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CENÍK POBYTŮ PRO SAMOPLÁTCE 
Platnost ceníku od 1. 3. 2023

LÉČEBNĚ REKREAČNÍ POBYTY - PRO SAMOPLÁTCE

UPOZORNĚNÍ: Léčebně rekreační pobyty poskytujeme omezeně - pouze v  případech, kdy 
není ubytovací kapacita léčebných domů plně obsazena pacienty, jimž pobyty hradí zdravotní 
pojišťovny (na základě schváleného návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně). 
Obsazování lůžek je v kompetenci staničních sester jednotlivých léčebných domů (viz rezervace 
přes spojovatelku).

Léčebně rekreační pobyty (minimálně 5 dnů) s plnou penzí, ubytováním v pokoji s vlastním 
sociálním zařízením a s dvěma až třemi procedurami denně.
Výběr procedur: klasická masáž, vodoléčba (koupele vanové, vířivé, přísadové), teploléčba, 
elektroléčba, zábaly, inhalace, oxygenoterapie, Polarium.

V ceně pobytu: ubytování, plná penze (možnost výběru ze tří jídel včetně diet), vstupní lékař-
ské vyšetření, dvě až tři procedury denně dle ordinace lékaře.

LÉČEBNÝ DŮM DR. STORCH II

Léčebně rekreační pobyty (minimálně 5 dnů) s plnou penzí, ubytováním v apartmánu s vlast-
ním sociálním zařízením a s dvěma procedurami denně (s výjimkou neděle).

Výběr procedur: klasická masáž, vodoléčba (koupele vanové, vířivé, přísadové), teploléčba, 
elektroléčba, zábaly, inhalace, oxygenoterapie, Polarium.

V ceně pobytu: ubytování, plná penze (možnost výběru ze tří jídel včetně diet), vstupní lékař-
ské vyšetření, dvě procedury denně dle ordinace lékaře (s výjimkou neděle).

Cena za osobu a den

Prezidentský apartmán (2+kk) při obsazení jednou osobou 4 900 Kč

Prezidentský apartmán (2+kk) při obsazení dvěma osobami 3 900 Kč

2 lůžkový apartmán (2+kk) při obsazení jednou osobou 4 300 Kč

2 lůžkový apartmán (2+kk) při obsazení dvěma osobami 3 300 Kč

1 lůžkový apartmán (1+kk) při obsazení jednou osobou 3 800 Kč

REZERVACE: 
Léčebný dům Dr. Storch II, Čeladná 587, 

staniční sestra 552 533 310 
(ve všední dny 7.00 - 14.00); mickova@rcceladna.cz
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LÉČEBNĚ REKREAČNÍ POBYTY - PRO SAMOPLÁTCE - NA MÍRU

UPOZORNĚNÍ: Léčebné pobyty pro samoplátce na  míru poskytujeme omezeně - pouze 
v případech, kdy není ubytovací kapacita léčebných domů plně obsazena pacienty, jimž pobyty 
hradí zdravotní pojišťovny (na  základě schváleného návrhu na  léčebně rehabilitační péči 
v odborné léčebně). Obsazování lůžek je v kompetenci staničních sester jednotlivých léčebných 
domů (viz rezervace přes spojovatelku).

V ceně pobytu je zahrnuto: ubytování (minimálně 5 dnů), plná penze (možnost výběru ze tří 
jídel včetně diet), vstupní lékařské vyšetření.
Výběr procedur: na základě vstupního vyšetření a konzultace s lékařem a dle aktuálního ceníku 
procedur (minimální počet procedur je 3/den).

LÉČEBNÉ DOMY V AREÁLU RC ČELADNÁ

Cena za osobu a den

2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV 2 500 Kč

1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV 2 700 Kč

Apartmán při obsazení jednou osobou 2 700 Kč

Apartmán při obsazení dvěma osobami 2 450 Kč

Apartmán (2+kk, Čeladná náměstí) při obsazení jednou osobou 2 700 Kč

Apartmán (2+kk, Čeladná náměstí) při obsazení dvěma osobami 2 450 Kč

Apartmán (1+kk, AD Lara) při obsazení jednou osobou 3 500 Kč

Apartmán (1+kk, AD Lara) při obsazení dvěma osobami 3 350 Kč

REZERVACE: 
Léčebné domy v areálu - Rehabilitační centrum Čeladná, Čeladná 42, 

spojovatelka, 552 533 211 (ve všední dny 7.00 - 14.00); info@rcceladna.cz

AD Lara, Čeladná 781, 
recepce, 552 533 111 (denně 8.30 - 20.30); lararecepce@rcceladna.cz

LÉČEBNÝ DŮM POLÁRKA

Cena za osobu a den

2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV 2 500 Kč

1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením, TV 2 700 Kč

REZERVACE: 
Léčebný dům POLÁRKA, Čeladná 755, 

staniční sestra, 558 603 312 (ve všední dny 7.00 - 14.00); polarka@rcceladna.cz


