
CARLSBAD PLAZA MEDICAL SPA & WELLNESS HOTEL 5★ SUPERIOR

Karlovy Vary, Česká republika

www.carlsbad-plaza.czreservation@carlsbadplaza.cz

(+420) 352-441-111

carlsbadplaza

@CarlsbadPlazaHotel

CARLSBAD PLAZA CENÍK

SKUTEČNÝ LUXUS JE MOŽNOST VOLBY!

platný od 01.05.2019



KATEGORIE POKOJE
MIN

PLOCHA
PŘISTÝLKA

POSTEL
TWIN

SEZÓNA
LOW

SEZÓNA
MID.

SEZÓNA
TOP

JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE

QUEEN 21 ne ne €150 €200 €295

PRINCESS 25 ne ne €180 €225 €305

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE

COMFORT 22 ne ne €160 €215 €345

COMFORT PLUS 24 ne ne €175 €255 €370

SUPERIOR 30 ano ano €185 €270 €385

SUPERIOR PLUS 30 ano ano €235 €315 €455

EXCELLENT 32 ne ne €235 €315 €455

SUPREME 38 ano ne €320 €375 €495

LUXURY SUITES

JUNIOR SUITE 46 ano ano €370 €505 €675

FAMILY SUITE 41 ano ne €320 €375 €495

CARLSBAD SUITE 64 ano ne €480 €580 €785

SPLENDID SUITE Garden view 64 ano ne €515 €675 €880

SPLENDID SUITE Front view 64 ano ne €515 €675 €880

WELLNESS SUITE 94 ano ne €565 €705 €910

EXCLUSIVE SUITE 115 ano ne €600 €840 €1060

PREMIER SUITE Garden view (4 osoby) 83 ano ne €710 €860 €1260

MOSER CRYSTAL SUITE 165 ano ne €975 €1230 €1730

LUXURY SUITES (propojené pokoje)

PREMIER SUITE Front view (4 osoby) 106 ano ne €710 €860 €1260

PRESIDENTIAL SUITE (4 osoby) 216 ano ne €1300 €1620 €22401
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EXTRA BED — — — €85 €85 €85

ROOM RATE (cena za pokoj/noc)

KATEGORIE POKOJE
MIN

PLOCHA
PŘISTÝLKA

POSTEL
TWIN

SEZÓNA
LOW

SEZÓNA
MID.

SEZÓNA
TOP

JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE

QUEEN 21 ne ne €230 €275 €355

PRINCESS 25 ne ne €255 €290 €360

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE

COMFORT 22 ne ne €175 €200 €250

COMFORT PLUS 24 ne ne €180 €215 €260

SUPERIOR 30 ano ano €185 €220 €270

SUPERIOR PLUS 30 ano ano €205 €240 €300

EXCELLENT 32 ne ne €205 €240 €300

SUPREME 38 ano ne €240 €260 €315

LUXURY SUITES

JUNIOR SUITE 46 ano ano €260 €315 €390

FAMILY SUITE 41 ano ne €240 €260 €315

CARLSBAD SUITE 64 ano ne €360 €400 €490

SPLENDID SUITE Garden view 64 ano ne €375 €440 €530

SPLENDID SUITE Front view 64 ano ne €375 €440 €530

WELLNESS SUITE 94 ano ne €395 €450 €540

EXCLUSIVE SUITE 115 ano ne €410 €510 €600

PREMIER SUITE Garden view (4 osoby) 83 ano ne €305 €335 €420

MOSER CRYSTAL SUITE 165 ano ne €570 €675 €890

LUXURY SUITES (propojené pokoje)

PREMIER SUITE Front view (4 osoby) 106 ano ne €305 €335 €420

PRESIDENTIAL SUITE (4 osoby) 216 ano ne €430 €500 €630

LUXURY SUITES (s privátním léčením na pokoji)

MAJESTIC MEDICAL SUITE (4 osoby) 209 ano ne €630 €750 €990

EXTRA BED (s léčením v Medical Spa Gallery) — — — €175 €175 €1752

SPA RATE (cena za osobu/noc s plnou penzí a léčením)
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CENOVÁ PRAVIDLA & PODMÍNKY

ROOM RATE Uvedené ceny jsou platné za pokoj/noc a zahrnují příslušnou DPH, nezahrnují snídani ani lázeňskou taxu.1

Cena je uvedená na osobu a noc vč. DPH ● zahrnuje plnou penzi v restauraci Sorrento Grand Buffet
● lékařské vyšetření/kontrolu (1 x týdně) ● komplexní laboratorní vyšetření krve ● 18 procedur za týden v
Medical Spa Gallery.

Balíček je možné zakoupit též s polopenzí, rozdíl EUR 12,- na osobu a noc se odečítá z uvedené ceny.

SPA RATE

PLATNÉ PRO:
všechny jednolůžkové a
dvoulůžkové pokoje, Junior
Suite, Family Suite

2

Cena je uvedená na osobu a noc vč. DPH ● zahrnuje plnou penzi v restauraci Sorrento Grand Buffet
● lékařské vyšetření/kontrolu (1 x týdně) ● komplexní laboratorní vyšetření krve ● 2,5 hodinový léčebný
program v soukromých Medical Spa Suites ( 5 x týdně – od Pondělí do Pátku).

Balíček je možné zakoupit též s polopenzí, rozdíl EUR 12,- na osobu a noc se odečítá z uvedené ceny.

SPA RATE

PLATNÉ PRO SUITES:
Carlsbad, Splendid, Wellness,
Exclusive, Premier, Moser
Crystal, Presidential

3

SPA RATE

PLATNÉ PRO:
Majestic Medical Suite

4 Cena je uvedená za osobu a noc vč. DPH ● zahrnuje plnou penzi v restauraci Sorrento Grand Buffet
● lékařské vyšetření/kontrolu (1 x týdně) ● komplexní laboratorní vyšetření krve ● 2,5 hodinový léčebný
program v soukromí apartmá (5 x týdně – od pondělí do pátku).

2,5 hodinový soukromý léčebný program v Majestic Medical Suite garantujeme vždy 4 osobám ubytovaným
v Majestic Medical Suite vždy 5 x týdně – od pondělí do pátku. V případě nižšího počtu ubytovaných
osob v tomto Suite je cena neměnná a vždy se počítá jako 4-násobek ceny za osobu/noc.

Balíček je možné zakoupit též s polopenzí, rozdíl EUR 12,- na osobu a noc se odečítá z uvedené ceny.

● Všechny ceny zahrnují denní volný vstup do wellness centra Alt Karlsbad a využití fitness (děti mladší 12 let mohou využívat služeb
wellness centra do 17:00 hod. a musí být doprovázeny odpovědnou dospělou osobou).

● Minimální délka pobytu pro cenu SPA RATE je 7 nocí. Léčíme výhradně osoby starší 12 let.

● Lázeňská taxa činí CZK 15,- za osobu a noc a je povinná pro osoby od 15 do 70 let věku.

● Děti do 2 let věku mohou být ubytovány zdarma. Děti ve věku 2 a více let platí plné ceny.

● Ceny pokojů kategorie Premier Suite Garden View a Splendid Suite Garden View zahrnují volné využití parní lázně v koupelně apartmá.

● Ceny pokojů kategorie Wellness Suite, Moser Crystal Suite, Presidential Suite a Majestic Medical Suite zahrnují volné využití sauny a jacuzzi
v koupelně apartmá.

● Standardní čas příjezdu od 14:00 hod. / Standardní čas odjezdu do 12:00 hod.

● Brzký check-in před 08:00 hod.: 100% ceny ROOM RATE, Brzký check-in po 08:00 hod.: 50% ceny ROOM RATE.

● Pozdní check-out před 18:00 hod.: 50% ceny ROOM RATE, Pozdní check-out po 18:00 hod.: 100% ceny ROOM RATE.

Uvedené ceny jsou orientační. Pro aktuální cenovou nabídku kontaktujte naše rezervační oddělení
(reservation@carlsbadplaza.cz), nebo navštivte naše webové stránky www.carlsbad-plaza.cz

CENY STRAVOVÁNÍ V RESTAURACI
SORRENTO GRAND BUFFET
Snídaně (B) €27

Polopenze (HB) €54

Plná penze (FB) €68

SEZÓNY

LOW sezóna 09.01. - 24.02. 26.11. - 27.12.

MID sezóna 25.02. - 20.04. 14.05. - 25.11.

TOP sezóna 28.12. - 08.01. 21.04. - 13.05.


