
SUPER LÁZNĚ S PODPOROU 
VITALITA A RESPIRACE 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

HOTEL EXCELSIOR**** 
 

Prvotřídní hotel Excelsior v Mariánských Lázních přispívá k tradici a slávě tohoto vyhledávaného 

místa v srdci Evropy. Přejeme si, abyste tu i vy prožili skvělou dovolenou. Hotel Excelsior je 

elegantní, třpytící se drahokam v Mariánských Lázních. ZDARMA jezdí hotelový autobus do 

hotelu Chateau Monty 4x denně. 
 
 

Termín Lůžko v pokoji Podpora 
Celková cena za 

lůžko v pokoji 

03.04. – 01.11.2023 13 495 Kč -4 000 Kč 9 495 Kč 
01.11. – 22.12.2023 12 995 Kč -4 000 Kč 8 995 Kč 
02.01. – 01.04.2024 12 995 Kč -4 000 Kč 8 995 Kč 

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

Cena platí pro rezervace do 31.05.2023. 
 

 

 

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

telefonem, minibarem, trezorem, připojením k internetu, župany a pantofle  

 6x POLOPENZE (snídaně a večeře formou bohatého bufetu) 

 lehký polední snack k obědu dle počtu nocí 

 vstupní lékařská prohlídka, možnost bezplatné konzultace s balneo specialistkou  

 možnost bezplatné konzultace s balneo specialistkou na doporučené terapie a indikace 

 neomezený vstup do hotelového bazénu, římských lázní a fitness denně od 07:00 do 11:30 hodin a od 

12:30 do 21:00 hodin v hotelu Chateau Monty SPA Resort  

 Wi-Fi internetové připojení  

 16 LÉČENÝCH PROCEDUR (s ohledem na zdravotní stav může být upraveno) 

o 1x antistresový rituál – jemná masáž hlavy a šíje + slatinný zábal zad (40 min.)  

o 2x perličková koupel (15 min.) 

o 1x pleťová maska jíl a koloidní stříbro (10 min.) nebo koupel (15 min.)  

o 2x slatinný obklad z místní přírody na uvolnění a úlevu kloubů, svalů, páteře (15 min.) 

o 2x suchá uhličitá koupel – speciální vak s CO2, povzbuzuje imunitu a regeneraci (20 min.) 

o 2x suchá masážní vana – šetrná příjemná masáž na speciálně upraveném vodním lůžku (20 min.) 

o 2x parafínový zábal rukou (15 min.) 

o 2x oxygenterapie (20 min.) 

o 2x inhalace minerální vody – Lesní pramen (15 min.) 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
 příplatek za dvoulůžkový pokoj Superior 850 Kč / osoba a 6 nocí  

 příplatek za dvoulůžkový pokoj Deluxe 2 000 Kč / osoba a 6 nocí  

 rekreační poplatek 50 Kč / osoba a noc, platba na místě 

 parkování 300 Kč / auto a noc, platba na místě, nutno rezervovat předem 
 

 

 

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

 

Nabídka platí od 03.04.2023 nebo do vyprodání dané kapacity.  



SUPER LÁZNĚ S PODPOROU 
VITALITA A RESPIRACE 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

HOTEL EXCELSIOR**** 
 

Prvotřídní hotel Excelsior v Mariánských Lázních přispívá k tradici a slávě tohoto vyhledávaného 

místa v srdci Evropy. Přejeme si, abyste tu i vy prožili skvělou dovolenou. Hotel Excelsior je 

elegantní, třpytící se drahokam v Mariánských Lázních. ZDARMA jezdí hotelový autobus do 

hotelu Chateau Monty 4x denně. 
 
 

Termín Lůžko v pokoji Podpora 
Celková cena za 

lůžko v pokoji 

03.04. – 01.11.2023 15 745 Kč -4 000 Kč 11 745 Kč 
01.11. – 22.12.2023 15 160 Kč -4 000 Kč 11 160 Kč 
02.01. – 01.04.2024 15 160 Kč -4 000 Kč 11 160 Kč 

Cena za osobu / 7 nocí s POLOPENZÍ a programem. Nástup možný kdykoliv. 

Cena platí pro rezervace do 31.05.2023. 
 

 

 

CENA ZAHRNUJE: 
 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích Standard s možností přistýlky s vlastním sociálním, 

telefonem, minibarem, trezorem, připojením k internetu, župany a pantofle  

 7x POLOPENZE (snídaně a večeře formou bohatého bufetu) 

 lehký polední snack k obědu dle počtu nocí 

 vstupní lékařská prohlídka, možnost bezplatné konzultace s balneo specialistkou  

 možnost bezplatné konzultace s balneo specialistkou na doporučené terapie a indikace 

 neomezený vstup do hotelového bazénu, římských lázní a fitness denně od 07:00 do 11:30 hodin a od 

12:30 do 21:00 hodin v hotelu Chateau Monty SPA Resort  

 Wi-Fi internetové připojení  

 19 LÉČENÝCH PROCEDUR (s ohledem na zdravotní stav může být upraveno) 

o 1x antistresový rituál – jemná masáž hlavy a šíje + slatinný zábal zad (40 min.)  

o 2x perličková koupel (15 min.) 

o 1x pleťová maska jíl a koloidní stříbro (10 min.) nebo koupel (15 min.)  

o 2x slatinný obklad z místní přírody na uvolnění a úlevu kloubů, svalů, páteře (15 min.) 

o 2x suchá uhličitá koupel – speciální vak s CO2, povzbuzuje imunitu a regeneraci (20 min.) 

o 2x suchá masážní vana – šetrná příjemná masáž na speciálně upraveném vodním lůžku (20 min.) 

o 3x parafínový zábal rukou (15 min.) 

o 3x oxygenterapie (20 min.) 

o 3x inhalace minerální vody – Lesní pramen (15 min.) 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
 příplatek za dvoulůžkový pokoj Superior 990 Kč / osoba a 7 nocí  

 příplatek za dvoulůžkový pokoj Deluxe 2 335 Kč / osoba a 7 nocí  

 rekreační poplatek 50 Kč / osoba a noc, platba na místě 

 parkování 300 Kč / auto a noc, platba na místě, nutno rezervovat předem 
 

 

 

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

  

Nabídka platí od 03.04.2023 nebo do vyprodání dané kapacity.  

 


