Priessnitzovy léčebné lázně

Kde zábal dostal své jméno...

ÚVODNÍ SLOVO
Priessnitzovy léčebné lázně a.s. jsou prvním vodoléčebným ústavem na
světě. Průzračná pramenitá voda, čistý horský vzduch a unikátní
Priessnitzovy metody u nás uzdravují a navracejí zpět k přírodě. Snažíme se
pro Vás vytvářet místo, které Vás nabĳe energií, a zároveň místo, kam se
pro jeho jedinečnost, historii a kouzlo budete rádi vracet.
Ing. Roman Provazník
ředitel Priessnitzových léčebných lázní a.s.

HISTORIE
PRIESSNITZOVÝCH LÁZNÍ
Vincenz Priessnitz, bez lékařského vzdělání jen díky své intuici již na
začátku 19. století rozpoznal léčivou sílu studené pramenité vody na
Gräfenbergu a v roce 1822 založil ve svém rodném domě malé lázně.
Teprve v roce 1837 získal oficiální povolení a do jesenických lázní mohla
přĳíždět nejvznešenější klientela z Evropy i ze zámoří. Během následujících
let a desetiletí se z něj staly světoznámé lázně a vzor pro nadšené příznivce
vodoléčby z celé Evropy. Jedinečný ráz lázní obklopených lesy, prameny
a krásnou přírodou zůstává dodnes jednou z našich hlavních devíz.
Nezapomínáme na své kořeny, jsme na ně hrdí a čerpáme z nich dodnes.
V roce 2022 si připomínáme 200. výročí od založení Priessnitzových lázní.

MAGICKÁ POLOHA
LÁZNÍ
Priessnitzovy léčebné lázně se nacházejí na
úpatí malebných Rychlebských hor a pohoří
Hrubého Jeseníku s nejvyšším vrcholem Praděd,
staletými pralesy, mechovými tůněmi, starými
loveckými chodníky, divokými potoky a loukami.
Ne náhodou na jejich pomezí z nitra země
prýští neuvěřitelné množství jiskřivých pramenů.
Naslouchejte Priessnitzovu poselství o životodárné síle těchto pramenů a horského klimatu,
pokochejte se jedinečnými výhledy a užĳte
si toto místo k uzdravení těla i mysli.

UNIKÁTNÍ
PRIESSNITZOVY
LÉČEBNÉ METODY
Do současné doby jsou využívány některé původní metody
Vincenze Priessnitze, jejichž účinek je historicky ověřen: Priessnitzův zábal, Střídavé koupele horních a dolních končetin,
Priessnitzova jednofázová a dvoufázová pololázeň, venkovní
Priessnitzovy sprchy v přírodě, Slunné lázně a Léčba prací / nyní
Ergoterapie.
Procedury, které vyvinuly Priessnitzovy léčebné lázně již v současnosti na základě poznatků moderní medicíny: Sloupková
korekční technika, Computerová kineziologie a Priessnitzova
pohybová terapie.

LÉČEBNÉ PROCEDURY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vodoléčba – koupele
Fyzioterapie, masáže, lymfodrenáže
Klimatoterapie, léčebný tělocvik
Inhalace, oxygennoterapie
Parafín, zábaly, kůry
Elektroléčba, magnetoterapie
Světloléčba, elektrospánek
Ergoterapie, arteterapie, psychoterapie
Bazén, posilovna, saunový svět, solná jeskyně
a další

PĚT PILÍŘŮ
PRIESSNITZOVY
TERAPIE

VODA

Voda, pohyb, čerstvý vzduch, strava, pitný režim,
harmonie těla a ducha – pět principů, které byly základem Priessnitzovy terapie a které tu stále jsou.
Dají se shrnout do čtyř slov „návrat člověka k přírodě.“ Vincenz Priessnitz zakazoval hovořit o nemocech mezi pacienty, poskytoval individuálně pohovory, kladl důraz na společenská setkávání, které
tvořily součást léčebného pobytu. Byl první, kdo
sjednotil pohybovou léčbu (individuální a skupinovou) s vodoléčbou, dietou, léčbou prací, muzikoterapií a psychoterapií.

Kromě pravidelných procházek pacienti prováděli činnosti z oblasti pracovní terapie. Další formou pohybové aktivity byl tanec,
který kromě pohybu zlepšoval sociální kontakt.

A pak je tu jesenická voda, stovky pramenů
a pramínků i dnes čisté a chladné vody, která
dokáže pomoci ztišit bolesti fyzické a psychické.
Tento systém, zásada péče o lidský organismus jako
celek a princip zodpovědnosti samostatného člověka
o vlastní zdraví, to jsou hlavní pilíře Priessnitzova
odkazu lidem žĳící v moderní době.

Koupele, polevy, zábaly, střiky, sprchy, pitné kúry. Aplikace chladné vody vyvolává v organismu zvýšení odolnosti a obranyschopnosti a vyplavuje z těla cizorodé látky a toxiny.

POHYB

VZDUCH

V. Priessnitz prohlásil: „Kdybych nemohl léčit vodou, budu léčit
vzduchem.“ Už ve své době si byl Priessnitz vědom výjimečných
vlastností jesenického klimatu. Lázně Jeseník jsou prostředím
s unikátním složením vzduchu, jenž má velice příznivý účinek na
lidské zdraví. Zdejší klima je ideální k provádění venkovních pohybových aktivit a dechových cvičení na přírodních terasách. Ovzduší
v lázních se řadí mezi nejčistější v Evropě.

STRAVA A PITNÝ REŽIM

Nedílnou součástí péče o zdraví je optimální strava a pitný režim.
Doplňování chybějící energie a tekutin spotřebovaných při pohybové aktivitě je zaručeno pravidelnou, střídmou a vyváženou
stravou a optimálním pitným režimem.

HARMONIE TĚLA A DUCHA

Výše uvedené pilíře mají prokazatelné účinky, jak na fyzickou, tak
psychickou stránku člověka. K udržení si zdraví je potřeba, aby obě
části byly v harmonii. V dnešní uspěchané době, kdy jsou naše těla
ve spěchu a ve stresu slouží Priessnitzovy účinky čistých přírodních
sil také jako prevence psychosomatických potíží.

PRAMENY,
BALNEOPARK
Objevte jedinečný soubor více než 80 pramenů
s čistou pramenitou vodou na značených lázeňských
stezkách, nebo náš další evropský unikát Balneopark Vincenze Priessnitze vybudovaný jako „vodní
zahrada“ se soustavou zastavení v podobě tradičních
Priessnitzových procedur sloužících k hydroterapii
a relaxaci. Procházka lázeňskými parky a lesní kolonádou, které jsou citlivě začleněny do okolní přírody s výhledem na klidné jesenické hory, Vás oprostí
od každodenních starostí. Odpočinout si a nabrat
nové síly zde mohou nejen klienti lázní, ale i široká
veřejnost.

PROCEDURY V BALNEOPARKU:
•
•
•
•
•

Priessnitzovy přírodní lázně horních a dolních končetin
Priessnitzova koupel nohou s akupresurou
Priessnitzova lavička
Priessnitzovy střiky, Priessnitzova sprcha
Terasy pro slunění, odpočinek i cvičení

VOLNÝ ČAS
Pestré vyžití pro svůj volný čas zde najdou všichni
milovníci přírody, sportu, horského prostředí i kultury.

SPORT
•
•
•
•
•

Chůze s NW holemi
Koloběh, běh
Tenis
Adventure golf
Disc golf

•
•
•
•
•

Fitpark
dětská hřiště
Lanové centrum
Turistické trasy
Cyklostezky a běžecké tratě.

Půjčíme Vám horská kola, koloběžky, elektrokola,
hole pro Nordic Walking, běžky nebo sněžnice.

KULTURA

Připravujeme pestrou kulturní nabídku, taneční
večery, divadelní představení, přednášky, vycházky,
poznávací výlety do okolí s průvodci a další. Pro děti
a mládež je připravena celá škála volnočasových
aktivit.

LÉČEBNÉ POBYTY

Blahodárné účinky vody a klimatu znásobené přírodními
léčebnými postupy vycházejícími z tradiční vodoléčby a na míru
sestaveným odborným léčebným plánem posílí Váš imunitní
systém, probudí přirozené procesy Vašeho organizmu, zlepší
Vaše zdraví a harmonizují Vaši mysl. Dopřejte si cestu k nám,
dopřejte si cestu ke svému zdraví.

NÁVRAT
KE ZDRAVÉMU DÝCHÁNÍ
Návrat ke zdravému dýchání je pobyt určený zvláště pro klienty
s dechovými obtížemi a pro klienty s postcovidovým syndromem.
Kombinace zdravého vzduchu, dechové rehabilitace a inhalací je
ideální ke zlepšení dechových obtíží. Tým lékařů, fyzioterapeutů
a sester Vám pomůže nastartovat změnu k lepšímu dýchání.
7-denní pobyt zahrnuje: vstupní a výstupní lékařské vyšetření
a léčebný program, 6x ubytování, 6x polopenze
Doporučené procedury:
2x Ošetření pohybového systému fyzioterapeutem, 3x Inhlalace Aerosolová individuální, 1x masáž klasická částečná, 1x koupel se
solí z Mrtvého moře, 1x Koupel Jodobromová, 2x LTV tělocvična/
příroda, 1x rašelinový obklad

Léčebný pobyt s lékařským vyšetřením a upravením
léčebného plánu na základě individuálního zdravotního stavu.

LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ POBYT

Rádi byste načerpali novou energii, posílili imunitu nebo trpíte
astmatem, diabetem, onemocněním srdce a cév nebo psychosomatickým onemocněním? Využĳte náš Léčebně preventivní pobyt,
spojení odborné péče a relaxace v jedinečných horských lázních.
Lázeňští lékaři Vám na základě vstupní prohlídky připraví speciální
program, zaměřený přesně na Váš zdravotní problém, Vaši kondici,
Vaše potřeby a časové možnosti.
6-denní pobyt zahrnuje:
5x ubytování, 5x polopenze, léčebné procedury. Součástí pobytu
jsou léčebné procedury v hodnotě 660 Kč na den.
Léčebný pobyt s lékařským vyšetřením a stanovením léčebného
plánu na základě individuálního zdravotního stavu

LÁZEŇSKÝ POBYT NEJEN
PRO SENIORY
Pro starší generaci jsme připravili speciální program vytvořený
našimi lékaři, který je zaměřený na celkovou regeneraci pro
Vaše tělo i duši. Probudíme ve Vás novou životní energii
a optimismus.
7-denní pobyt zahrnuje: vstupní a výstupní lékařské vyšetření a léčebný program, 6 x ubytování, 6 x polopenze
Doporučené procedury:
1x Koupel perličková s bylinkami, 2x Parafín, 2x Masáž
částečná klasická, 1x Střídavá koupel dolních končetin, 1x
Koupel se solí z Mrtvého moře, 1x Kyslíková terapie dle
Ardenne, 1x plavání v rehabilitačním bazénu pod dohledem, 1x
Bahenní kúra (bahenní zábal + koupel jodobromová)
Léčebný pobyt s lékařským vyšetřením a upravením léčebného
plánu na základě individuálního zdravotního stavu.

DIAGNOSTICKO - REHABILITAČNÍ
POBYT
Diagnosticko-rehabilitační pobyt je zaměřený na osoby
s pohybovými obtížemi. Pokud máte problém získat termín na
individuální rehabilitaci, potřebujete konzultaci svého
zdravotního stavu, nebo jen řešit vleklé potíže s pohybovým
ústrojím, je tento pobyt určen právě Vám. Vyšetření u lékaře,
laboratorní vyšetření a následná konzultace veškerých do té
doby získaných výsledků lékaři umožní stanovit diagnózu, nebo
Vám nabídne další doporučení či nutná vyšetření. Jsme schopni
s vámi řešit neurologické, ortopedické, revmatoidní, respirační
onemocnění atd., včetně funkční sterility u žen. Máme tým
kvalifikovaných fyzioterapeutů, kteří se danou problematikou
mnoho let zabývá. Tento pobyt je vhodné v následujících
obdobích opakovat, aby docházelo k cílenému vedení v terapii
a cílenému léčení daných obtíží.
7-denní pobyt zahrnuje: vstupní a výstupní lékařské vyšetření a léčebný program, 6 x ubytování, 6 x polopenze
Doporučené procedury:
1x Cílené lékařské vyšetření - vstupní včetně laboratorního
vyšetření, 1x Lékařské vyšetření - výstupní, 1x Diagnostika
a ošetření pohybového systému fyzioterapeutem 60min,
3x Ošetření pohybového systému fyzioterapeutem 30min,
3x Parafín, 5x Elektroléčba, 2x Skupinové cvičení, 1x Koupel
jodobromová, 1x Koupel bylinková s perličkou
Léčebný pobyt s lékařským vyšetřením a upravením léčebného
plánu na základě individuálního zdravotního stavu.

ÚLEVA OD BOLESTI
ZAD A KLOUBŮ
Pro Vaši regeneraci jsme připravili speciální pobyt zaměřený
na zdraví, vitalitu a úlevu od bolesti zad a kloubů, která patří
k nejčastějším zdravotním problémům. Pobyt se zaměřuje na
základní uvolnění a ošetření nejvíce postižených částí těla.
6-denní pobyt zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenze

WELLNESS POBYTY
Nabízíme Vám moderní provozy wellness a balneo
centra. Velmi příjemně působí propojení tradiční
Priessnitzovské vodoléčby s moderními wellness
a beauty aktivitami. Dopřejte si relaxační i rehabilitační procedury, vyzkoušejte širokou nabídku
našich unikátních koupelí, masáží, nechte se hýčkat vonnými oleji nebo navštivte náš saunový svět
nebo lázeňský bazén, to i mnohem více Vás čeká
v některém z našich wellness pobytů. Změna skladby procedur u pobytů je možná.

Balíček precedur:
1x Koupel pěnivá s rašelinovým extraktem, 2x Zábal bahenní
částečný, 1x Koupel Jodobromová, 2x Bazén s vířivkou,
1x Masáž částečná, 1x Ošetření pohybového systému
fyzioterapeutem

ROMANTIKA VE DVOU
Užĳte si společnou dovolenou
v kouzelném prostředí jesenických hor.
3-denní pobyt zahrnuje:
2x ubytování pro 2 osoby 2x polopenze pro 2 osoby
Balíček procedur:
1x společný whirlpool nebo 2x vířivá koupel
1x levandulová relaxační koupel pro ženu
1x levandulová relaxační koupel pro muže
1x masáž aromatická celková pro ženu
1x masáž aromatická celková pro muže

POSÍLENÍ IMUNITY
Zaměřte se více na sebe a podpořte své zdraví. Náš léčebný
pobyt Vám pomůže s nastartováním imunity po náročném
období. Výjimečné horské ovzduší a Priessnitzova lázeňská
léčba v kombinaci s moderními léčivými metodami Vás revitalizuje.
7-denní pobyt zahrnuje: vstupní a výstupní lékařské vyšetření a léčebný program, 6 x ubytování, 6 x polopenze
Doporučené procedury:
1x Priessnitzova pololázeň jednofázová, 1x Reflexní masáž
plosky nohy, 1x Koupel perličková s bylinkami, 2x Rašelinový
obklad, 2x Klimatoterapie - Priessnitzova pohybová terapie,
1x Masáž celková, 2x Bazén s vířivkou

SILVESTROVSKÝ POBYT
Užĳte si konec roku bez shonu, v místě naplněném
energií, lázeňskými službami a bohatým kulturním
a společenským programem. Dopřejte si zábavu
i relax v horském prostředí Jeseníků, zalyžujte si
nebo se jen tak brouzdejte sněhem, užĳte si procedury, punčový večer a Novoroční show. Aktuální
nabídku najdete na www.priessnitz.cz.

WELLNESS NA PŘÁNÍ

Sestavte si svůj wellness pobyt dle Vašich potřeb.
Využĳte jedinečnou možnost spojení relaxace a volného
času. Čekají vás kvalitní wellness a lázeňské služby
a příjemná atmosféra našich lázní. Bohatá nabídka
doprovodných aktivit zahrnuje návštěvu Balneoparku
Vincenze Priessnitze, projížďky na horských kolech či
terénních koloběžkách, adventure golf, Nordic Walking
a mnoho dalších. V zimním období Vás čekají ideální
podmínky na romantické vycházky zimní krajinou. Jedná
se o jeden z našich dlouhodobě nejoblíbenějších pobytů.
3-denní pobyt zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenze,
2x kredit na procedury 660 Kč
Tento pobyt lze zakoupit i ve vícedenní variantě.

HORSKÁ HARMONIE
Zharmonizujte své tělo pomocí našich wellness procedur
v kombinaci s jedinečným klimatem našich horských
lázní.
4-denní pobyt zahrnuje:
3x ubytování, 3x polopenze
Balíček procedur:
1x masáž celková, 1x lesní koupel, 1x bazén s vířivkou

PRIESSNITZ UNIKÁT

Dáváte přednost aktivně strávené dovolené na horách?
Wellness pobyt Priessnitz unikát představuje Priessnitzovy principy zdravého způsobu života aplikovatelné do
dnešní hektické doby. U tohoto pobytu se využívají
převážně tradiční Priessnitzovy procedury a metody,
které respektují zdravý a přirozený způsob života, ke
kterému také patří vodoléčba dle V.Priessnitze, vhodná
výživa a pohybová terapie. Priessnitz unikát v sobě
snoubí klasickou vodoléčbu, aktivní pohyb, ochlazování
končetin a dechová cvičení a to v unikátním prostředí
horského klimatu Priessnitzových léčebných lázní.
5-denní pobyt zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenze
Balíček procedur: 1x Klimatoterapie - Priessnitzova
pohybová terapie, 1x Priessnitzova pololázeň jednofázová, 1x Skotský střik, 1x Střídavé koupele dolních
končetin, 1x Sloupková korekční a plovoucí technika, 1x
Edukace a aplikace Priessnitzova zábalu (při edukaci
obdržíte Priessnitz zábal)

PRIESSNITZOVA POLOLÁZEŇ
JEDNOFÁZOVÁ A DVOUFÁZOVÁ
Jde o složitou proceduru s kombinací vodoléčby, zábalů,
áčování kůže. Klient se nejdříve krátce předehřeje teplou
vodou ve sprše, následuje celotělový ovin mokrým studeným
prostěradlem s klidným ležením v zábalu, po prohřátí
a zpocení následuje polokoupel v 35 °C teplé vodě
s kartáčováním a polevy šíje, zad a končetin chladnou vodou.

REKONDIČNÍ POBYT ZAMĚSTNANCŮ FIREM
Priessnitzovy léčebné lázně se dlouhodobě a velmi úspěšně zaměřují na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních
skupin zaměstnanců. Speciálně sestavené pobyty jsou zaměřeny na kompenzaci negativních vlivů způsobených výkonem práce,
obnovu fyzické a duševní kondice i prevenci možných zdravotních rizik. Pro jednotlivé profese jsou Priessnitzovy léčebné lázně
schopné definovat speciální soubory procedur a zajistit tak individuální a profesionální přístup ke každému klientovi.
Priessnitzovy léčebné lázně plně garantují
odbornou péči pro následující profesní skupiny:
•
•
•
•
•
•
•

strojírenství, automobilový průmysl
hutnictví
chemický a těžební průmysl
potravinářství, zemědělství
stavebnictví
letecká a nákladní automobilová doprava
dále všechny skupiny manažerů, pracovníků státní
a veřejné správy, školství

PŘÍNOS PRO FIRMU
• Vyšší psychická a fyzická odolnost, snížení nemocnosti
• Zaměstnanecký benefit, vyšší efektivita práce, loajalita
• Daňová úspora
Kontaktujte nás: Obchodní oddělení,
Tel.: +420 584 491 532, Mob.: +420 724 085 166,
E-mail: firmy@priessnitz.cz

Cenovou nabídku umíme přizpůsobit Vašim požadavkům na skladbu léčebně preventivního pobytu. Nabízíme zajímavé cenové zvýhodnění
na základě celkového objemu a struktury požadovaných služeb.

KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE

HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A DOROST
Priessnitzovy léčebné lázně disponují vysoce kvalifikovaným
týmem odborných lékařů, fyzioterapeutů a léčebného personálu s dlouhodobými zkušenostmi. Díky moderním metodám
a využití přírodních léčivých zdrojů poskytují kvalitní a efektivní péči.
Priessnitzovy léčebné lázně jsou zaměřeny na léčbu a léčebně
rehabilitační péči dýchacího ústrojí, nemocí kožních, duševních poruch, poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
a nemocí onkologických (po ukončení protinádorové péče).
Indikace pro dospělé, dorost a děti od 2 let
•
•
•
•
•

Nemoci dýchacího ústrojí
Duševní poruchy (pouze pro dospělé)
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Nemoci kožní
Nemoci onkologické

Komplexní a příspěvková lázeňská péče je určena všem
pojištěncům registrovaným u některé ze zdravotních
pojišťoven v ČR. Lázeňskou péči navrhuje ošetřující
praktický nebo odborný lékař, případně pediatr. Pobyt a jeho
délka jsou stanoveny dle indikačního seznamu na 14 – 28
dní. Pobyt v rámci komplexní lázeňské péče je hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění (léčení,
ubytování, strava) s individuálními doplatky dle kategorie
ubytování nebo je hrazen částečně (léčení) v rámci
příspěvkové lázeňské péče.

i

Děti od 2 do 6 let mají nárok na doprovod
hrazený ze zdravotního pojištění (ubytování,
strava). U starších dětí je možné dokoupit služby
doprovodu jako samoplátce za zvýhodněné ceny.
Aktuální informace naleznete na:
www.priessnitz.cz

LÁZEŇSKÉ DOMY
Vyzkoušejte naše moderně vybavené lázeňské domy, dávající návštěvníkovi našich lázní možnost ubytovat se dle jeho přání
a možností. Dominantou je lázeňský dům Priessnitz**** vystavěný v roce 1910 známým vídeňským architektem Leopoldem
Bauerem. Olíbené nejen svými výhledy jsou lázeňské domy Bezruč*** a Ripper***, dále pak Vila na Kolonádě, Lékařská Vila
a léčebný dům Bílý Kříž. Pro léčbu děti jsou využívány budovy Wolker, Jubilejní vila, Mír a Maryčka. Nejstaršími budovami
v lázních jsou rodný domek Vincenze Priessnitze s kavárnou a muzeem a budova Hrad s Kongresovým sálem a tělocvičnami.

POKOJE

Pokoje jsou k dispozici v několika kategoriích: jednolůžkové,
dvoulůžkové, apartmány Suite, Superior, Studia, pokoje jsou se
sociálním zařízením na pokoji nebo společným sociálním zařízením.
Všechny pokoje jsou vybaveny telefonem a TV.
Na všech pokojích je zakázáno kouřit a pobývat s domácími
mazlíčky.
Podle kategorie ubytování jsou pokoje vybaveny minibarem,
župany, trezorem, sedací soupravou nebo kuchyňkou.
Z kapacitních důvodů doporučujeme si včas rezervovat
požadovaný typ ubytování.
Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13.00 hod. v den odjezdu
do 10.00 hod.

PARKOVÁNÍ
Pro parkování osobních vozidel jsou k dispozici parkoviště
v areálu lázní za úhradu. Nabízíme možnost rezervovat si parkovací místo před zahájením pobytu na parking@priessnitz.cz
kontakt na rezervaci i aktuální ceny parkovného naleznete na:
www.priessnitz.cz v sekci lázeňské domy - parkování

GASTRONOMIE
Jídelny lázeňských domů Priessnitz, Bezruč, Ripper,
Jubilejní Vila a Wolker nabízejí široký výběr jídel
domácí i mezinárodní kuchyně. Samozřejmostí je
nabídka dietních, bezlepkových a vegetariánských
jídel.
U výběrové stravy jsou snídaně a večeře podávány
formou rautů, obědy jsou servírovány. U racionální
stravy je každý den k dispozici pestré menu s výběrem z 3-5 jídel. Celkový sortiment jídel je doplněn
o čerstvou nabídku salátů a ovoce.
Zvolte si racionální, dietní nebo výběrovou stravu,
za každou je poctivá práce našich kuchařů a odborný
dohled našich nutričních specialistů.

Denní menu si můžete vybrat v Restauraci 1837 sanatoria Priessnitz. Regionální jesenickou gastronomii
a další gastronomické speciality můžete ochutnat poblíž lázeňské kolonády v restauraci Wiener Kaffeehaus.
Oslaďte si pobyt v Kavárně Sofie teplými lázeňskými
oplatky, zmrzlinou nebo zákusky zhotovenými lázeňským cukrářem a vychutnejte si je na nejvýše položené terase v Jeseníku s výhledem na Praděd.
Příjemný personál Vás obslouží také v Denním baru
a Zimní zahradě hotelu Priessnitz****. Regionální produkty a dárky můžete zakoupit v Lázeňském
obchůdku Bílý Kříž nebo na recepcích.

KONGRESY A AKCE
KONGRESOVÁ TURISTIKA

Priessnitzovy léčebné lázně díky své poloze, velikosti, lázeňským a wellness službám a dlouholeté
zkušenosti mohou nabídnout í ideální podmínky pro
firemní akce, konference, kongresy, semináře nebo
porady. Nejen pracovní, ale i oddechová část může
poskytnout prostor pro rozvoj spolupráce a zvýšit
účinek samotného cíle akce.
Pro kongresové a firemní akce rozsáhlejšího i menšího charakteru nabízíme konferenční prostory
s celkovou kapacitou od 10 do 600 míst a výstavní plochy s celkovou plochou 1.300 m2. Kompletní
organizační servis kongresů zahrnuje mimo jiné
bohatou nabídku kulturních programů, cateringové
služby včetně specialit a moderní technické zázemí. Ročně připravujeme více než 30 konferenčních
a firemních akcí, cenovou nabídku umíme přizpůsobit
konkrétním požadavkům zadavatele. Garantujeme
individuální přístup, profesionální služby a nabízíme
zajímavé cenové zvýhodnění na základě celkového
objemu a struktury požadovaných služeb.

Podrobnější informace ke kongresovým akcím:
kongres@priessnitz.cz
tel.: +420 584 491 894 (532)
Podrobnější informace k pobytům:
rezervace@priessnitz.cz
tel.: +420 584 491 268 (648, 265)
Více informací na www.priessnitz.cz

Všechny naše služby naleznete na:

www.priessnitz.cz
Naše jedinečné klimatické lázně na pomezí mezi Jeseníky a Rychlebskými horami pomáhají v léčbě mnoha onemocnění
a zároveň k posílení imunity, načerpání nových sil a relaxaci.

Priessnitzovy léčebné lázně a. s.
Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník
GPS: Loc: 50°14’29.227”N, 17°11’19.327”E
tel.: +420 584 491 111
e-mail: rezervace@priessnitz.cz

JESENÍK

www.priessnitz.cz
IČO: 45193452
DIČ: CZ45193452

Navštivte nás také na sociálních sítích.
@laznepriessnitz
@laznepriessnitz

Aktuální ceny pobytů naleznete na:
www.priessnitz.cz/cz/nabidka-pobytu/

Změna služeb a cen uvedených v katalogu je vyhrazena. Celkové znění Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici na www.priessnitz.cz.

