Aktuální ceny najdete na www.spa-hotel-imperial.cz, nebo Vám sdělíme na
telefonu +420 353 203 113 či emailu reservation@spa-hotel-imperial.cz

Komplexní lázeňská péče „Premium“
Minimální délka pobytu 7 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí

ubytování
plná penze
uvítací nápoj
vstupní vyšetření u lékaře
laboratorní vyšetření dle indikace lékaře
pitná kúra
kontrolní vyšetření u lékaře (u pobytu nad 12 nocí)
ošetřovatelská péče zdravotní sestrou (24 hod.)
až 18 procedur za týden
výstupní vyšetření u lékaře
možnost poradenství nutričního terapeuta
zdarma jízdenka MHD (linka č. 2, 13, lanovka Imperial)
zdarma vstup do bazénu, vířivky a sauny vč. daní a poplatků
Sezona
I.

II.

Single Room

215

185

Double Room

200

170

Superior Room

230

200

Suite

280

250

Superior Suite

315

285

Deluxe Suite

345

315
Cena za 1 osobu / 1 noc v EUR.

Komplexní lázeňská péče
NON REFUND

Komplexní lázeňská péče
LONG STAY

Minimální délka pobytu 7 nocí

Minimální délka pobytu 18 nocí

Nabídka Non - Refund platí pouze pro rezervace s nevratnou
platbou ve výši 100 % splatnou okamžitě při rezervaci.
.

S nabídkou „Long Stay“ získáte komplexní lázeňskou péči za

výhodnější cenu. Lze využít na lázeňské pobyty s minimální
délkou pobytu 18 nocí.

Sleva 5 % z pultové ceny Komplexní lázeňské péče „Premium“

Sezona
I.
15.03.2019 – 14.10.2019
27.12.2019 – 10.01.2020

II.
15.10.2019 – 26.12.2019
11.01.2020 – 14.03.2020
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Aktuální ceny najdete na www.spa-hotel-imperial.cz, nebo Vám sdělíme na
telefonu +420 353 203 113 či emailu reservation@spa-hotel-imperial.cz

Komplexní lázeňská péče „Premium Light“
Minimální délka pobytu 7 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí

ubytování
polopenze
uvítací nápoj
vstupní vyšetření u lékaře
laboratorní vyšetření dle indikace lékaře
pitná kúra
kontrolní vyšetření u lékaře (u pobytu nad 12 nocí)
ošetřovatelská péče zdravotní sestrou (24 hod.)
až 18 procedur za týden
výstupní vyšetření u lékaře
možnost poradenství nutričního terapeuta
zdarma jízdenka MHD (linka č. 2, 13, lanovka Imperial)
zdarma vstup do bazénu, vířivky a sauny vč. daní a poplatků
Sezona
I.

II.

Single Room

210

180

Double Room

195

165

Superior Room

225

195

Suite

275

245

Superior Suite

310

280

Deluxe Suite

340

310
Cena za 1 osobu / 1 noc v EUR.

Lázeňská péče Vital

Program Active

ubytování
polopenze
uvítací nápoj
vstupní vyšetření
u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná kúra
ošetřovatelská péče zdravotní sestrou (24 hod.) až 13 procedur
za týden
výstupní vyšetření u lékaře
možnost poradenství
zdarma jízdenka MHD (linka č. 2, 13,
nutričního terapeuta
lanovka Imperial)
zdarma vstup do bazénu, vířivky a sauny
vč. daní a poplatků

ubytování plná penze uvítací nápoj lékařská konzultace
pitná kúra 9 procedur za pobyt (2x minerální koupel perličková,
1x Hot Stone Therapy částečná, 1x aromaterapeutická masáž
celková, 2x vodoléčba / hydroxeur, 3x cvičení v bazénu + plavání)
možnost poradenství nutričního terapeuta
zdarma jízdenka
MHD (linka č. 2, 13, lanovka Imperial) zdarma vstup do bazénu,
vířivky a sauny vč. daní a poplatků

Minimální délka pobytu 7 nocí

Minimální délka pobytu 7 nocí

Sezona
I.

II.

Single Room

210

180

Double Room

195

165

Superior Room

225

195

Suite

275

245

Superior Suite

310

280

Deluxe Suite

340

310
Cena za 1 osobu / 1 noc v EUR.

U programu Active se počet poskytovaných
procedur odvíjí od délky pobytu následovně:
• 7 až 13 nocí = 9 deklarovaných procedur,
•1
 4 až 20 nocí = 18 procedur
(2x 9 deklarovaných procedur)
• atd.

Sezona
I.
15.03.2019 – 14.10.2019
27.12.2019 – 10.01.2020

II.
15.10.2019 – 26.12.2019
11.01.2020 – 14.03.2020
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Aktuální ceny najdete na www.spa-hotel-imperial.cz, nebo Vám sdělíme na
telefonu +420 353 203 113 či emailu reservation@spa-hotel-imperial.cz

Detoxikační program

Antistresový program

ubytování
plná penze (servírované menu dle detoxikačního
stravovacího plánu)
uvítací nápoj
lékařská konzultace
pitná kúra 10 procedur za pobyt (1x masáž detoxikační medová,
1x masáž hlavy indická, 1x koupel minerální bylinná, 1x koupel
minerální s mořskými řasami, 1x vodoléčba (vč. bazénku s minerální
vodou, saunou, skotskými střiky), 1x lymfodrenáž manuální,
2x oxygenoterapie, 1x Nordic Walking, 1x cvičení v bazénu
+ plavání) 1x denně nápoj s mladým ječmenem 1x denně koktejl
z čerstvé zeleniny nebo ovoce
konzultace nutričního terapeuta
zdarma jízdenka MHD (linka č. 2, 13, lanovka Imperial) zdarma
vstup do bazénu, vířivky a sauny vč. daní a poplatků

ubytování plná penze uvítací nápoj lékařská konzultace
10 procedur za pobyt (1x masáž plosky nohy – reflexní,
1x masáž aromaterapeutická částečná, 1x masáž hlavy indická,
1x koupel přísadová, 1x koupel minerální perličková, 1x inhalace,
2x oxygenoterapie, 1x nordic walking, 1x hydroxeur)
1x denně
energetický nápoj 1x denně bylinný čaj konzultace nutričního
terapeuta zdarma jízdenka MHD (linka č. 2, 13, lanovka Imperial)
zdarma vstup do bazénu, vířivky a sauny vč. daní a poplatků

Minimální délka pobytu 5 nocí

Minimální délka pobytu 5 nocí

Sezona
I.

II.

Single Room

215

185

Double Room

200

170

Superior Room

230

200

Suite

280

250

Superior Suite

315

285

Deluxe Suite

345

315
Cena za 1 osobu / 1 noc v EUR.

U Detoxikačního & Antistresového programu
se počet poskytovaných procedur odvíjí od
délky pobytu následovně:
• 5 až 9 nocí = 10 deklarovaných procedur,
•1
 0 až 14 nocí = 20 procedur
(2x 10 deklarovaných procedur)
• atd.

Sezona
I.
15.03.2019 – 14.10.2019
27.12.2019 – 10.01.2020

II.
15.10.2019 – 26.12.2019
11.01.2020 – 14.03.2020
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Aktuální ceny najdete na www.spa-hotel-imperial.cz, nebo Vám sdělíme na
telefonu +420 353 203 113 či emailu reservation@spa-hotel-imperial.cz

Relaxační víkend

Romantika v lázních

ubytování polopenze uvítací nápoj 3 procedury za pobyt
(1x aromaterapeutická masáž částečná, 1x minerální koupel
parkování
zdarma vstup do
perličková, 1x oxygenoterapie)
bazénu, vířivky a sauny vč. daní a poplatků

ubytování polopenze uvítací nápoj 4 procedury za pobyt
(1x aromaterapeutická masáž částečná, 1x minerální koupel
perličková, 1x masáž hlavy indická, 1x oxygenoterapie) parkování
zdarma vstup do bazénu, vířivky a sauny vč. daní a poplatků

Délka pobytu 2 noci

Délka pobytu 3 noci

Sezona
Single Room
Double Room
Superior Room
Suite
Superior Suite
Deluxe Suite

I.
225
210
240
290
325
355

Sezona
II.
195
180
210
260
295
325

Single Room
Double Room
Superior Room
Suite
Superior Suite
Deluxe Suite

Cena za 1 osobu / 1 noc v EUR.

I.
220
205
235
285
320
350

II.
190
175
205
255
290
320

Cena za 1 osobu / 1 noc v EUR.

Pohoda a uvolnění
Délka pobytu 4 noci

ubytování polopenze uvítací nápoj 6 procedur za pobyt
(1x aromaterapeutická masáž částečná, 2x minerální koupel
perličková, 1x Hot Stone Therapy částečná, 1x masáž hlavy
indická, 1x oxygenoterapie)
zdarma vstup do bazénu, vířivky
a sauny vč. daní a poplatků
Sezona
Single Room
Double Room
Superior Room
Suite
Superior Suite
Deluxe Suite

I.
195
180
210
260
295
325

II.
165
150
180
230
265
295

Cena za 1 osobu / 1 noc v EUR.

Sezona
I.
15.03.2019 – 14.10.2019
27.12.2019 – 10.01.2020

II.
15.10.2019 – 26.12.2019
11.01.2020 – 14.03.2020
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Aktuální ceny najdete na www.spa-hotel-imperial.cz, nebo Vám sdělíme na
telefonu +420 353 203 113 či emailu reservation@spa-hotel-imperial.cz

Golfový balíček

Hotelové ubytování

Délka pobytu 2 noci
Rezervace možná minimálně 7 dní před příjezdem
ubytování
polopenze
2x golfová svačina
uvítací nápoj
2x green fee
parkování
zdarma vstup do bazénu, vířivky
a sauny vč. daní a poplatků

ubytování snídaně uvítací nápoj
vířivky a sauny vč. daní a poplatků

zdarma vstup do bazénu,

Sezona
Single Room
Double Room
Superior Room
Suite
Superior Suite
Deluxe Suite

I.
235
220
250
300
335
365

Sezona
II.
205
190
220
270
305
335

Single Room
Double Room
Superior Room
Suite
Superior Suite
Deluxe Suite

Cena za 1 osobu / 1 noc v EUR.

I.
160
145
175
225
260
290

II.
130
115
145
195
230
260

Cena za 1 osobu / 1 noc v EUR.

Sezona
I.
15.03.2019 – 14.10.2019
27.12.2019 – 10.01.2020

II.
15.10.2019 – 26.12.2019
11.01.2020 – 14.03.2020
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Aktuální ceny najdete na www.spa-hotel-imperial.cz, nebo Vám sdělíme na
telefonu +420 353 203 113 či emailu reservation@spa-hotel-imperial.cz

Hotelové stravování
Polopenze (oběd nebo večeře)
Plná penze (oběd a večeře)
Extra příplatek za stravování v Restaurantu Paris

EUR 20
EUR 35
EUR 40

Cena za 1 osobu a 1 den.

Další informace
Check-in od 14:00 hod.
Check-out do 12:00 hod.
brzký Check-in, pozdní Check-out: po předchozí dohodě; příplatek 50 % ceny hotelového ubytování
parkoviště 200,- Kč / 1 den
domácí zvířata 560,- Kč / 1 den
možnost dokoupit za zvýhodněnou cenu (sleva 25 % z ceny hotelového ubytování) prodlužovací noc u wellnessových a golfového balíčku
minimální délka silvestrovského pobytu: 3 noci
silvestrovský program 31. 12. pro bydlící hosty: 250 EUR / osoba nad 15 let, děti 4-14 let 180 EUR
zdarma WiFi internet ve veřejných prostorách
zdarma WiFi internet na pokoji
Léky, které dlouhodobě užíváte, vezměte, prosím, s sebou v dostatečném množství na celou dobu pobytu.
lázeňským lékařem předepsané léky nejsou zahrnuty v ceně léčebného pobytu
léčení možné od 15-ti let
Ceny jsou platné pouze při obsazení pokoje 2 osobami (kromě kategorie pokoje Single Room).
Cenu pokoje při využití 1 osobou (Single use) sdělí na vyžádání pracovníci recepce.
Ceny uvedené v EUR se na Kč přepočítávají aktuálním denním kurzem ČNB.

Ceny služeb pro děti
děti do 3 let (včetně)
ubytování: v dětské postýlce vč. stravování bezplatně
děti od 4 do 14 let (včetně)
ubytování: na pevném lůžku nebo na přistýlce = paušální dětská cena, stravování: 50 % sleva z ceny pro dospělou osobu
děti od 15 let
cena dospělé osoby

Hotel Imperial *****
Libušina 1212/18 • 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic
phone: +420 353 203 113 • e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz
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