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Lázeňský pobyt s tréninkem paměti  
v Lázních Mšené 

 
Termín pobytu:  30.5. – 3.6. 2022 
 
Délka pobytu:  5 dní – 4 noci  
   Check in: v pondělí do 15.00 
   Check out: v pátek do 10.00 

 
Stravování:  polopenze (snídaně, večeře; po dohodě lze čerpat snídaně + oběd) 

- zahájení pobytu v pondělí večeří 
- ukončení pobytu v pátek snídaní 
- možnost zajištění dietního stravování po dohodě (nutné nahlášení týden před pobytem) 

    
Ubytování:  dvoulůžkové pokoje v lázeňských villách, jednolůžkový pokoj za příplatek (dle kapacity) 
 
Lázeňský program: 1 x lékařská konzultace 
   1 x Calmonalová vířivá koupel (máta, kosodřevina) 
   1 x klasická částečná masáž zad 
   2 x bazén, volné plavání s protiproudem, 30 minut 
   1x masáž v masážním křesle Profimedica  
 
Trénink paměti:  3 x kurz minimalizace problémů s pamětí v běžném denním životě  
    s Ing. Danou Steinovou, předsedkyní ČSTPMJ 
Zdravotní TV: 3 x zdravotní tělesná výchova s Mgr. Martou Roubalovou, absolventkou FTVS, specializace 

na zdravotní tělesnou výchovu 
                        
Doprovodný program: dle nabídky lázeňského zařízení během pobytu 

- hudební večer při svíčkách 
   - přednáška na téma: lázně, nemoci a léčba pohybového aparátu 
 
Během pobytu:  - venkovní sluneční lázně (lehátka, slunečníky, sprcha) 
   - možnost využití venkovní posilovny 
   - možnost rybaření v lázeňském rybníku 
   - zdarma zapůjčení vybavení: ping-pong, pétanque, kuželky, dáma 
    

Cena pobytu:  
Běžná cena pobytu: 6.340 Kč/osoba 
Dvoulůžkový pokoj 4.990,- Kč/osoba                
Jednolůžkový pokoj + 800,- Kč/osoba 
 
 

Počet míst je omezen,  
proto rezervujte svůj pobyt včas! 
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Lázeňský resort 
nedaleko Prahy. 

             

 

      

          Chcete se přihlásit k pobytu? 

Přihlášky jsou k vyzvednutí každé úterý a 
středu u paní Ing. D. Steinové.  

Přihláška je platná po potvrzení a zaplacení 
zálohy 1.000,- Kč.  

Doplatek ceny po příjezdu přímo na místě. 

e-mail: dana_stein@volny.cz 
 
 
 
 

PŘIJÍMÁME: 
- plně očkované klienty s platným certifikátem, ty, kteří před méně než 180 dny prodělali potvrzený Covid.  
NESMÍME PŘIJMOUT: 
- kohokoliv, kdo vykazuje klinické příznaky respiračního onemocnění, např. má při příjezdu zvýšenou teplotu  
- neočkované   
PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ: 
- testujeme všechny bez rozdílu při příjezdu na náklady lázní, v případě pozitivního testu není klient přijat  
- valná většina našich odpovědných zaměstnanců má ukončené očkování 
- všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně dvakrát týdně testováni  
Předpokládáme, že v době čerpání pobytu budou výše uvedené podmínky trvat, pokud se z nařízení MZ 
změní, budeme se vždy bez výjimky řídit platnými opatřeními.    


