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2 konstantinovy lázně 3

KoNstaNtINoVy 
lÁZNĚ

Konstantinovy Lázně leží ukryty 
uprostřed lesů západních Čech, 
35 km západně od Plzně, v  jedné 
z  ekologicky nejčistších oblastí 
České republiky.

Lázeňské městečko s  asi 900 
obyvateli, citlivě zasazené do 
rozsáhlého lesoparku přirozeně 
navazujícího na okolní přírodu, 
nabízí svým návštěvníkům klidné 
rodinné prostředí a účinný léčivý 
zdroj. Kombinace těchto faktorů 
ve spojení s  moderními léčeb-
nými postupy řadí Konstantinovy 
Lázně mezi špičková lázeňská 
zařízení u nás.
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VolNÝ Čas 
Konstantinovy Lázně jsou malým, 
ale o to půvabnějším místem pro 
trávení volného času. 

V  okolí se nabízí řada aktivit 
včetně 450 kilometrů cyklotras, 
značených Nordic Walking tras 
a lázeňské in-line dráhy. 

Čtyři naučné stezky Vás zavedou 
do historicky významných míst, 
kde můžete sledovat stopu člově-
ka od pravěku přes středověk až 
po současnost. Stačí si vybrat 
a vydat se na výlet. 

Pro hosty lázní je pravidelně 
sestavován Lázeňský kalendář: 
nabídka koncertů, hudebních 
večerů, besed, přednášek, ko-
mentovaných procházek. Nechy-
bí ani letní koncerty v amfiteátru 
a další sezónní akce.

5

taNEČNÍ VEČERy 

V loňském roce jsme naváza-
li na dobu, kdy taneční 
večery měly své pevné místo 
v lázeňském kulturním pro-
gramu. Spolu s obnovou této 
tradice byly osloveny renomo-
vané taneční orchestry. K pos-
lechu a zejména k tanci hraje 
výhradně živá hudba a kapely 
ve svých vystoupeních nově 
využívají i lázeňský klavír. 

Taneční večery se konají každý 
týden v příjemném prostředí 
nově zrekonstruované restau-
race Piano v lázeňském hotelu 
Prusík. Přehledný program 
a bližší informace o účinku-
jících naleznete v Lázeňském 
kalendáři na našem webu.
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lÁZNĚ Na ZKoUŠKU 

Dvoudenní pobyt představí naše lázně a jejich stěžejní terapie. Pravidel-
né opakování pobytu přináší účinný preventivní efekt, zlepšuje zdraví 
a duševní rovnováhu.

 2 noci   od 2 625 Kč   2 procedury 

PROCEDURY
‣ uhličitá koupel 
‣ klasická masáž částečná

VOLNÉ VSTUPY
‣ solná jeskyně (3x)
‣ bazén hotelu Jirásek
‣ Wellnesscentrum Basic+ (1x)

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

DOPROVODNÝ PROGRAM*
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

* volné vstupy na konané akce dle 
aktuálního Lázeňského kalendáře

tÝDEN pRo sENIoRy 

Lázeňský pobyt určený pro všechny seniory, kteří pečují o své zdraví, 
rádi poznávají krásná místa a chtějí prohloubit kvalitu svého života. Může 
být také hezkým dárkem pro rodiče nebo prarodiče.

PROCEDURY
‣ uhličitá koupel 
‣ podvodní masáž
‣ střídavá nožní koupel
‣ klasická masáž
‣ parafínový zábal na ruce

VOLNÉ VSTUPY
‣ solná jeskyně (3x)
‣ bazén hotelu Jirásek
‣ doprovodný program

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort

DOPROVODNÝ PROGRAM
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

 7 nocí   od 7 120 Kč   5 procedur 

7
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ZDRaVÍ Z lÁZNÍ  

Chcete si odpočinout a načerpat nové síly? Pobyt sleduje primárně 
léčebný účel, ale má i preventivně zdravotní charakter. Program je 
zaměřen na obnovu fyzických a psychických sil.

PROCEDURY
‣ uhličitá koupel
‣ perličková koupel s přísadou
‣ klasická masáž částečná
‣ inhalace individuální
‣ lekce nordic walking, 60 min

VOLNÉ VSTUPY
‣ solná jeskyně (2x)
‣ bazén hotelu Jirásek
‣ Wellnesscentrum Basic+ (2x)
‣ doprovodný program

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

DOPROVODNÝ PROGRAM
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

tÝDEN INtENsIVE 

Vychutnejte si pobyt nabitý wellness procedurami, dopřejte si odpočinek 
ve Wellnesscentru a kávu se zákuskem v kavárně Srdce jako bonus.

PROCEDURY
‣ uhličitá koupel 
‣ perličková koupel s přísadou
‣ podvodní masáž
‣ klasická masáž částečná
‣ masáž obličeje (ženy) 
‣ reflexní masáž chodidel (muži)
‣ parafínový zábal na ruce

VOLNÉ VSTUPY
‣ solná jeskyně (2x)
‣ bazén hotelu Jirásek
‣ Wellnesscentrum Basic+ (1x)
‣ doprovodný program

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

DOPROVODNÝ PROGRAM
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

BONUS
‣ výběrová káva a domácí dortík

 7 nocí   od 7 620 Kč   6 procedur  7 nocí   od 7 320 Kč   5 procedur 
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WEllNEss 
Moderní Wellnesscentrum o  ro-
zloze 800 m2 s  panoramatickým 
výhledem do lázeňského parku 
se rozkládá na dvou podlažích, 
přístupných z hotelu Prusík i  sa-
mostatným vchodem. V  přízemí 
se nachází příjemně vyhřátý ba-
zén, vířivky a  Kneippův chodník. 
V  prvním patře naleznete sau-
nový svět s  bio saunou, finskou 
saunou a parní lázní. Dále je zde 
situováno fitness centrum a  Spa 
s nabídkou široké škály terapií: od 
masáží přes kosmetická ošetření, 
formování postavy až po koupele. 
Pro odpočinek hostů je k dispozici 
relaxační zóna s  lehátky a  Well-
ness bar s občerstvením.

11

VaRIaNty VstUpů  
Basic  90 min.  3x za týden* 
Basic+ 90 min.  denně 
Inclusive  Neomezeně  denně

*ve vyhrazených časech
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VÍKENDoVÝ WEllNEss pobyt  

Program složený z relaxačních procedur, optimální výživy a ak-
tivního odpočinku zaměřeného na celkové uvolnění.

PROCEDURY
‣ smyslová masáž se zábalem

VOLNÉ VSTUPY
‣ solná jeskyně (3x)
‣ bazén hotelu Jirásek
‣ Wellnesscentrum Basic+ (2x)
‣ doprovodný program

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

DOPROVODNÝ PROGRAM*
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

* volné vstupy na konané akce dle 
aktuálního Lázeňského kalendáře

 2 noci   od 2 650 Kč   1 procedura 

WEllNEss pobyt

Základní čtyřdenní regenarace 
pro ty, co nemají mnoho času.

 3 noci   od 3 550 Kč   2 procedury 

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

DOPROVODNÝ PROGRAM*
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

* volné vstupy na konané akce dle 
aktuálního Lázeňského kalendáře

WEllNEss pobyt tÝDENNÍ  

Dopřejte svému tělu hojivé doteky přírodních procedur a nechte 
o sebe pečovat špičkové profesionály v oboru péče o tělo. Tento 
relaxační týden probudí Vaše tělo z únavy.

PROCEDURY
‣ relaxační koupel
‣ smyslová masáž se zábalem
‣ kosmická loď pro redukci váhy

VOLNÉ VSTUPY
‣ bazén hotelu Jirásek
‣ Wellnesscentrum Basic+ (4x)
‣ doprovodný program

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

DOPROVODNÝ PROGRAM
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

 7 nocí   od 7 380 Kč   3 procedury 

PROCEDURY
‣ relaxační koupel
‣ smyslová masáž se zábalem

VOLNÉ VSTUPY
‣ bazén hotelu Jirásek
‣ Wellnesscentrum Basic+ (2x)
‣ doprovodný program

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort
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WEllNEss pobyt EXClUsIVE

EXKLUZIVNÍ SLUŽBY
‣ procedury přímo v hotelu
‣ stylová snídaňová restaurace
‣ vinný bar s krbem
‣ stylové Spa
‣ hotelová zahrada s posezením
‣ půjčovna LP desek
‣ gramofon v každém apartmá
‣ vybavená kuchyňská linka

PROCEDURY
‣ perličková koupel s přísadou
‣ masáž obličeje, krku a dekoltu
‣ smyslová masáž se zábalem

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort

VOLNÉ VSTUPY
‣ Wellnesscentrum Inclusive
‣ doprovodný program

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

DOPROVODNÝ PROGRAM*
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

* volné vstupy na konané akce dle 
aktuálního Lázeňského kalendáře

 3 noci   od 4 010 Kč   3 procedury 

WEllNEss pobyt EXClUsIVE tÝDENNÍ

EXKLUZIVNÍ SLUŽBY
‣ procedury přímo v hotelu
‣ stylová snídaňová restaurace
‣ vinný bar s krbem
‣ stylové Spa
‣ hotelová zahrada s posezením
‣ půjčovna LP desek
‣ gramofon v každém apartmá
‣ vybavená kuchyňská linka 

PROCEDURY
‣ perličková koupel s přísadou
‣ klasická masáž částečná
‣ masáž obličeje, krku a dekoltu
‣ smyslová masáž se zábalem
‣ lekce Nordic Walking, 60 min.

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort

VOLNÉ VSTUPY
‣ Wellnesscentrum Inclusive
‣ doprovodný program

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

DOPROVODNÝ PROGRAM
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

 7 nocí   od 8 690 Kč   5 procedur 
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lÁZEŇsKÁ lÉČba 
Léčebný program je sestaven 
komplexně a  zároveň individuál-
ně pro každého hosta. Zahrnuje 
režimovou, dietní, pohybovou 
a  medikamentózní léčbu, balne-
ologické a fyziatrické procedury. 

Součástí pobytu je i  kontrola 
a  prevence rizikových faktorů. 
Léčebný tým tvoří erudovaní 
fyzioterapeuti, všeobecné ses-
try a  lékaři s  odborností v  re-
habilitační a  fyzikální medicíně, 
vnitřním lékařství a  kardiologii. 
Centrem lázeňské léčby je 
lázeňský hotel Prusík, kde se 
nachází komplexní i  zdravot-
nické zázemí, ordinace lékařů, 
ošetřovna, odběrová místnost, 
cvičebny, balneologický provoz 
a nepřetržitá, zdravotní služba.

16 LÉČBA

pRaMEN pRUsÍK 

Balneoterapie je jednou 
z nejstarších forem pre-
vence a léčby onemocnění, 
jež využívá mimořádně 
bohaté minerální prameny. 
Chemický rozbor konstan-
tinolázeňské minerálky 
opakovaně potvrdil vůbec 
nejvyšší obsah volného 
oxidu uhličitého na území 
České republiky. Hlavní 
léčebné metody Konstanti-
nových Lázní jsou založeny 
právě na využití léčebné 
síly místního pramene 
Prusík. Ta je využívána 
především při uhličitých 
koupelích, nebo formou 
podkožní aplikace zřídel-
ního plynu.
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tRaDIČNÍ lÉČEbNÁ KÚRa

LÉČBA
‣ konzultace s lékařem/týden 
‣ EKG vyšetření
‣ vstupní laboratorní vyšetření 
‣ 15 lázeňských procedur/týden
‣ výstupní lékařská zpráva

VOLNÉ VSTUPY
‣ bazén hotelu Jirásek
‣ Wellnesscentrum Basic
‣ doprovodný program

STRAVOVÁNÍ
‣ plná penze Komfort

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

DOPROVODNÝ PROGRAM
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

lÁZEŇsKÁ KÚRa

LÉČBA
‣ konzultace s lékařem (2x)
‣ EKG vyšetření
‣ vstupní laboratorní vyšetření 
‣ 20 lázeňských procedur

VOLNÉ VSTUPY
‣ bazén hotelu Jirásek 
‣ doprovodný program

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort

DOPROVODNÝ PROGRAM
‣ vycházka s průvodcem 
‣ taneční večer s živou hudbou
‣ poslechový večer
‣ odborná přednáška
‣ populárně naučná beseda

SEZNAM PROCEDUR
‣ uhličitá koupel - mokrá/suchá
‣ klasická masáž části těla
‣ perličková koupel
‣ střídavá nožní koupel
‣ vířivá lázeň horních končetin 
‣ vířivá lázeň dolních končetin 
‣ podvodní masáž
‣ parafínové zábaly
‣ oxygenoterapie- inhalace 
‣ plynové injekce
‣ elektroléčba
‣ léčebný tělocvik
‣ cvičná ergometrie 
‣ cvičení v bazénu
‣ solná jeskyně

 14 nocí   od 15 370 Kč   20 procedur dle doporučení lékaře 7 nocí od 10 465 Kč 15 procedur dle doporučení lékaře
14 nocí od 20 930 Kč 30 procedur dle doporučení lékaře
21 nocí od 31 395 Kč 45 procedur dle doporučení lékaře
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sVÁtEČNÍ lÉČEbNÁ KÚRa  

V období vánočních svátků a oslavy konce roku si můžete dopřát vý-
jimečnou „Tradiční léčebnou kúru“ obohacenou o pestrý kulturní 
program, mimořádné gastronomické zážitky s každodenním vstupem do 
Wellnesscenta.

LÉČBA
‣ konzultace s lékařem (2x)  
‣ EKG vyšetření
‣ vstupní laboratorní vyšetření  
‣ 15 lázeňských procedur/týden
‣ výstupní lékařská zpráva

VOLNÉ  VSTUPY
‣ sváteční doprovodný program
‣ bazén Hotelu Jirásek
‣ Wellnesscentrum Basic

STRAVOVÁNÍ
‣ plná penze Komfort
‣ vánoční punč a cukroví (21. 12.)
‣ štědrovečerní večeře (24. 12.)
‣ silvestrovský bufet (31. 12.)

WELLNESSCENTRUM
‣ bazén s výhledem  do parku
‣ dvě vířivky
‣ Kneippův chodník
‣ saunový svět
‣ Star Trac fitness

 21. 12.-4. 1.   od 21 827 Kč   30 procedur 

20 VÁNOCE A SILVESTR

SVÁTEČNÍ PROGRAM 

21. 12.   Taneční večer
22. 12.  Posezení u klavíru
23. 12.  Koncert: kytara a ukulele
24. 12.  Štědrovečerní klavír
25. 12.  Folklorní vánoční koncert
26. 12.   Vánoční klavír Honzy Jareše
27. 12.  Jazz-folkový koncert 
28. 12.  Swingový taneční večer 
29. 12.  Ledecká dudácká muzika
30. 12.  Večer pro klavír a saxofón
31. 12.  Silvestrovská párty
1. 1.   Novoroční procházka 
1. 1.   Novoroční koncert
2. 1.  Trio Evergreens
3. 1.  Posezení u klavíru

SVÁTEČNÍ MENU 

‣ vánoční punč a cukroví
‣ štědrovečerní večeře
‣ silvestrovský bufet
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pobyt MEDICal

PROCEDURY
‣ konzultace s lékařem
‣ 10 lázeňských procedur

VOLNÉ  VSTUPY
‣ sváteční doprovodný program
‣ bazén hotelu Jirásek*

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort
‣ vánoční punč a cukroví (21. 12.)
‣ štědrovečerní večeře (24. 12.)
‣ silvestrovský bufet (31. 12.)

* možno dokoupit vstup Basic+ 
  nebo Inclusive

pobyt RElaX

PROCEDURY
‣ uhličitá koupel (2x): 15 min.
‣ klasická masáž: 20 min.
‣ aroma masáž: 20 min.
‣ parafínový zábal rukou: 20 min.
‣ vířívá koupel: 10 min.

VOLNÉ  VSTUPY
‣ sváteční doprovodný program
‣ Wellnesscentrum Basic+ *
‣ solná jeskyně (2x) 

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort
‣ vánoční punč a cukroví (21. 12.)
‣ štědrovečerní večeře (24. 12.)
‣ silvestrovský bufet (31. 12.)

* možno dokoupit vstup Inclusive

WEllNEss pobyt

PROCEDURY
‣ relaxační koupel: 25 min.
‣ smyslová masáž + zábal: 40min
‣ aroma masáž: 30 min.
‣ konopná masáž: 30 min. 

VOLNÉ  VSTUPY
‣ sváteční doprovodný program
‣ Wellnesscentrum Inclusive

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort
‣ vánoční punč a cukroví (21. 12.)
‣ štědrovečerní večeře (24. 12.)
‣ silvestrovský bufet (31. 12.)

pobyt EXClUsIVE

PROCEDURY
‣ perličková koupel: 25 min.
‣ masáž se zábalem: 35min
‣ aroma masáž: 20 min.
‣ reflexní masáž plosky: 20 min.

VOLNÉ  VSTUPY
‣ sváteční doprovodný program
‣ Wellnesscentrum Inclusive

EXKLUZIVNÍ  SLUŽBY 
‣ ubytování: hotel Lowenstein****
‣ procedury přímo v hotelu
‣ vánočně vyzdobené apartmá 

STRAVOVÁNÍ
‣ polopenze Komfort
‣ vánoční punč a cukroví (21. 12.)
‣ štědrovečerní večeře (24. 12.)
‣ silvestrovský bufet (31. 12.)

21. 12.–28. 12. od 10 539 Kč
28. 12-4. 1. od 11 079 Kč

21. 12.–28. 12. od 9 792 Kč
28. 12-4. 1. od 10 332 Kč

21. 12.–28. 12. od 11 259 Kč
28. 12-4. 1. od 11 799 Kč

21. 12.–28. 12. od 11 457 Kč
28. 12-4. 1. od 12 267 Kč
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 1 080 Kč 

 864 Kč 
 1 080 Kč 
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Darujte zdraví a wellness 
nejen o Vánocích!

ORIGINÁLNÍ DÁREK
‣ osobní věnování
‣ na jméno obdarované/ho

POHODLNÝ NÁKUP
‣ on-line formulář
‣ platba on-line nebo převodem

DORUČENÍ
‣ okamžité emailem nebo 
 exkluzivní zlatá karta poštou

Nevíte čím obdarovat své blízké, zaměstnance či obchod-
ní partnery? Věnujte jim náš dárkový poukaz na pobyt či 
na nominální hodnotu.

VÁNOČNÍ MŠE

Mše se koná tradičně 
25. prosince od 9.00 hod. 
v kostele Panny Marie 
Lourdské v lázeňském parku. 
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lÁZEŇsKÉ hotEly 
a DoMy 

Konstantinovy Lázně nabízejí uby-
tování ve třech lázeňských ho-
telích a pěti lázeňských domech. 
Budovy jsou rozesety po obvodu 
lázeňského parku, v jehož středu 
se nachází hlavní lázeňská budova 
- hotel Prusík. 

Lázeňské domy nemají vlastní 
recepci a  restauraci. Ubytovaní 
hosté využívají služeb hotelu, ke 
kterému daný dům přísluší. Za 
cenu krátké procházky tak získá 
host větší míru soukromí.

TEP VYBAVENÍ
zvýšená postel • podsedáky 
na židli • stolička do sprchy na 
požádání • vyvýšené noční stolky 
• podsedák na WC

hotEl pRUsÍK ***+

SLUŽBY RECEPCE 
24h provoz • směnárna 

STRAVOVÁNÍ 
restaurace Park • restaurace 
Piano • kavárna Srdce 

LÉČBA A WELLNESS 
ordinace • cvičebny • lékárna • 
uhličité koupele • vodoléčba • 
elektroléčba • solná jeskyně • 
nepřetržitá zdravotní služba • 
přímý vstup do Wellnesscentra 

AKTIVITY A ZÁBAVA 
přednášky • besedy • taneční 
večery • koncerty • knihovna 
• půjčovna her a sportovního 
vybavení 

POKOjE 
Economy • Economy TEP • 
Standard • Standard TEP • Suite 
Standard • Suite Komfort 

PřÍSTUP
parkoviště • bezbariérový přístup

27



2928 HOTELY A DOMY

hotEl lÖWENstEIN 
gaRNI ****

SLUŽBY RECEPCE 
24h provoz recepce hotelu Prusík  

STRAVOVÁNÍ 
snídaňová restaurace Sklep • 
vinný bar s krbem 

SPA A WELLNESS 
vodoléčba • masáže • neo-
mezený vstup do Wellnesscentra 

SLUŽBY A VYBAVENÍ 
hotelová zahrada s posezením • 
půjčovna LP desek • gramofon na 
pokoji • vybavená kuchyňská linka 

STUDIA A APARTMÁ 
Standard • Standard TP • Kom-
fort • Superior • Deluxe 

VZDÁLENOST DůLEŽITÝCh MÍST 
‣ hotel Prusík: 300 m
‣ restaurace Park: 300 m
‣ Wellnesscentrum a léčba: 300 m  

hotEl JIRÁsEK ***

SLUŽBY RECEPCE 
denně 8.00-20.00 hod. • směnárna 

STRAVOVÁNÍ 
restaurace Jirásek • salónek 

WELLNESS 
krytý bazén 

AKTIVITY A ZÁBAVA 
poslechové večery • hřiště na 
pétanque • venkovní gril • půj- 
čovna sportovního vybavení 

POKOjE 
Standard • Standard TEP • Kom-
fort • Suite • Duplex 

PřÍSTUP 
‣ parkování u hotelu za poplatek 
‣ bezbariérový přístup 

VZDÁLENOST DůLEŽITÝCh MÍST 
‣ Wellnesscentrum a léčba: 400 m  
‣ Prusíkův pramen: 200 m 

29
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SLUŽBY RECEPCE
lázeňský hotel Prusík

STRAVOVÁNÍ
restaurace Park 

POKOjE
Standard • Komfort 

PřÍSTUP  
parkování u domu • wi-fi

VZDÁLENOST DůLEŽITÝCh MÍST
‣ hotel Prusík: 170 m
‣ restaurace Park: 170 m
‣ Wellnesscentrum a léčba: 170 m

SLUŽBY RECEPCE 
lázeňský hotel Jirásek

STRAVOVÁNÍ
restaurace Jirásek

POKOjE 
Standard • Komfort 

PřÍSTUP 
parkoviště u autobusového 
nádraží • Wi-fi

VZDÁLENOST DůLEŽITÝCh MÍST
‣ restaurace Jirásek: 40 m
‣ hotel Jirásek: 40 m
‣ Wellnesscentrum a léčba: 400 m

SLUŽBY RECEPCE 
lázeňský hotel Jirásek

STRAVOVÁNÍ
Restaurace Jirásek: 40 m

POKOjE 
Standard  

PřÍSTUP 
parkoviště u autobusového 
nádraží • wi-fi

VZDÁLENOST DůLEŽITÝCh MÍST 
‣ restaurace Jirásek: 40 m
‣ hotel Jirásek: 40 m
‣ Wellnesscentrum a léčba: 400 m

DůM MÁNEs*** DůM pURKyNĚ*** DůM palaCKÝ***
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SLUŽBY RECEPCE 
lázeňský hotel Prusík  

STRAVOVÁNÍ 
restaurace Park  

POKOjE
Economy

PřÍSTUP  
parkování u domu za poplatek  

VZDÁLENOST DůLEŽITÝCh MÍST 
‣ hotel Prusík: 250 m
‣ restaurace Park: 250 m
‣ Wellnesscentrum a léčba: 250m 

DůM MaRIE **

SLUŽBY RECEPCE 
lázeňský hotel Jirásek 

STRAVOVÁNÍ 
restaurace Park 

POKOjE  
Economy

PřÍSTUP 
parkování u domu 

VZDÁLENOST DůLEŽITÝCh MÍST 
‣ lázeňský hotel Jirásek: 275 m
‣ restaurace Park: 500 m
‣ Wellnesscentrum a léčba: 500 m

alŽbĚtIN DVůR **
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CESTA K NÁM 

Nelamte si hlavu s odvozem, vydejte 
se k nám vlakem a my se postaráme 
o Vaše zavazadla. Více informací 
naleznete na našem webu.
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NaŠE KUChyNĚ 
Dbáme o to, aby jídla připravená 
v  naší kuchyni byla nejen chut-
ná, ale i  nutričně vyvážená, 
při pravená výhradně z  kvalit-
ních čerstvých surovin a  bez 
chemických přísad. Naší spe-
cialitou jsou pokrmy připravené 
ze zvěře z  místních lesů a  slad-
kovodních ryb a  drůbeže z  Kla-
tovska. Samozřejmostí je výběr 
z  různých typů diet, které se 
snažíme přizpůsobit individuál-
ním přáním našich hostů. 

Tři hotelové restaurace nabíze-
jí pokrmy české a  mezinárodní 
kuchyně formou polopenze, plné 
penze a  á la carte. Volné chvíle, 
nejen mezi procedurami, pak 
můžete strávit posezením s přáte-
li v oblíbené kavárně Srdce.

35

RESTAURACE PARK

Stylová restaurace s pří-
jemnou atmosférou, se 
nachází uvnitř lázeňského 
parku v hotelu Prusík. 
Součástí restaurace je 
výčep a bar s nabídkou 
vybraných vín a destilátů.

RESTAURACE PIANO  

Největší lázeňská restau-
race zajišťuje stravování 
převážně klientů po-
jišťoven. Elegantní prostory 
restaurace současně slouží 
k pořádání pravidelných 
tanečních večerů, večerů 
u klavíru atp.
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stRaVoVÁNÍ 
KoMFoRt

Snídaně: formou bufetu

Oběd: výběr ze čtyř menu
‣ polévka
‣ salátový bufet
‣ hlavní chod

Večeře: výběr ze čtyř menu
‣ salátový bufet
‣ hlavní chod
 
Nápoje: čaj / pramen 
‣ další dle nápojového lístku

Možné typy diet:
‣ žaludeční
‣ nízkocholesterolová
‣ redukční
‣ diabetická

37

KAVÁRNA SRDCE 

Kavárna s terasou v srdci 
lázeňského parku potěší 
vždy čerstvě namletou 
výběrovou kávou z pražírny 
La Bohéme. Vyhlášené 
jsou palačinky, domácí 
moučníky a točený ovocný 
sorbet.

RESTAURACE jIRÁSEK

Útulná hotelová restau-
race zjišťuje stravování 
hotelovým hostům a stálý 
výběr z jídelního lístku. 
Místní specialitou jsou 
zvěřinové pochoutky 
z okolních lesů a úterní 
hudební večery. 
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ON-LINE POPTÁVKOU  
‣ navštivte náš web
‣ zvolte požadovaný pobyt
‣ klikněte na tlačítko “Poptávka”

OSOBNĚ
‣ v Rezervačním centru
‣ na hotelových recepcích  

E-MAILEM 
‣ info@konstantinovy.cz

TELEFONEM 
‣ +420 374 615 111
‣ +420 374 615 512

REZERVAČNÍ CENTRUM
Plzeňská 58
349 52  Konstantinovy Lázně
Po-Pá 7.00-15.00 hod.

obJEDNÁNÍ pobytU



Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s.
Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně

tel.: +420 374 615 511-512 
e-mail: info@konstantinovy.cz
www.konstantinovylazne.cz


