
 

  

Mariánské Lázně 
Ensana Health Spa Hotels 

Zaměstnanecké benefity 2022 
Rekondiční pobyt v Mariánských Lázních 

Mariánské Lázně patří mezi jedenáct evropských lázeňských měst, která získala zápis na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO - „Great Spas of Europe - Slavné lázně Evropy“. 
Vaši zaměstnanci i Vy sami můžete využít naše lázně k relaxaci a načerpání sil. Během svého pobytu můžete 
absolvovat různé procedury z originálních mariánskolázeňských přírodních zdrojů, které vám společně  
s příjemnou atmosférou lázní přinesou odpočinek i regeneraci organismu. 

Pro zaměstnance firem nabízíme zvýhodněné rekondiční pobyty: 
• Minimální délka pobytu 2 noci 
• Ubytování v hotelech kategorie 5* - Nové Lázně a kategorie 4* - Centrální Lázně, Hvězda a Pacifik 
• Polopenze - snídaně i večeře formou bohatého bufetu 
• 1x lázeňská procedura denně, u pobytů od 6 nocí je navíc lékařské vstupní a závěrečné vyšetření  

Bonus: 
• Vstup do hotelového bazénu, whirlpoolu, sauny a fitness centra 
• Ensana Marienbad karta výhod 
• Wi-fi internet zdarma 
 

Hotely Kategorie Cena v Kč  
na osobu / noc 

Příplatek  
za 1/1 pokoj  

na osobu / noc 

Příplatek  
za plnou penzi  
na osobu / noc 

Nové Lázně * * * * *   1/2 Superior de luxe 2 600 500 370 

Centrální Lázně * * * *  1/2 Superior 1 720 250 250 

Hvězda * * * *  1/2 Superior 1 720 250 250 

Pacifik * * * *  1/2 Superior 1 720 250 250 
 

Platnost nabídky: 08.01.2022 - 20.12.2022, nabídka platí pro vyhrazenou kapacitu pokojů 
Délka pobytu a termín nástupu: libovolně, dle možností klienta, minimální délka pobytu 2 noci 

Výhoda: zvýhodněná cena platí pro zaměstnance firmy i doprovodné osoby 

Způsob platby: bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti, možnost vystavení faktury na 
zaměstnavatele 

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | Masarykova 22, CZ - 353 01 Mariánské Lázně 
Tel.: +420 354 655 506, +420 354 655 501-9, E-mail: mdenkova@cz.ensanahotels.com | www.ensanahotels.com 
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