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CENÍK SLUŽEB PRO PACIENTY
Platnost od 1. 3. 2023

Poplatky za ubytování

Jednolůžkový pokoj Hotel Grand 1 000 Kč/noc

Dvoulůžkový pokoj Hotel Grand 350 Kč/noc

Třílůžkový pokoj Hotel Grand 100 Kč/noc

Strava

Standardní strava dle dietního systému zdarma

Výběrová strava (vhodná pro pacienty bez dietního omezení) 
(snídaně formou švédských stolů, obědy a večeře na výběr z 5ti druhů servírovaných jídel včetně salátobaru)

263 Kč/den

Individuální strava na vlastní žádost klienta 50 Kč/den

Individuální strava na doporučení lékaře (např. potravinová alergie) zdarma

Administrativní práce
Vystavení žádosti k umístění do ústavu sociální péče 500 Kč

Příprava lékařské dokumentace k dokladu o pojištění (životní, úrazové apod.) 650 Kč

Fotokopie ze zdravotnické dokumentace: A4 jednostranně černobíle | A4 jednostranně barevně 2 Kč | 12 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta 200 Kč

Antigenní test Covid-19
Antigenní test Covid-19 (výsledek do 15 min.) 250 Kč

V závislosti na typu pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový nebo třílůžkový) hradí pacienti paušální poplatek za ubytování. 

V den přijetí k hospitalizaci je vyžadována úhrada zálohové platby na 28 dnů pobytu.  
Platbu je možno provést v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet.  

Konečné vyúčtování proběhne v den ukončení hospitalizace dle skutečné délky léčení. 

Veškeré zdravotnické úkony a procedury jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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Parkování – monitorované parkoviště Spa resortu Tree of Life
1 hodina 20 Kč

1 den 100 Kč

1 týden 400 Kč

Držitelé ZTP sleva 50 %

Praní a žehlení
Kompletní ceník praní a žehlení naleznete na webových stránkách www.rubelohrad.cz

Volnočasové aktivity*
Kompletní nabídku volnočasových aktivit naleznete na webových stránkách www.rubelohrad.cz

Lázeňské procedury*
Kompletní nabídku lázeňských procedur naleznete na webových stránkách www.rubelohrad.cz

Prodejna
V hotelu Grand je pro všechny klienty k dispozici prodejna s pestrým sortimentem nápojů, drobných potravin, 
drogistického zboží a tisku. Můžete si zde také zakoupit drobné šperky a suvenýry.

Kavárna
Kavárna hotelu Grand je přístupná nejen lázeňským hostům, ale i široké veřejnosti. Přijďte posedět do příjemného 
prostředí kavárny a vyberte si z pestré nabídky zákusků z vlastní cukrárny a lehkého občerstvení.
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