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Lázně Luhačovice, a. s. 

Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, CZ 

Zapsané 30. 4. 1992 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 809 

 

 
 

NABÍDKA POBYTŮ 2023 PRO ZAMĚSTNANCE  

UNIVERSITY KARLOVY A ČLENY KLUBU ALUMNI UK 

 

Lázně Luhačovice, a.s. poskytují zaměstnancům  

University Karlovy a Klubu Alumni (dále jen zaměstnanec) slevy z pobytů.  

Nabídka platí i pro rodinné příslušníky, kteří se zúčastní pobytu společně se zaměstnancem. 

Vyberte si sami a podle svých představ pobyt k léčbě, relaxaci, odpočinku či wellness. 

 

 

10 důvodů proč být hostem „akciovky“ 
 

• garantujeme prvotřídní lázeňskou léčbu a využívání nejznámějšího pramene Vincentky 

a 9 dalších přírodních minerálních pramenů 

• přírodní minerální voda je přivedena do všech našich léčebných zařízení 

• poskytujeme v Luhačovicích nejvíce procedur s využitím přírodního léčivého zdroje 

• ročně provedeme bezmála 200 000 inhalací minerální léčivé vody a na 80 000 koupelí 

v přírodní minerální vodě 

• odbornosti našich lékařů pokrývají všechny léčené indikace 

• máme nejrozmanitější ubytování od penzionů až po čtyřhvězdičkové hotely 

• ubytujeme každoročně téměř 30 000 hostů 

• pečujeme o kolonádu, parky, veřejně přístupné stavby a minerální prameny 

• poskytujeme výhody a slevy pro naše hosty – na lázeňské procedury, do wellness 

centra, do restaurací a kaváren, na zájezdy… 

• máme nejširší nabídku léčebných, relaxačních a wellness pobytů 
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PŘEHLED SLEV 

 

➢ 10 % sleva na léčebné pobyty (pod dohledem lékaře) 

➢ 10 % sleva na relaxační pobyty a pobyty na pár dní (bez účasti lékaře) 

➢ 10 % sleva na wellness pobyty v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu 

➢   5 % sleva na akční nabídku a last minute 

Nabídka pobytů je uvedena na webových stránkách www.LazneLuhacovice.cz 

 

 

 

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ SLEVY 

Cena pobytů: 

➢ aktuální ceny pro rok 2023 jsou zveřejněny na www.LazneLuhacovice.cz , www.HotelAlexandria.cz 

Cena pobytu nezahrnuje poplatek z pobytu: 

➢ náleží městu, vztahuje se na osoby starší 18 let 

➢ výši poplatku stanovuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2022, o místním poplatku 

z pobytu 

➢ výše poplatku činí 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu 

➢ poplatek se neplatí za den příjezdu do lázní 

➢ poplatek z pobytu se platí při příjezdu v recepci hotelu 

Služby dle individuálních požadavků: 

➢ budou hrazeny na místě podle aktuálně platných ceníků lázní zveřejněných  

na www.LazneLuhacovice.cz   

Objednávka pobytu se slevou: 

➢ objednávku podává sám zaměstnanec pro sebe i rodinného příslušníka: 

• pomocí tlačítka „rezervace“ u vybraného pobytu na www.LazneLuhacovice.cz  

nebo  

• prostřednictvím emailu: pobyty@lazneluhacovice.cz 

➢ v objednávce uvede zaměstnanec kód pro uplatnění slevy: UK 

➢ sleva bude odečtena v potvrzení objednávky pobytu 

➢ pro přiznání slevy není možné objednat pobyt Online přes www.HotelAlexandria.cz 

➢ při nástupu na pobyt se prokáže zaměstnanec zaměstnaneckou kartou 

➢ pokud se zaměstnanec neprokáže zaměstnaneckou kartou, platí plnou cenu pobytu 

➢ objednávka bude potvrzena dle kapacitních možností lázní 

➢ parkování si zaměstnanec rezervuje v objednávce pobytu nebo přímo v recepci vybraného hotelu 

http://www.lazneluhacovice.cz/
http://www.lazneluhacovice.cz/
http://www.lazneluhacovice.cz/
http://www.lazneluhacovice.cz/
mailto:pobyty@lazneluhacovice.cz
http://www.hotelalexandria.cz/
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Úhrada pobytu: 

➢ pobyt hradí zaměstnanec / rodinný příslušník před nástupem na pobyt dle Všeobecných 

obchodních podmínek Lázní Luhačovice, a.s. 

➢ k úhradě pobytu je možné využít: 

• příspěvek zaměstnavatele 

• fond FKSP 

• dárkový poukaz vystavený naší společností  

• benefitní karty EDENRED, SODEXO, UP, BENEFITY, BENEFIT+ 

➢ cena objednaného pobytu bude ponížena o příslušnou slevu v potvrzení objednávky pobytu  

Sleva se nevztahuje na: 

➢ nabídku FIRST MINUTE 

➢ zálohu na obědy v hotelu Alexandria  

➢ poplatek z pobytu 

➢ další služby dle individuálních požadavků klienta (parkování…) 

 

Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami.  

Další ujednání: 

➢ slevu může využít člen zaměstnanec a jeho rodinný příslušník, který se zúčastní pobytu společně se 

zaměstnancem  

➢ rodinným příslušníkem se rozumí manžel/ manželka, druh/ družka, partner/ partnerka 

➢ krátkodobé pobyty 5 nocí a méně je možné zpravidla objednat nejdříve 21 dní před nástupem na 

pobyt s výjimkou pobytů v hotelu Alexandria., bližší informace u konkrétní nabídky pobytu na 

www.LazneLuhacovice.cz  

➢ změna nabídky a podmínek je vyhrazena 

Přílohy: 

1) Všeobecné obchodní podmínky Lázní Luhačovice, a.s.  

2) Katalog Zdravotní dovolená 2023 

 

V Luhačovicích dne 3. listopadu 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lazneluhacovice.cz/wcd/docs/dokumenty-ke-stazeni/2021/vop/vop-cz_kveten-2021.pdf
https://www.lazneluhacovice.cz/wcd/docs/dokumenty-ke-stazeni/2021/vop/vop-cz_kveten-2021.pdf
http://www.lazneluhacovice.cz/

