyt
v Kč

Typ
pokoje

5 nocí

Cena za
osobu
a pobyt
v Kč

Vedlejší sezóna
2. 1. 2021 – 1. 4. 2021
1. 11. 2021 – 19. 12. 2021
Villa Friedland
DeLuxe
pokoj
APARTMÁ

Jednolůžkový

9 860 Kč

Dvoulůžkový

7 470 Kč

Jednolůžkový

15 090 Kč

Dvoulůžkový

10 080 Kč

STANDARD
pokoj

7 050 Kč

Dvoulůžkový

5 900 Kč

SUPERIOR
pokoj

Jednolůžkový

8 760 Kč

Dvoulůžkový

6 760 Kč

Jednolůžkový

12 050 Kč

Dvoulůžkový

8 410 Kč

APARTMÁ

8 760 Kč

Dvoulůžkový

6 760 Kč

Jednolůžkový

12 050 Kč

Dvoulůžkový

8 410 Kč

APARTMÁ

Jednolůžkový

11 060 Kč

Dvoulůžkový

8 070 Kč

Jednolůžkový

16 290 Kč

Dvoulůžkový

10 680 Kč

STANDARD
pokoj

Jednolůžkový

8 310 Kč

Dvoulůžkový

6 590 Kč

SUPERIOR
pokoj

Jednolůžkový

10 030 Kč

Dvoulůžkový

7 450 Kč

Jednolůžkový

13 320 Kč

Dvoulůžkový

9 090 Kč

APARTMÁ

SUPERIOR
pokoj
APARTMÁ

Jednolůžkový

10 030 Kč

Dvoulůžkový

7 450 Kč

Jednolůžkový

13 320 Kč

Dvoulůžkový

9 090 Kč

Hotel Panorama

Hotel Panorama
STANDARD
pokoj

Jednolůžkový

7 050 Kč

Dvoulůžkový

5 900 Kč

SUPERIOR
pokoj

Jednolůžkový

9 390 Kč

Dvoulůžkový

7 380 Kč

Jednolůžkový

12 680 Kč

Dvoulůžkový

9 030 Kč

APARTMÁ

DeLuxe
pokoj

Hotel Lesní Zátiší

Hotel Lesní Zátiší
Jednolůžkový

Hlavní sezóna
2. 4. 2021 – 31. 10. 2021
20. 12. 2021 – 1. 1. 2022

Hotel Nový Dům

Jednolůžkový

SUPERIOR
pokoj

5 nocí

Villa Friedland

Hotel Nový Dům

APARTMÁ

Typ
pokoje

STANDARD
pokoj

Jednolůžkový

8 310 Kč

Dvoulůžkový

6 590 Kč

SUPERIOR
pokoj

Jednolůžkový

10 650 Kč

Dvoulůžkový

8 080 Kč

Jednolůžkový

13 940 Kč

Dvoulůžkový

9 720 Kč

APARTMÁ

PŘÍPLATKY
ZA DODATEČNÉ SLUŽBY
Štědrovečerní večeře (24. 12. 2021)
340 Kč osoba/den
Štědrovečerní večeře je pro ubytované hosty
závazná. Součástí večeře je uvítací přípitek,
slavnostní 4chodové menu, repro hudba. Tento den se nepodává klasická polopenze.
Silvestrovská večeře (31. 12. 2021)
1 200 Kč osoba/den
Silvestrovská večeře je pro ubytované hosty
závazná. Součástí Silvestrovské večeře je uvítací přípitek, slavnostní bufet, půlnoční bufet,
sklenka sektu na novoroční přípitek, živá hudba s programem. Tento den se nepodává
klasická polopenze.
Přistýlka
Dospělá osoba na přistýlce = cena na osobu
ve dvoulůžkovém pokoji.
Domácí zvíře
300 Kč zvíře/den

Villa Friedland
Villa Friedland se nachází uprostřed lázeňského parku. Villa je stylizována do zámeckého stylu, stejně jako v blízkosti stojící restaurace Valdštejn. Disponuje kapacitou
9 pokojů kategorie DeLuxe a apartmánem.
K dispozici jsou Vám také 2 třílůžkové pokoje
a 1 jednolůžkový. Vzhledem k vybavenosti
pokojů a standardu ubytování je vila vhodná
pro náročnější klientelu. Pro relaxaci můžete
využít saunu a vířivku přímo v budově. Stravování hostů probíhá v jídelním sále Clam-Gallasova Paláce – vzdálenost cca 200 m.

DE LUXE pokoje
• Velikost pokoje cca. 25 m2
• světlé komfortní pokoje s výhledem
do parku
• prostorné koupelny se sprchou
• TV-SAT, telefon, trezor
• Wi-Fi připojení zdarma
• 1× láhev vína při příjezdu na pokoji zdarma
• 1× láhev minerální vody při příjezdu na pokoji
zdarma
• kávový a čajový set s rychlovarnou konvicí
na pokoji zdarma
• lednice na pokoji zdarma k dispozici
• minibar k dispozici (platba dle spotřeby)
• hotelová kosmetika v koupelně zdarma
• župan a pantofle zdarma k dispozici
v průběhu celého pobytu
• zdarma parkování
APARTMÁ
• Základní vybavení pokojů kategorie
„Apartmá“ je shodné s pokoji kategorie
„DeLuxe“
Výhody pokoje „Apartmá“:
• velikost pokoje cca. 47 m2
• 2 prostorné pokoje – obývací pokoj
a ložnice
• 1 hodina v hotelovém privátním Spa (vířivka
a sauna) v průběhu pobytu zdarma
• 20% sleva na procedury a rituály ve Wellness
centru Jizera

STANDARD pokoje
• Velikost pokoje cca. 22 m2
• Světlé pokoje s balkónem a výhledem do
lázeňského parku
• Prostorné koupelny se sprchou
• TV-SAT, telefon, trezor
• Wi-Fi připojení zdarma

Hotel Nový Dům
Hotel Nový Dům je největším hotelem v celém
lázeňském komplexu. V této výškové budově je možnost ubytování ve dvoulůžkových
pokojích (kategorie Standard a Superior)
a apartmánech. Součástí většiny pokojů je
i vlastní balkón. Pokoje ve 2. patře hotelu
jsou upraveny bezbariérově. Právě v Hotelu
Nový Dům je hlavní recepce sloužící k ubytování všech hostů. V posledním patře hotelu
najdete vyhlídkovou terasu. Parkování před
hotelem je umožněno za příslušný poplatek.
Stravování hostů probíhá v jídelním sále Clam-Gallasova Paláce – vzdálenost cca 200 m.
V Hotelu Nový Dům je možné ubytování od
18 let.

SUPERIOR pokoje
• Základní vybavení pokojů kategorie
„Superior“ je shodné s pokoji kategorie
„Standard“.
Výhody pokoje „Superior“:
• 1× láhev minerální vody při příjezdu na
pokoji zdarma
• Kávový a čajový set s rychlovarnou konvicí
na pokoji zdarma
• Hotelová kosmetika v koupelně zdarma
• Lednice na pokoji zdarma k dispozici
• Župan zdarma k dispozici v průběhu celého
pobytu
• Parkování zdarma
APARTMÁ
• Základní vybavení pokojů kategorie
„Apartmá“ je shodné s pokoji kategorie
„Superior“
Výhody pokoje „Apartmá“:
• Velikost pokoje cca. 32 m2
• 2 prostorné pokoje – obývací pokoj
a ložnice
• Minibar k dispozici (platba dle spotřeby)
• 1× láhev domácího vína při příjezdu na
pokoji
• Župan a pantofle zdarma k dispozici
v průběhu celého pobytu

Hotel Lesní Zátiší
Hotel Lesní Zátiší je vzdálen 400 metrů od
kolonády a svou polohou je ideálním místem
pro ubytování rodin s dětmi anebo uzavřené
společnosti. Hotel je po celkové rekonstrukci
a standard ubytování je velmi vysoký.
Kapacita hotelu je 15 pokojů – jednolůžkové,
dvoulůžkové pokoje kategorie Superior
(některé pokoje disponují terasou).
Využít můžete i apartmá mezonetového
typu, kde může být ubytováno až 5 osob.
Stravování hostů probíhá v jídelním sále ClamGallasova Paláce – vzdálenost cca 400 m.

SUPERIOR pokoje
• velikost pokoje cca. 18 m2
• komfortní moderní pokoje
• prostorné koupelny se sprchou
• TV-SAT, telefon, trezor
• Wi-Fi připojení zdarma
• 1× láhev minerální vody na pokoji při
příjezdu zdarma
• kávový a čajový set s rychlovarnou konvicí
na pokoji zdarma
• lednice na pokoji zdarma k dispozici
• župan zdarma k dispozici v průběhu celého
pobytu
• hotelová kosmetika v koupelně zdarma
• parkování zdarma
APARTMÁ
• Základní vybavení pokojů kategorie
„Apartmá“ je shodné s pokoji kategorie
„Superior“
Výhody pokoje „Apartmá“:
• Velikost pokoje cca. 51 m2
• 2 prostorné pokoje – obývací pokoj
a ložnice
• 1× láhev vína při příjezdu na pokoji
• Minibar k dispozici (platba dle spotřeby)
• Župan a pantofle zdarma k dispozici
v průběhu celého pobytu

Hotel Panorama
Hotel Panorama se nachází v blízkosti
kolonády a restaurace Clam-Gallasův
Palác. Jedná se o menší klidný hotel v centru
města. Ubytování je možné v jednolůžkových,
dvoulůžkových pokojích kategorie Standard,
Superior a apartmánech, přičemž pokoje v
1. patře mají společnou terasu. Stravování
hostů probíhá v jídelním sále Clam-Gallasova
Paláce – vzdálenost cca 100 m.

STANDARD pokoje
• velikost pokoje cca. 20 m2
• světlé pokoje s nádherným výhledem na
Jizerské hory
• prostorné koupelny se sprchou
• TV-SAT, telefon, trezor
• Wi-Fi připojení zdarma
• lednice na pokoji zdarma k dispozici
• parkování zdarma
SUPERIOR pokoje
• Základní vybavení pokojů kategorie
„Superior“ je shodné s pokoji kategorie
„Standard“.
Výhody pokoje „Superior“:
• 1× láhev minerální vody při příjezdu na
pokoji zdarma
• kávový a čajový set s rychlovarnou konvicí
na pokoji zdarma
• hotelová kosmetika v koupelně zdarma
• župan zdarma k dispozici v průběhu celého
pobytu
APARTMÁ
• Základní vybavení pokojů kategorie
„Apartmá“ je shodné s pokoji kategorie
„Superior“.
Výhody pokoje „Apartmá“:
• velikost pokoje cca. 32 m2
• 2 prostorné pokoje – obývací pokoj
a ložnice
• 1× láhev vína a minerální vody
• minibar k dispozici (platba dle spotřeby)
• kávový a čajový set s rychlovarnou konvicí
na pokoji zdarma
• župan a pantofle na pokoji
• hotelová kosmetika v koupelně zdarma
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