
8.1. 2016 - 7.1. 2017

Ceník ubytování 2016



VÁŽENÍ HOSTÉ,
dovolte nám představit ceník ubytování v Luxury Spa Hotelu OLYMPIC PALACE. Čeká na 
Vás 58 komfortně zařízených pokojů a prvotřídní služby lázeňského centra Hera a wellness 
centra Apollo. To vše v jedinečné rodinné atmosféře a na dosah světově proslulého 
lázeňského centra Karlových Varů.

SEZÓNY 2016
LOW nízká sezóna 8.1. - 31.3. 2016 + 1.11. - 27.12. 2016
MID střední sezóna 1.4. - 24.4. 2016 + 11.5. - 22.7. 2016
HIGH vysoká sezóna 23.7. - 31.10. 2016
TOP top sezóna 25.4. - 10.5. 2016 + 28.12. 2016 - 7.1. 2017

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Všechny pokoje hotelu jsou plně klimatizované a vybavené bezplatnou vysokorychlostní 
sítí Wi-fi, minibarem, trezorem, LCD televizí s 60 satelitními programy v 5 jazycích, 
telefonem, vanou nebo sprchou a vyhřívanou podlahou v koupelně.
Check-in je ve 14.00, check-out ve 12.00.
Ceny uvedené v tomto ceníku obsahují všechny daně.
Na vyžádání Vám ochotně poskytneme ceny v jiných měnách podle aktuálního kurzu.
Hotel si vyhrazuje právo změnit ceny v případě zvýšené poptávky.

Pro bližší informace, dotazy a rezervace, prosíme, kontaktujte naše
rezervační oddělení: +420 357 073 777 | reservations@olympic-palace.cz



LÁZEŇSKÝ POBYT 

1. Minimální délka pobytu je 6 nocí
2. Lázeňský pobyt zahrnuje: 

• ubytování s uvítacím nápojem 
• plnou penzi
• koupací plášť a pantofle, volný vstup do hotelového bazénu, vířivky a saun
• komplexní lázeňskou léčbu v týdenním rozsahu (7 nocí) včetně vstupního 

lékařského vyšetření a 6+12 lázeňských procedur
• základní analýza krve je zahrnuta v ceně pouze při pobytu 11 a více dnů 

LÁZEŇSKÝ POBYT S PLNOU PENZÍ - CENY ZA OSOBU:

ceny v EUR LOW MID HIGH TOP
Double Comfort 25-30 m2 (2+0) 120 135 145 150
Double Superior 31-35 m2 (2+0) 140 155 165 170
Double Deluxe 35-40 m2 (2+1) 150 165 175 180
Suite 42-54 m2 (2+1/2d) 185 200 210 215
Suite Business 55-60 m2 (2+1/2) 195 210 220 225
Junior Suite Skyfall 66 m2 (2+1) 185 200 210 215
Suite Olympic 92 m2 (2+2) 370 385 395 400

• Cena za pobyt s polopenzí je snížena o 10 EUR z uvedených cen za osobu.
• Doplatek za využití dvoulůžkového pokoje pouze jednou osobou činí 50% ceny za 

pokoj (viz ceník Hotelový pobyt bez stravy na vedlejší straně).
• Cena za osobu na přistýlce je snížena o 30% ceny za pokoj (viz ceník Hotelový pobyt 

bez stravy na vedlejší straně).



HOTELOVÝ POBYT 

1. Minimální délka pobytu je 1 noc
2. Hotelový pobyt zahrnuje: 

• ubytování s uvítacím nápojem 
• koupací plášť a pantofle, volný vstup do hotelového bazénu, vířivky a saun 

HOTELOVÝ POBYT BEZ STRAVY - CENY ZA POKOJ:

ceny v EUR LOW MID HIGH TOP
Double Comfort 25-30 m2 (2+0) 110 140 160 170
Double Superior 31-35 m2 (2+0) 150 180 200 210
Double Deluxe 35-40 m2 (2+1) 170 200 220 230
Suite 42-54 m2 (2+1/2d) 240 270 290 300
Suite Business 55-60 m2 (2+1/2) 260 290 310 320
Junior Suite Skyfall 66 m2 (2+1) 240 270 290 300
Suite Olympic 92 m2 (2+2) 610 640 660 670

• Hotelový pobyt lze čerpat v libovolné variantě stravy za příplatek:
• dospělý 15+ let: snídaně +15 EUR, polopenze +30 EUR, plná penze +40 EUR
• dítě 3-14,99 let: snídaně +12 EUR, polopenze +24 EUR, plná penze +32 EUR
• dítě 0-2,99 let: zdarma

• Cena za osobu na přistýlce je ve výši 20% ceny za pokoj.



SLEVY PRO DĚTI
1. Slevy pro děti se počítají ze základních sazeb:

• děti do 3 let (0-2,99) mají pobyt zdarma, dětská postýlka je k dispozici 
zdarma.

• pro děti do 15 let (3-14,99) se poskytuje sleva 20 %. Sleva se poskytuje na 
všechny základní služby včetně hotelového pobytu na posteli, přistýlce 
nebo stravy.

2. Lázeňský pobyt lze poskytnout pouze dětem starším 6 let. Lázeňská 
léčba pro děti (6-12 let) obsahuje 10 procedur za týden. Dětem do 6 let lze 
poskytnout léčbu pouze po konzultaci s naším pediatrem.

SPECIÁLNÍ PŘÍPLATKY A SLUŽBY
1. Silvestr (31.12. 2016) za příplatek:

• dospělý 15+ let: +120 EUR
• dítě 3-14,99 let: +60 EUR
• dítě 0-2,99 let: bez příplatku

2. Vánoce (24.12. 2016, 6.1. 2017) bez příplatku
3. Parkování: 15 EUR za noc (parkování je mimo hotel a s omezenou 

kapacitou, parkovací místo je nutné v předstihu potvrdit hotelem)
4. Pes: 30 EUR za noc (upozorňujeme na omezení pohybu psů v lázeňském 

centru města)
5. Lázeňský poplatek: 15 Kč za noc. Platné pro každou osobu ve věku 15-69,99 

let
6. Brzký check-in / pozdní check-out

• po 8.00 / před 18.00 = 50% z ceny za pokoj
• před 8.00 / po 18.00 = 100% z ceny za pokoj



Zámecký vrch 41 | 360 01 Karlovy Vary | Česká republika
reservations@olympic-palace.cz | +420 357 073 777 

www.olympic-palace.cz

 08.00-17.30  REZERVAČNÍ ODDĚLENÍ  777
 00.00-24.00  RECEPCE  700   
 07.00-20.00 HERA SPA CENTER   800  
  termoterapie, koupele, hydroxer, masáže,
  fyzioterapie, elektroterapie

 09.00-21.00 APOLLO WELLNESS   840  
  bazén, vířivka, sauny, solná jeskyně

 09.00-18.00 APHRODITÉ BEAUTY   850  
  kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika

  RESTAURACE AMADEUS    900 
  07.30-10.00  snídaně 
  12.00-14.30  oběd
  18.00-21.00 večeře

 10.00-23.00 LOBBY BAR SEBASTIAN    920


