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 BALÍČEK “MEDICAL SPA CLASSIC“ 

KARLOVY VARY 
HOTEL IMPERIAL***** 

SE STÁTNÍ PODPOROU PRO ZDRAVOTNÍKY 

 
 

Navštivte jedinečný Spa & Hotel Club Hotel Imperial v Karlových Varech. Tyčí se nad 

historickým centrem města jako majestátní zámek, obklopen krásným parkem a klidem, a přesto tak 

blízko k samotnému centru města. Každé ráno vás bude probouzet zpěv ptáků. Odpočinete si při 

masážích, koupelích nebo při plavání v bazénu. Neváhejte s rezervací, i pro náročné klienty! 
 

Termín Lůžko v pokoji 
Státní podpora 

pro zdravotníky 

Celková cena za 

lůžko v pokoji 

19.09. – 31.10. 14 950 Kč -8 000 Kč 6 950 Kč 
31.10. – 19.11. 13 890 Kč -8 000 Kč 5 890 Kč 
19.11. – 23.12. 12 580 Kč -8 000 Kč 4 580 Kč 
23.12. – 29.12. 15 290 Kč -8 000 Kč 7 290 Kč 

Cena za osobu / 6 nocí s POLOPENZÍ a programem. Nástup možný kdykoliv. 
 

 

Důležité informace k této mimořádné nabídce: 
 smlouva musí být sepsána nejméně 7 dní před příjezdem na pobyt (s ohledem na časový prostor pro 

vyřešení dotace) a ke smlouvě je nutné přiložit potvrzení nároku na dotaci 8.000 Kč/os. s razítkem 

zaměstnavatele – formulář máme k dispozici v cestovní kanceláři 

 pokud ze strany zdravotnického zařízení (zaměstnavatele) nedojde k úhradě faktury na 8000 Kč za 

jednoho každého zdravotníka před příjezdem klienta, hotel si vyhrazuje právo požadovat úhradu od 

klienta hotově při příjezdu na ubytování 
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 Při nástupu na pobyt klienti předkládají doklad o očkování, doklad o prodělání nemoci, příp. 

negativní antigenním nebo PCR test. Antigenní test je možné udělat přímo v hotelu ZDARMA. 
 

 U hotelu Imperial lze čerpat na spolucestující osoby starší 18ti let (nezdravotníky) státní 

příspěvek 4.000 Kč/os., tj. mohou nastat tyto kombinace: 

 občan EU + občan EU = každý čerpá slevu 4 000 Kč. „Sleva“ je 8.000 Kč / pobyt. 

 zdravotník + občan EU = zdravotník čerpá dotaci 8 000 Kč (dále nelze kombinovat se stát. 

příspěvkem 4.000 Kč/os.), občan EU slevu 4 000 Kč. „Sleva“ je celkem 12.000 Kč / pobyt. 

 zdravotník + zdravotník = každý čerpá dotaci 8 000 Kč (dále nelze kombinovat se státním 

příspěvkem 4.000 Kč/os.) „Sleva“ je 16.000 Kč / pobyt. 
 

 NABÍDKA PLATÍ PRO OBČANY ČR (nutné občanství) 

 Nabídka platí od 08.09.2021 do vyprodání – doporučujeme rezervovat co nejdříve 

 Organizátor pobytu: DCK REKREA OSTRAVA s.r.o. 

 Prodej zajišťuje: cestovní kancelář DATOUR, tel. 466 413 650, e-mail: datour@datour.cz 
 

CENA ZAHRNUJE: 
 

 6x ubytování ve dvoulůžkových pokojích Superior s možností přistýlky s vlastním sociálním 

zařízením s koupelnou se sprchovým koutem, telefonem, minibarem, trezorem, Wi-Fi připojení 

 6x polopenze (snídaně a večeře formou bohatého bufetu) 

 vstupní lékařská prohlídka (lékař je přítomen od pondělí do pátku v dopoledních hodinách 

 pitná kúra 

 8 procedur dle předpisu lékaře 

 zdarma vstup do wellness (krytý bazén, vířivka a sauna), vstup do Sportcentra Imperial 

 zdarma internet v pokojích a ve veřejných prostorách 

 zdarma autobusová jízdenka na MHD a lanovku Imperial 
 

CENA NEZAHRNUJE: 

 příplatek za jednolůžkový pokoj (19.09. – 31.10. – 6 500 Kč, 31.10. – 19.11. – 5 700 Kč, 

19.11. – 23.12. – 4 360 Kč, 23.12. – 29.12. – 6 900 Kč) 

 rekreační poplatek 35 Kč / osoba a noc 

 parkování na venkovním parkovišti 400 Kč / auto / den 

 

 
 

S POBYTY V KARLOVÝCH VARECH A ČESKÝCH LÁZNÍCH OBECNĚ   

MÁME POMĚRNĚ VELKÉ ZKUŠENOSTI.   

UMÍME VÁM DOPORUČIT I VÝLETY PO OKOLÍ V RÁMCI VAŠEHO POBYTU. 

 

 

V TUTO CHVÍLI UMÍME NABÍDNOUT I POBYTY SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM  

VE VÝŠI 4.000 Kč/OS. V NĚKOLIKA LÁZEŇSKÝCH DOMECH  

V KARLOVÝCH VARECH, MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, PODĚBRADECH,… 

 

NAŠÍ DALŠÍ SPECIALIZACÍ JE RAKOUSKO PO CELÝ ROK 

www.rakousko-dovolena.cz 

 

Z NABÍDKY NAŠICH PARTNERSKÝCH CK VÁM RÁDI ZAJISTÍME DOVOLENOU 

PRAKTICKY KDEKOLIV A KDYKOLIV 

www.datour.cz 
 

PRO VÍCE INFORMACÍ A PRO REZERVACE POBYTU VOLEJTE 466 413 650,  

PŘÍP. 777660 205 NEBO PIŠTE NA datour@datour.cz 

 

http://www.rakousko-dovolena.cz/
http://www.datour.cz/
mailto:datour@datour.cz
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LÁZEŇSKÝ BALÍČEK “CLASSIC“ 
SE STÁTNÍ PODPOROU 4.000 Kč/os. 

KARLOVY VARY - HOTEL IMPERIAL***** 
 

Navštivte jedinečný Spa & Hotel Club Hotel Imperial v oblíbených Karlových Varech. 
Tyčí se nad historickým centrem města jako majestátní zámek, obklopen krásným parkem a klidem, 

a přesto tak blízko k samotnému centru města. Odpočinete si při masážích, koupelích nebo 

při plavání v bazénu. Neváhejte s rezervací, i pro velmi náročné klienty! 
 

Termín Lůžko v pokoji Státní podpora 
Celková cena za lůžko 

v pokoji 

01.09. – 31.10. 14 950 Kč -4 000 Kč 10 950 Kč 
31.10. – 19.11. 13 890 Kč -4 000 Kč 9 890 Kč 
19.11. – 22.12. 12 580 Kč -4 000 Kč 8 580 Kč 

Cena za osobu / 6 nocí s POLOPENZÍ a programem. Nástup možný kdykoliv. 
 

 

CENA ZAHRNUJE: 
 6x ubytování ve dvoulůžkových pokojích Superior s možností přistýlky s vlastním sociálním 

zařízením s koupelnou se sprchovým koutem, telefonem, minibarem, trezorem, Wi-Fi připojení 

 6x polopenze (snídaně a večeře formou bohatého bufetu) 

 vstupní lékařská prohlídka (lékař je přítomen od pondělí do pátku v dopoledních hodinách) 

 pitná kúra, 8 procedur dle předpisu lékaře 

 zdarma vstup do wellness (krytý bazén, vířivka a sauna), vstup do Sportcentra Imperial 

 zdarma internet v pokojích a ve spol. prostorách, zdarma jízdenka MHD a lanovku Imperial 

CENA NEZAHRNUJE: 
 příplatek za jednolůžkový pokoj 01.09. – 31.10. – 6 500 Kč, 31.10. – 19.11. – 5 700 Kč,  

19.11. – 22.12. – 4 360 Kč) 

 rekreační poplatek 21 Kč / osoba a noc, parkování na venkovním parkovišti 400 Kč / auto / den 

 Nabídka platí od 08.09.2021 do vyprodání – doporučujeme rezervovat co nejdříve 

 NABÍDKA PLATÍ PRO OBČANY EU (nutné občanství) 

 Organizátor pobytu: DCK REKREA OSTRAVA s.r.o. 

 Prodej zajišťuje: cestovní kancelář DATOUR, tel. 466 413 650, e-mail: datour@datour.cz 
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BALÍČEK LÁZEŇSKÁ PÉČE “CLASSIC“ 

KARLOVY VARY 
SPA RESORT SANSSOUCI**** 

SE STÁTNÍ PODPOROU PRO ZDRAVOTNÍKY 

 
Karlovarský lázeňský komplex Spa Resort Sanssouci je IDEÁLNÍ MÍSTO PRO Váš 

odpočinek.Využijte služeb odborného zdravotnického personálu a užijte si pobyt v oblíbených 

Karlových Varech. Spa Resort Sanssouci je vybaven moderním Spa & Wellness centrem s vířivkou 

a krásným bazénem s výhledem do lesa. V hotelu se nachází restaurace, kavárna a bar, lobby bar. 
 

Termín Lůžko v pokoji 
Státní podpora 

pro zdravotníky 

Celková cena za 

lůžko v pokoji 

19.09. – 01.10. 9 790 Kč -8 000 Kč 1 790 Kč 
01.10. – 15.11. 12 390 Kč -8 000 Kč 4 390 Kč 
15.11. – 23.12. 9 790 Kč -8 000 Kč 1 790 Kč 
23.12. – 29.12. 12 390 Kč -8 000 Kč 4 390 Kč 

Cena za osobu / 6 nocí s POLOPENZÍ a programem. Nástup možný kdykoliv. 
 

Důležité informace k této mimořádné nabídce: 
 smlouva musí být sepsána nejméně 7 dní před příjezdem na pobyt (s ohledem na časový prostor pro 

vyřešení dotace) a ke smlouvě je nutné přiložit potvrzení nároku na dotaci 8.000 Kč/os. s razítkem 

zaměstnavatele – formulář máme k dispozici v cestovní kanceláři 

 pokud ze strany zdravotnického zařízení (zaměstnavatele) nedojde k úhradě faktury na 8000 Kč za 

jednoho každého zdravotníka před příjezdem klienta, hotel si vyhrazuje právo požadovat úhradu od 

klienta hotově při příjezdu na ubytování 

 Při nástupu na pobyt klienti předkládají doklad o očkování, doklad o prodělání nemoci, příp. 

negativní antigenním nebo PCR test. Antigenní test je možné udělat přímo v hotelu ZDARMA. 
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 NABÍDKA PLATÍ PRO OBČANY ČR (nutné občanství) 

 Nabídka platí od 08.09.2021 do vyprodání  – doporučujeme rezervovat co nejdříve 

 Organizátor pobytu: DCK REKREA OSTRAVA s.r.o. 

 Prodej zajišťuje: cestovní kancelář DATOUR, tel. 466 413 650, e-mail: datour@datour.cz 
 

 

CENA ZAHRNUJE: 

 
 6x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením s koupelnou se 

sprchovým koutem, telefonem, minibarem, trezorem, připojením k internetu 

 

 6x polopenze (snídaně a večeře formou bohatého bufetu) 

 

 vstupní vyšetření u lékaře 

 

 pitná kúra, ošetřovatelská péče zdravotní sestrou (24 hod.) 

 

 2 procedury na léčebný den (den příjezdu a odjezdu není léčebným dnem – celkem 10 procedur) 

 

 možnost poradenství nutričního terapeuta 

 

 zdarma internet v pokojích a ve veřejných prostorách 

 

 zdarma autobusová jízdenka MHD 

 

 zdarma vstup do krytého bazénu, vířivky a sauny 
 

 rekreační poplatek 
 
 

CENA NEZAHRNUJE: 

 

 příplatek za jednolůžkový pokoj 2 190 Kč / pokoj a 6 nocí 
 

 

 

S POBYTY V KARLOVÝCH VARECH A ČESKÝCH LÁZNÍCH OBECNĚ   

MÁME POMĚRNĚ VELKÉ ZKUŠENOSTI.   

UMÍME VÁM DOPORUČIT I VÝLETY PO OKOLÍ V RÁMCI VAŠEHO POBYTU. 

 

 

V TUTO CHVÍLI UMÍME NABÍDNOUT I POBYTY SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM  

VE VÝŠI 4.000 Kč/OS. V NĚKOLIKA LÁZEŇSKÝCH DOMECH  

V KARLOVÝCH VARECH, MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, PODĚBRADECH,… 

 

NAŠÍ DALŠÍ SPECIALIZACÍ JE RAKOUSKO PO CELÝ ROK 

www.rakousko-dovolena.cz 

 

Z NABÍDKY NAŠICH PARTNERSKÝCH CK VÁM RÁDI ZAJISTÍME DOVOLENOU 

PRAKTICKY KDEKOLIV A KDYKOLIV 

www.datour.cz 
 

PRO VÍCE INFORMACÍ A PRO REZERVACE POBYTU VOLEJTE 466 413 650,  

PŘÍP. 777660 205 NEBO PIŠTE NA datour@datour.cz 
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