
Cena za dítě ubytové spolu s doprovodem

Vedlejší sezóna Hlavní sezóna

Hotel Anna Marie, Hotel Janeček, 
Penzion Věžička
- dvoulůžkový pokoj

11 550 Kč 11 900 Kč

Cena za doprovázející osobu s plnou penzí

Vedlejší sezóna Hlavní sezóna

Hotel Anna Marie, Hotel Janeček, 
Penzion Věžička
- dvoulůžkový pokoj

8 960 Kč 9 310 Kč

Balíček obsahuje
> 7× ubytování

> 7× plná penze (snídaňový bufet, oběd, 2× svačina, večeře, druhá večeře) 

> 1× vstupní komplexní vyšetření

> 1× kontrolní lékařské vyšetření (v případě pobytu delšího než 1 týden)

> 1× výstupní lékařské vyšetření

> 3 léčebné procedury denně (o skladbě procedur rozhoduje lékař dle 
aktuálního zdravotního stavu dítěte)

Rekondiční pobyty pro dětiRekondiční pobyty pro děti
Pobyty se zaměřují na prevenci obtíží pohybového ústrojí a zlepšení 
kondice dítěte. Při nástupu je sestaven individuální léčebný plán, jehož 
cílem je odstranění eventuálních bolestivých příznaků, zlepšení kondice 
a osvojení si cviků dítětem, aby bylo schopné ve cvičení pokračovat i doma 
po návratu z rekondičního pobytu.

DĚTSKÉ LÁZNĚDĚTSKÉ LÁZNĚ

V Lázních Bělohrad poskytujeme péči dětským klientům už přes 125 let 
v rámci Slatinných lázní.

Rehabilitují u nás děti s potížemi pohybového aparátu, 
s onemocněními gynekologickými, neurologickými, kožními, 
revmatickými a po onkologických onemocněních. 

Vítány jsou děti ve věku od 3 do 18 let. 

Základem léčebného programu jsou individuální cvičení, skupinové 
cvičení, masáže, hydroterapie, aplikace přírodního léčivého zdroje 
slatiny ve formě zábalů a obkladů. Nabízíme také fototerapii, 
elektroterapii, magnetoterapii a hipoterapii.

Rehabilitační procedury absolvují děti částečně v hlavní lázeňské 
budově, individuální a skupinová cvičení probíhají v nově otevřeném 
rehabilitačním pavilonu, který přímo navazuje na hlavní budovu 
Dětských lázní. 
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REKONDIČNÍ POBYT PRO DĚTI

Vedlejší sezóna: 2. 1. – 31. 3. 2022 / 1. 10. – 21. 12. 2022
Hlavní sezóna: 1. 4. – 30. 9. 2022

Cena za dítě bez doprovodu dospělé osoby

Vedlejší sezóna Hlavní sezóna

Dětské lázně*
- vícelůžkový pokoj 10 150 Kč 10 500 Kč

*pro děti od 6 let bez doprovodu

Ubytování
Ubytovací kapacita činí 53 lůžek pro děti bez doprovodu. 

Děti v doprovodu dospělé osoby jsou ubytovány v lázeňských 
hotelích a penzionech. 

Pokud se děti účastní rehabilitačního pobytu v průběhu školního 
roku, navštěvují školu, která je jen pár kroků od hlavní
budovy Dětských lázní. 

Ve volném čase se dětem věnuje volnočasový pedagog. V létě 
společně navštěvují nedaleký areál minigolfu, využívají venkovní 
bazén a účastní se vybraných kulturních akcí v areálu lázní.

Vedlejší sezóna: 2. 1. – 31. 3. 2022 / 1. 10. – 21. 12. 2022
Hlavní sezóna: 1. 4. – 30. 9. 2022


