Současná nabídka služeb
Ubytování:
- 82 dvoulůžkových pokojů
- 2 čtyřlůžkové pokoje
- 3 apartmány
Pokoje jsou vybaveny moderním sociálním zařízením, telefonem. Jsou dostatečně
prostorné k doplnění přistýlek. Dětská postýlka k dispozici. 2 pokoje jsou
uzpůsobeny osobám s handicapem.
Stravování:
- Restaurace
- Pizzerie
- Denní bar
Restaurační provozy jsou otevřeny po celý den. V taneční kavárně jsou pořádány 3x
týdně taneční večery s živou hudbou, 1x týdně s hudbou reprodukovanou. V letních
měsících je otevřeno venkovní posezení na terase hotelu.
Konferenční služby:
- Lázeňský sál pro 200 osob
- Salónky pro 10, 20 a 40 osob
Zajištěn je bezbariérový přístup. K dispozici je TV, projektor, flipchart.
Lázeňské procedury:
- Koupele: uhličitá, perličková, sirná, mátová, ovesná, vířivá, Kneippova
meduňková, Kneippova jalovcová, koupel přísadová s rašelinovým extraktem,
se silicí levandulovou, eukalyptovou, rozmarýnovou, se solí z Mrtvého moře, s
kosodřevinou. K vanovým koupelím jsou využívány místní sirné prameny.
- Masáže: ruční, podvodní, reflexní, lymfatická ruční, aromatická ruční,
relaxační masáž Jojoba, reflexologie plosky (chodila)
- Zábaly: rašelinový teplý, parafínový, s bahnem z Mrtvého moře
- Fyzikální terapie: diadynamic, ultrazvuk, Träbertovy proudy, magnetoterapie,
galvanická lázeň, diatermie, solux, fototerapie, lokální laserové záření

-

Pohyb: individuální a skupinový léčebný tělocvik, tělesná výchova v bazénu,
plavání v bazénu
Ostatní: Uhličitá koupel suchá, finská sauna, mobilizace periferních kloubů,
inhalační aerosolová léčba, techniky měkkých tkání nebo páteře

Léčba:
- pohybového aparátu se zaměření na léčení chorob revmatických, bolestivé
syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně
postižení prací s vibrujícími nástroji, mimokloubní celkový revmatismus. Dále
se léčí Coxarthrosa, Gonarthrosa, Arthrosy a polyarthrosy s postižením
ručních a nožních kloubů, ostatní seronegativní spondylarthritidy, psoriatická
arthritis, Reiterův syndrom, Bechtěrevova choroba a další.
- kožních onemocnění, zejména atopického exému, psoriasis vulgaris,
psoriasis generalisata et arthropatica (lupenky), chronické dermatózy a
toxické kontaktní dermatitidy, exémy profesionálního původu v soustavném
odborném léčení apod.
V lázeňském areálu se nalézá ambulantní rehabilitační centrum.

Golf:
9-ti jamkové hřiště, driving range, cvičný putting a chipping greeen, indoor golf,
About Golf 3D simulátor
Sportovní areál:
venkovní vyhřívaná koupaliště a brouzdaliště, tenisový kurt s umělým povrchem,
hřiště pro volejbal a nohejbal, půjčovna kol, minigolf, ruské kuželky, petangue,
sauna, ping pong, tělocvična, posilovna. Venkovní otevřené ohniště. Potřebné
sportovní náčiní je možné si zapůjčit v recepci hotelu.
Základní informace o areálu:
- bezbariérový přístup
- bezplatné parkoviště
- informační služba
- non stop recepce
- domácí zvířata povolena
Akceptované platby:
hotově, faktura, EuroCard/MasterCard, American Express, Visa

