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Benefitní program pro zaměstnance,
studenty a absolventy 1. LF UK

1. lékařská fakulta UK vám v rámci péče
o zaměstnance, studenty a absolventy nabízí
výhody u vybraných partnerů. Využijte slevy
na cestování, rekreaci, relax, sport, kulturu,

jazykové kurzy a mnoho dalšího. Poskytnutí slev je
možné po předložení průkazu zaměstnance UK,

studentského průkazu či alumni průkazu nebo je
specifikováno při rozkliknutí u jednotlivých slev.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte
Annu Jarmarovou na e-mailu:
anna.jarmarova@lf1.cuni.cz

BENEFITY
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POBYTY

Mariánské lázně:
• rekondiční pobyty za zvýhodněnou cenu
• 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
• více v přiloženém informačním letáku

Hotel Borovica:
• 20% sleva na ubytování
• při příjezdu se host musí prokázat platným
   průkazem
• cena od 150,40 eur
• sleva na ubytování platí v termínech:
   27. 9. -27. 10. 2020 a 1. 11. -22. 12. 2020

Hotel Brada:
• 15% sleva na pobyt a wellness v hotelu Brada
   v�Jičíně
• hotel nabízí saunu, vířivku, masáže
• vše nutné objednat minimálně 48 hodin
   předem

2



 Hotely  Kategorie  Pokoj 
Cena v Kč na osobu 

 2 noci / 3 dny  5 nocí / 6 dní 

 Centrální Lázně 4* 

 Hvězda 4* 
 Pacifik 4* 

 Superior  dvoulůžkový 3 440 8 600 

 Superior  jednolůžkový 3 960 9 900 

Naše lázeňské hotely jsou situovány v blízkosti kolonády, lanovky a lesoparku v centru Mariánských 

Lázních a jsou ideální k relaxaci a načerpání sil po náročném období, které právě všichni prožíváme. 

Během svého pobytu můžete absolvovat procedury z originálních mariánskolázeňských přírodních 

zdrojů, využít naše sportovní možnosti města, které vám společně s příjemnou atmosférou lázní 

přinesou regeneraci organismu. 

Rekondiční pobyty pro zaměstnance 

ve 4hotelu Centrální Lázně/ Hvězda/ Pacifik 

Mariánské Lázně 

ZVÝHODNĚNÉ rekondiční pobyty zahrnují 

• Ubytování s polopenzí, 1 proceduru denně

• Minimální délka pobytu 2 noci / 3 dny

UBYTOVÁNÍ v komfortních dvoulůžkových a jednolůžkových pokojů kategorie Superior 

• sprcha nebo vana, WC, televize, telefon, WI-FI, minibar, fén, župan, sejf

PROCEDURY z unikátních přírodních zdrojů a léčivého Mariina pramenu

• minerální koupele, suché plynové koupele, masáže, inhalace

BONUS: uvítací drink, denně volný vstup do hotelového bazénu, whirlpoolu, sauny a fitness centra

Platnost nabídky: od 25.5. do 20.12.2020.  Nabídka platí pro vyhrazenou kapacitu pokojů. 

Termín:  libovolný dle možnosti klienta, minimální délka pobytu 2 noci 

Výhoda: zvýhodněná cena platí pro zaměstnance i doprovodné osoby 

Způsob platby: bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti 

Dárkové poukazy: Pobyt v Mariánských Lázních můžete také věnovat svým blízkým, přátelům, 

kolegům nebo obchodním partnerům formou dárkového poukazu. 

Kontakt, rezervace: Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.  

Masarykova 22, CZ – 353 01 Mariánské Lázně ▪ Tel. +420 354 655 514,  

Mail: reservation.cz@cz.ensanahotels.com ▪ vsmutna@cz.ensanahotels.com 



  

RODINNÁ DOVOLENÁ - 8 dnů / 7 nocí 
Zahrnuje: 7x ubytování, polopenze, denně vstup do bazénu a saun, fitness, 1x vstup do solné 
jeskyně, animační programy pro děti. Délka pobytu je 8 dnů / 7 nocí, nástupy vždy v sobotu. 
 

Ubytování 
Komfortní dvoulůžkové a rodinné pokoje kategorie Superior - sprcha nebo vana, WC, televize, 
telefon, wifi, minibar, sejf, rychlovarný set na kávu a čaj, fén, župan, froté pantofle. 
 

Stravování 
Polopenze v hotelové restauraci – snídaně a večeře.  
Za doplatek: Obědy v Cafe Imperial, Italské odpoledne - pizza, špagety, zmrzlina 
 

Lázeňské procedury 
1x návštěva solné jeskyně pro celou rodinu. Možnost nabídky procedur z přírodních léčivých zdrojů  
za poplatek - minerální koupele, suché plynové koupele, klasické a wellness masáže, inhalace,  
parafínové zábaly.  
Tematické prohlídky unikátní historické Královské kabiny Edwarda VII. a Římských lázní. 

Cena za 7 nocí pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let: 25 200,- Kč / rodinný pokoj se 2 přistýlkami 
Cena za 7 nocí pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let: 37 800,- Kč / 2 dvoulůžkové pokoje 

Lázeňská taxa: 21 Kč/os./den – platí pouze dospělé osoby 
 

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně 
Tel.: +420 354 655 501-9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com 

www.ensanahotels.com 
 

Rodinná dovolená s dětmi v Mariánských Lázních 

 

 
 ● Animační programy v Central parku, 
  venkovní fitness, houpačky, sportovní hry 
 ● Úschovna kol k dispozici zdarma 
 ● Návštěva přírodního parku Prelát 
 ● Cena za malého psa 100,- Kč /den 
 ● Parkování za poplatek 170,- Kč/den 
 BONUS – Voucher v hodnotě 250,- Kč/pokoj 

 na nákup originální lázeňské kosmetiky 

    Hotel Hvězda/Centrální Lázně****
 

U nás se nudit rozhodně nebudete 
 

Sportovní a další možnosti pro děti i rodiče 
 ● Denně volný vstup do bazénu s whirlpoolem, 
  2 sauny 
 ● Denně volný vstup do Premier fitness centra 
 ● Za poplatek půjčovna kol, elektrokol, 
  koloběžek, plán cyklostezek 
 ● Za poplatek pronájem tenisových kurtů, 
  možnost výuky tenisu 
 ● Nordic walking trasy a půjčovna Nordic holí 

 
 Ceny jsou platné v období: od 08.06. do 30.09.2020 

 



  

RODINNÁ DOVOLENÁ - 4 dny / 3 noci 
Zahrnuje: 3x ubytování, polopenze, denně vstup do bazénu a saun, fitness, 1x vstup do solné 
jeskyně, animační programy pro děti. Délka pobytu je 4 dny / 3 noci. 
 

Ubytování 
Komfortní dvoulůžkové a rodinné pokoje kategorie Superior - sprcha nebo vana, WC, televize, 
telefon, wifi, minibar, sejf, rychlovarný set na kávu a čaj, fén, župan, froté pantofle. 
 

Stravování 
Polopenze v hotelové restauraci – snídaně a večeře.  
Za doplatek: Obědy v Cafe Imperial, Italské odpoledne - pizza, špagety, zmrzlina 
 

Lázeňské procedury 
1x návštěva solné jeskyně pro celou rodinu. Možnost nabídky procedur z přírodních léčivých zdrojů  
za poplatek - minerální koupele, suché plynové koupele, klasické a wellness masáže, inhalace,  
parafínové zábaly.  
Tematické prohlídky unikátní historické Královské kabiny Edwarda VII. a Římských lázní. 

Cena za 3 noci pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let: 10 800,- Kč / rodinný pokoj se 2 přistýlkami 
Cena za 3 noci pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let: 16 200,- Kč / 2 dvoulůžkové pokoje 

Lázeňská taxa: 21 Kč/os./den – platí pouze dospělé osoby 
 

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně 
Tel.: +420 354 655 501-9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com 

www.ensanahotels.com 
 

Rodinná dovolená s dětmi v Mariánských Lázních 

 

 
 ● Animační programy v Central parku, 
  venkovní fitness, houpačky, sportovní hry 
 ● Úschovna kol k dispozici zdarma 
 ● Návštěva přírodního parku Prelát 
 ● Cena za malého psa 100,- Kč /den 
 ● Parkování za poplatek 170,- Kč/den 
 BONUS – Voucher v hodnotě 250,- Kč/pokoj 

 na nákup originální lázeňské kosmetiky 

    Hotel Hvězda/Centrální Lázně****
 

U nás se nudit rozhodně nebudete 
 

Sportovní a další možnosti pro děti i rodiče 
 ● Denně volný vstup do bazénu s whirlpoolem, 
  2 sauny 
 ● Denně volný vstup do Premier fitness centra 
 ● Za poplatek půjčovna kol, elektrokol, 
  koloběžek, plán cyklostezek 
 ● Za poplatek pronájem tenisových kurtů, 
  možnost výuky tenisu 
 ● Nordic walking trasy a půjčovna Nordic holí 

 
 Ceny jsou platné v období: od 08.06. do 30.09.2020 

 



OBCHODY

Lavenda:
• 15% sleva na nákup zdravotnických oděvů
   a obuvi
• tato sleva se vztahuje nejen na nákup na
   prodejně, ale i na objednávky na internetových
   stránkách www.eldan.cz a www.lavenda.cz
• pokud zvolíte osobní odběr zboží na prodejně,
   kde při úhradě zboží předložíte průkaz studenta,
   zaměstnance nebo absolventa lékařské fakulty

Oxford Bookshop:
• 10% sleva na nákup knih v  kamenné prodejně
• v tomto obchodě naleznete především zahranič-
   ní medicínské učebnice snad ze všech myslitel-
   ných oborů  (i z  veterinární medicíny)

Lerko Sport:
• 10% sleva na nákup sportovního vybavení
   v prodejně ARTIS – BOTAS
• pro uplatnění slevy v e-shopu zadejte do
   poznámky 10%LFUK
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https://www.abcsport.cz/


RESTAURACE

Bistro Bao Bao:
• 13% sleva na veškerý sortiment v  útulném
   bistru Bao Bao, které vám nabízí široký výběr
   vietnamských pokrmů
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OSTATNÍ

Britannika:
• Cena za jeden kurz 2.790 Kč místo 3.790 Kč
   nebo 5.290 Kč za libovolné dva kurzy
• efektivní výuka angličtiny, němčiny, ruštiny,
   italštiny, španělštiny, francouzštiny a také
   češtiny pro cizince
• kompletní rozpis kurzů najdete na:
   www.jazykovekurzypraha.cz/kurzy

Salón Nehtík:
• až 50% sleva na relaxační programy
• 2x kosmetika – 600 Kč
• 2x pedikůra – 500 Kč + 2x parafínový zábal
   ZDARMA
• 2x gelová modeláž nehtů – 600 Kč + 2x přístrojo-
   vá masáž chodidel 15 min. ZDARMA
• 2x prodloužení řas – 800 Kč + 2x parafínový
   zábal ZDARMA
• 2x mokrá pedikůra – 500 Kč + 2x lakování
   ZDARMA
• 2x masáž 60 min – 800 Kč + 2x 30 min. přístrojo-
   vá masáž ZDARMA
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