
Lázeňská léčebna Mánes 
• Zajišťuje  školy v přírodě a ozdravné pobyty dětí na míru dle požadavků každé školy. 
• Nabízí organizované pobyty pro celé školy či stupně, stejně jako pobyt v užším kolektivu několika málo tříd
• Naším prvořadým cílem je naprostá  

spokojenost dětí, učitelů i vedení školy. 
• Služby, které využijete z naší nabídky, si můžete zvolit 

sami. 

Kromě ubytovacích a stravovacích služeb nabízíme též: 
• 24hodinovou zdravotní službu, program pro děti,  

možnost využití sportovně rehabilitačního střediska  
(bazén v Alžbětiných lázních, sauna, posilovna), možnost 
využití venkovního hřiště, tělocvičny

• balneoslužby: základem ozdravného pobytu je venkovní 
terapie v lázeňských lesích. Okolí LL Mánes je ideální 
místo pro pobyt v přírodě a pro vycházky po trasách  
v lázeňských lesích. Dále inhalační terapie, střídavé  
nožní koupele, skupinové rehabilitační cvičení...

• Samozřejmostí je zajištění vhodných výukových  
prostor. 

UBYTOVÁNÍ 
V našem areálu nabízíme kvalitní ubytování pro děti 
i učitele. Pedagogický dozor má možnost vybrat si 
ubytování pro děti na 2, 3lůžkových pokojích se sociálním 
zařízením, TV, lednice, WIFI

VÝUKOVÉ PROSTORY a PROGRAM pro děti
Rádi zapojíme děti do našich programů,které připravujeme pro naše dětské klienty. 

STRAVOVÁNÍ  
Nabízíme plnou penzi, tj. snídani, oběd a večeři (v případě požadavků též dopolední a odpolední svačinu). Nedílnou součástí programu je dodržování pitné-
ho režimu dětí. Nebráníme se možným změnám, připomínkám a námětům. Jsme schopni zařídit pro děti zmrzlinové poháry v naší lázeňské kavárně nebo 
špekáčky k táboráku, který jsme schopni též zajistit. Při celodenních výletech zajištujeme jídlo formou balíčku na cestu. 

ZDRAVOTNÍ PÉČE   
V našem zařízení je k dispozici 
24hodinová zdravotní služba. Je-li to 
nutné, zajistíme ošetření dítěte 
u lékaře. Na ošetřovnějsou neustále 
k dispozici základní léky. 

VÝLETY
Na přání škol jsme schopni zajistit výlet 
do blízkého i vzdálenějšího okolí. Máme 
k dispozici vlastní autobus pro 45 osob. 
Zajistíme vstupy i služby delegáta 
(např. hrad LOKET, zámek KYNŽVART,  
zámek BEČOV, SOOS Františkovy  
Lázně….) 

CENOVÁ KALKULACE
Dle požadavků školy provedeme kalkulaci 
na míru (ubytování s plnou penzí se po-
hybuje od 890 Kč/dítě/noc – cena se odvíjí 
dle sezony, LD a požadavků objednavatele)  

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Lázeňská léčebna MÁNES  
Křižíkova 13, 360 01 Karlovy Vary 

www.manes-spa.cz 

Alena Hynštová 
Tel.: +420 353 334 111

E-mail: provoznireferent@manes-spa.cz
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