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Vodní areál s léčivou vodou

Bezplatné kurzy pro Vaše 

zdraví:

AQUAROBIC 
středa a pátek  19.00 hod.  
sobota    14.00 a 16.00 hod.  

každá 1. neděle v měsíci  9.00 hod.

VODNÍ GYMNASTIKA 
od pondělí  
do soboty   12.00 a 15.00 hod.  
neděle, svátky   10.00, 12.00, 14.00  

 a 16.00 hod.



Vodní areál s léčivou vodou

Dopřejte si blahodárný účinek léčivé vody ze Sibylina 

pramene v bazénech o teplotě 34–36 °C. Ve vnitřních pro-

storách Vás dva relaxační bazény (36 °C) s podvodními i 

Vodní areál s léčivou vodou

nadvodními masážními tryskami, vířivkou a bublinkovým 

lehátkem zvou k uvolnění a odpočinku. V terapeuti-

ckém bazénu (34 °C) se konají zdravotní kurzy a cvičení 

ve skupinách i pro jednotlivce. Příjemné teplo na Vás 

čeká v irsko-římské parní lázni s centrálním parním 

oltářkem. Na ochozu vodního areálu si můžete v kabině 

s infračerveným světlem (za poplatek) dopřát hřejivou 

terapii šetrnou ke krevnímu oběhu, odpočinout si na 

četných lehátkách nebo v oddělené odpočívárně a zatré-

novat si na synchronních fitness strojích v posilovně. Ve 

venkovní části vodního areálu najdete venkovní bazén 

(36 °C), bazén s protiproudem (cca 27 °C), chodníky s te-

plou i studenou léčivou vodou (18 resp. 34 °C) a aerosolo-

vou skalku.
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Pavilon se saunami
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Pavilon se saunami

Wellness areál – suterén

sauna s nálevy  

– ceremonie vůní 

různé druhy nálevů s pest-

rými vůněmi a/nebo s pře-

kvapením  

NOVĚ: limbová sauna  
– přírodní síla borovice 

limby 

teplota: 85 °C

automatický nálev každých 

30 min. od 10.30 hod.

březová sauna  

– v dechu dřeva 

teplota: 90 °C a víc

biosauna  

– v paprscích slunce 

teplota: 60 °C 

příjemně vlhké teplo s ba-

revnou světelnou terapií

parní sauna  

– v teploučké mlze 

teplota: 45 °C 

šetrná ke krevnímu oběhu, 

blahodárná pro dýchací 

cesty a uvolňující svalstvo

Wellness areál – přízemí 

kamenná sauna  

– v energii kamene 

teplota: 60 °C 

automatický nálev  

každých 15 min.  

od 10.30 hod.

bylinná sauna  

– v silách přírody 

teplota: 75 °C

senná sauna  

– ve vůni léta 

teplota: 80 °C

Wellness areál s osmi saunami

Osm různých saun Vás zve ke zdravému potěšení. Střídá-

ní vhodného horka a následujícího zchlazení a odpočinku 

otužuje proti nemocem z nachlazení, posiluje imunitní 

systém a zpomaluje stárnutí pokožky. Vaše svalstvo se 

uvolní a pocítíte příjemné blaho. Navštívit saunu je jako 

dopřát si na malou dovolenou.
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Orientální pavilon



Orientální pavilon
Specialitou orientálního pavilonu BadeTempel v Siby-

liných lázních je očistná lázeňská ceremonie, kterou 

mají hosté zahrnutu v ceně vstupenky do wellnessu. 

U informační přepážky ve wellness areálu obdržíte 

tureckou koupací osušku „peštemal“, hedvábnou 

žínku a vavřínové mýdlo s přísadou olivového oleje. 

Posilte svůj imunitní systém a zažijte pocit hedvábně 

hebké pokožky. Po orientální ceremonii si odpočinete 

u skleničky pravého tureckého čaje v maurské oáze, 

Orientální pavilon

kde zurčení fontánky odnese pryč šedé všední dny. 

V orientálním pavilonu se můžete nechat hýčkat 

zjemňujícími zábaly na hřejivém vodním lůžku nebo 

krémovým peelingem Kurland Rasul pod zářící hvězd-

nou oblohou a pocitem hladké pokožky, který Vám 

vydrží po mnoho dní.
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Péče ve wellness areálu

Péče ve wellness areálu
Všechny procedury ve wellness areálu lze absolvovat po 

zakoupení vstupenky alespoň do vodního areálu. Prosíme 

zamluvte si svůj termín předem. Termíny pro Vás zarezer-

vujeme na tel. 0049 / 9638 / 933-0.

Ajurvédská olejová masáž

Relaxační a regenerující masáž sezamovým olejem podpo-

rující tok energie v celém těle.  

Souznění těla, mysli a duše!

 

Ajurvédská olejová masáž
masáž zad, nebo nohou, cca 
30 min. vč. klidové fáze

€ 43,50

masáž celého těla, cca 60 
min. vč. klidové fáze

€ 87,00

Exotická masáž snů

Dopřejte si blahodárnou masáž teplým mandlovým  

olejem a nechte se okouzlit exotickou vůní s příměsí  

manga a kokosu. 

Exotický ráj pro Vaše smysly!

 

Exotická masáž snů
masáž zad a nohou,  
cca 20 min.

€ 29,00

masáž celého těla cca 30 min. € 43,50

Masáž faraonů

Dopřejte si uvolnění díky zkušeným rukám a zjemňujícímu 

roztoku čistého kozího másla, léčivého pantenolu  

a přírodní aloe. – Vhodné i pro  

podrážděnou pokožku.  

Královský požitek pro V 

aši pokožku!
 

Masáž faraonů
masáž zad a nohou, cca 20 
min.

€ 29,00

masáž celého těla cca 30 min. € 43,50
NOVĚ: masáž celého těla 
cca 60 min. vč. klidové fáze

€ 87,00

NOVĚ: Masáž s měsíčkem lékařským 
Přírodní látky obsažené v měsíčku lékařském působí proti-

zánětlivě, vyživují, chrání i léčí  

Vaši pokožku a dodávají  

jí vlhkost.

 

Masáž s měsíčkem lékařským
masáž zad a nohou,  
cca 20 min.

€ 29,00

masáž celého těla,  
cca 30 min.

€ 43,50

Masáž limbovým olejem

Užijte si zklidňující účinek éterického oleje z borovice  

limba ve směsi dalších vzácných  

přírodních olejů.

 

Masáž limbovým olejem
masáž zad a nohou,  
cca 20 min.

€ 29,00

masáž celého těla cca 30 min. € 43,50
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Péče ve wellness areálu

Lomi Lomi  

havajská chrámová masáž

„Doteky hebkých tlapek spokojené kočky“ – to je význam 

této jedinečné ceremonie pro  

Vaše smysly. Nechte se unést  

do světa naprostého uvolnění!

 

Lomi Lomi 
masáž zad a nohou, cca 60 
min. vč. klidové fáze

€   87,00

masáž celého těla, cca 90 
min. vč. klidové fáze

€ 130,50

LaStone

Zažijte fascinující kombinaci masáže, práce s energií a bla-

hodárných účinků horkého  

bazaltu a chladného mramoru. 

 

LaStone
masáž zad, cca 45 min. vč. 
klidové fáze

€  102,00

Masáž lávovými mušlemi

Užijte si hluboce uvolňující teplo lávových mušlí spojené 

s lehkou masáží olejem z hroznových jadérek na hřejivém 

mramoru. 

Jedinečná relaxace!

 

Masáž lávovými mušlemi
masáž celého těla, cca 30 min 
vč. klidové fáze

€ 43,50
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Zábaly

Péče pod zářící hvězdnou oblohou
Zřejmě nejkrásnější místnost v Sibyliných lázních je 

věnována zcela péči o pleť. Už teď se můžete těšit na 

oslavu jemné, hebké pleti v atmosféře z pohádek Tisíce a 

jedné noci.

Krémový peeling Kurland® Rasul®

ažijte smyslnou vůni cenných olejů ve směsi s bílým léči-

vým Péče pod zářící hvězdnou oblohou bahnem. Peeling 

s mořskou solí z Atlantiku a výtažky z mořských řas Vaši 

pleť uhladí a zkrášlí. – Nádherný pocit z vlastní pokožky, 

který Vám vydrží po celé dny. 

Dopřejte si pokožku hebkou  

jako hedvábí!

 

Krémový peeling Kurland® 
Rasul®

cena za osobu  
(cca 20 min.)

€ 25,00
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V zábalu na hřejivém vodním lůžku se příjemně uvolníte 

zahaleni do měkkého rouna a vzácných esencí. Dopřejte si 

výživné krémy a oleje, které rozvinou svůj účinek, zatímco 

Vy budete ležet téměř bez tíže na vodní hladině, aniž bys-

te se jí dotýkali. Dopřejte si svůj regenerující zábal sami 

nebo ve dvou! Svůj vybraný zábal si můžete užít nezávisle 

na svém partnerovi či partnerce, ale společně v jedné 

místnosti!

Kleopatřin zábal
Kozí máslo, mandlový, slunečnicový, sojový a hroznový 

olej – nejlepší péče o suchou pokožku.

Zábal s pupalkovým olejem
Síla zářivě žlutých květů dodá Vaší pokožce novou pruž-

nost a hebkost. 

Pramen mládí pro Vaši pokožku!

Solno-olejový zábal
Svou pokožku lehce, ale do hloubky pročistíte a zbavíte 
škodlivých látek, abyste ji zároveň hýčkali hřejivými 
zjemňujícími oleji. Díky hlubokému účinku se tento zábal 
zvláště hodí jako příprava na další vyživující péče. 

Zábal s krémem z kozího másla
Geniální kombinace čistého kozího másla a léčivé aloe 
vera Vaši pokožku hydratuje a bezvadně ošetří. – Vhodný 
i pro podrážděnou pokožku!

Softpacks – povznášející zábaly

Všechny zábaly ve wellness 
areálu

cena za osobu  
(cca 20 min.)

€ 29,00

Zábaly

Všechny procedury ve wellness areálu lze absolvovat 
po zakoupení vstupenky alespoň do vodního areálu. 
Prosíme zamluvte si svůj termín předem. Termíny pro 
Vás zarezervujeme a rádi Vám poradíme na tel. 0049 / 
9638 / 933-0.
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Wellness péče v léčebném oddělení

Wellness péče v léčebném oddělení 
Při procedurách v léčebném oddělení není nutno platit 

vstupné. Prosíme přihlaste se před procedurou u 

přepážky léčebného oddělení ve vstupní hale. 

Relaxační masáž

Dopřejte svým zádům a šíji tuto blahodárnou masáž.  

Pocítíte, jak Vaše ztuhlé svaly povolují pod jemným tla-

kem zkušených rukou a jak se Vám po těle rozlévá pocit 

příjemné lehkosti. 

Užijte si naprosté uvolnění!

 

Relaxační masáž
masáž zad cca  
20 min.

€ 27,00

masáž celého těla 
cca 30 min.

€ 40,50

masáž celého těla 
cca 40 min.

€ 54,00

Reflexní masáž nohou
Reflexní zóny na nohou jsou přímo propojeny se všemi 

částmi těla. Lehký tlak na jednotlivé reflexní zóny 

podporuje činnost odpovídajících orgánů a nervových 

drah. Tyto impulzy harmonizují imunitní systém a celý 

organismus.  

Tlak, který pomáhá! 
Reflexní masáž nohou
cca 40 min. vč. 
klidové fáze

€ 54,00
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Uhličitá minerální lázeň
Zažijte perlivý účinek přírodního oxidu uhličitého na  

Vaší pokožce – podporuje prokrvení a reguluje funkce 

srdce, krevního oběhu a  

krevního tlaku. 

 

Uhličitá minerální lázeň
lázeň cca 20 min. € 19,50

Sibylinolázeňské přírodní fango – hluboké uvolnění 
z nitra sopky
Příjemné teplo na temperovaném vodním lůžku a hřejivý 

účinek přírodního fanga ze sopečné horniny vedou k 

hlubokému uvolnění ztuhlého svalstva a ke zmírnění 

bolesti kloubů. Tento efekt je zesílen přidáním minerální 

vody ze Sibylina pramene s obsahem oxidu uhličitého. 

Přirozený oxid uhličitý zesiluje účinek přírodního fanga 

tím, že zvyšuje prokrvení dané části těla a navíc posiluje 

imunitní systém, elasticitu tkání  

a látkovou výměnu. 

 

Sibylinolázeňské přírodní 
fango

přírodní fango  
cca 20 min.

€ 22,50

Prosíme zamluvte si svůj termín předem. Termíny pro Vás 

zarezervujeme na tel. 0049 / 9638 / 933-0.

Wellness péče v léčebném oddělení
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Relaxační dny

Relaxační dny

Dopřejte si hodiny uvolnění, hýčkejte své tělo i duši a 

načerpejte novou energii!

Relaxační den „Jen pro mne“
n celodenní vstupenka do vodního areálu  

a wellness areálu
n královská masáž faraonů, záda a nohy (cca 20 min.)

n Sibylino menu v jedné z okolních restaurací
cena balíčku za osobu € 67,00

Relaxace se silou vulkánu 
(v léčebnem oddělénÍ) 
n celodenní vstupenka do vodního areálu  

 a wellness areálu 
n Sibylinolázeňské přírodní fango  
 na vodním lůžku (cca 20 min.) 
n blahodárná uvolňující masáž zad  (cca 20 min.) 

n Sibylino menu v jedné z okolních restaurací

cena balíčku za osobu € 87,50
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Relaxační dny

Relaxační den „Sultán“ 
n celodenní vstupenka do vodního areálu  
 a wellness areálu 
n zjemňující krémový peeling Kurland®Rasul® pod zářící 

 hvězdnou oblohou (cca 25 min.) 
n vyživující Kleopatřin zábal na hřejivém vodním  
 lůžku (cca 20 min.)

n Sibylino menu v jedné z okolních restaurací

cena balíčku za osobu € 92,00

Relaxační den „Radost pro pleť i duši“ 
n celodenní vstupenka do vodního areálu  
 a wellness areálu 
n pročišťující solno-olejový zábal na hřejivém  
 vodním lůžku (cca 20 min.)  
n léčivá masáž s měsíčkem lékařským,  
 záda a nohy (cca 20 min.) 
n Sibylino menu v jedné z okolních restaurací

cena balíčku za osobu € 96,00
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Relaxační den „Na skok do orientu“ 
n celodenní vstupenka do vodního areálu  
 a wellness areálu  
n krémový peeling Kurland® Rasul® pod hvězdnou  
 oblohou (cca 25 min.) 
n ajurvédská olejová masáž zad, nebo nohou  
 (cca 30 min. vč. klidové fáze) 
n Sibylino menu v jedné z okolních restaurací

cena balíčku za osobu € 106,50

NOVÝ top tip: lázeňský den „Flexi“

V den, na který máte objednanou relaxační péči (ať už 

v léčebném oddělení nebo ve wellnessu), můžete využít 

vstupné se slevou:

n vstupenka na 2 hod. do vodního areálu s léčivou vodou 7,00 €

n celodenní vstupenka do vodního areálu 10,00 €

n celodenní vstupenka do wellnessu a do vodního areálu 19,00 €

Relaxační dny
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Flexibilní zcela dle Vašeho výběru – takhle jednoduše si 

zařídíte svůj „flexi“ den: nejdříve si prosím zarezervujte 

termíny pro Vaše relaxační péče v našem zákaznickém 

oddělení na tel. 0049 9638 9330. U lázeňské pokladny pak 

zaplatíte své objednané procedury a zlevněnou vstupen-

ku. Ať už budete chtít navštívit vodní areál nebo wellness, 

během jednodenní návštěvy nebo s ubytováním – svůj 

lázeňský „flexi“ den si užijete dle svého přání, i s vybraný-

mi péčemi!

Zlevněné vstupné neplatí u procedur na lékařský předpis 

nebo v rámci ambulantní lázeňské léčby (preventivní 

péče). Prosíme předložte při platbě u lázeňské pokladny 

svůj rozpis termínů, aby Vám mohly být nabídnuty odpo-

vídající vstupenky. Výdej celodenních vstupenek pouze se 

zálohou. Zaplacené vstupné se nevrací.

Prosíme zamluvte si svůj termín předem na tel. 0049 / 9638 

/ 933-0. Poukázku na Sibylino menu obdržíte v daný den  

u pokladny lázní.

Relaxační dny
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Relaxační den pro dva

Relaxační den pro dva

Čas je vzácný. Proto bychom svůj čas měli trávit s milými 

lidmi. Náš tip: Darujte relaxační den pro dva v podobě 

dárkového poukazu. Darujete tak nejen odpočinkový den 

v Sibyliných lázních, ale i nezapomenutelný čas ve dvou.

Uvolnění se Sibylou 

(celková doba relaxace cca 60 min.)

n celodenní vstupenka do vodního areálu a wellness areálu 

n královská masáž faraonů, záda a nohy (cca 20 min.)

n uklidňující zábal na hřejivém vodním lůžku  
cena balíčku pro dvě osoby € 125,00

Užívat si všemi smysly ve dvou 

(celková doba relaxace cca 70 min.)

n celodenní vstupenka do vodního areálu a wellness areálu

n uklidňující koupel s limbovým olejem v sibylinolázeňské 
ozvučené vaně

n uvolňující masáž limbovým olejem, záda a nohy 

cena balíčku pro dvě osoby € 139,50



Relaxační den pro dva

Luxusní relaxační balíček pro dva
n celodenní vstupenka do vodního areálu a wellness areálu

n očistný olejovo-solný zábal na vodním lůžku

n	 léčivá masáž s měsíčkem lékařským,  
záda a nohy (cca 20 min.)

cena balíčku pro dvě osoby € 154,00

Prosíme zamluvte si svůj termín předem na  

tel. 0049 / 9638 / 933-0.

19



20

Kateřinin pramen obsahující radon  
v Sibyliných lázních
Dlouhodobé snížení bolesti při revmatických onemocněních a one-

mocněních páteře – to jsou hlavní indikace vzácné léčivé vody ob-

sahující radon. Kateřinin pramen s obsahem radonu se v Sibyliných 

lázních čerpá již od roku 1964. Radonová terapie jako série šesti 

koupelí ve vaně s léčivou vodou se v Neualbenreuthu provozuje již 

od roku 1989 – tehdy v lázeňském domě v Maiersreuthu – a od roku 

1996 se zvýšenou kapacitou deseti van v léčebném areálu Sibyliných 

lázní v ulici Kurallee.

Radon je vysoce prchavý vzácný plyn, který je v léčivé vodě rozpuš-

těný. Jako mírně radioaktivní prvek má poločas rozpadu 3,8 dne.  

V sibylinolázeňských vanách lze naměřit koncetraci radonu mezi 

1.600 a 2.000 Bc, která je pro léčbu bolestí optimální.

Radonová terapie se v Sibyliných lázních skládá z nejméně šesti 

až dvanácti vanových koupelí. Délka koupele o teplotě 36 °C je 20 

minut s následnou klidovou fází dalších 20 minut.

Během koupele přijímá pacient radon kůží a plícemi, a plícemi ho 

opět vydává. Přitom probíhá tzv. přeměna radonu, malá část radonu 

se v těle rozpadá na další produkty a uvolňuje se tak alfa záření způ-

sobující na úrovni buněk nastartování procesů, které tlumí bolest, 

zmírňují záněty a pozitívně působí na imunitní systém a vlastní 

Radonová terapie se v Sibyliných lázních
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Radonová terapie se v Sibyliných lázních

regenerační mechanismy těla. Pro pacienta je dávka ozařování  

v rozsahu max. 2 mSv (při cca 10 koupelích) zcela neškodná. To platí 

i pro personál v prostorách s vanami.

Jedinečné kombinované koupele s radonem a oxidem 

uhličitým

Kombinované koupele s radonem a oxidem uhličitým poskytované 

v Sibyliných lázních jsou zcela jedinečné. Tato terapie spočívá v po-

noření do léčivé vody obsahující oxid uhličitý a následném přidání 

vody s obsahem radonu, a to pod hladinou. Koupel s kombinací 

radonu a oxidu uhličitého obnáší asi tři naplnění vany touto léčivou 

vodou. Předchozí koupel ve vodě s obsahem oxidu uhličitého zlep-

šuje prokrvení, usnadňuje krevní oběh, podporuje srdeční činnost 

a současně zvyšuje schopnost přijímat radon přes pokožku. Tím se 

zesiluje účinek radonové terapie.

K rozvoji kombinovaných koupelí s radonem a oxidem uhličitým 

podstatně přispěl prof. dr. dr. Wolfgang A. Grunewald, který byl v 

Sibyliných lázních v letech 1989 – 2012 hlavním lázeňským lékařem. 

Inovací kombinovaných koupelí s radonem a oxidem uhličitým byla 

radonová terapie zpřístupněna pacientům trpícím zároveň revma-

tickými chorobami a chorobami krevního oběhu, onemocněními 

srdce nebo hypertonií (vysokým tlakem). Tato kombinovaná terapie 

je obzvlášť šetrná a pacienti ji velmi dobře snášejí.
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Hlavní indikace radonového Kateřinina 
pramene 

Chronická autoimunitní onemocnění

n fibromyalgie

n chronické revmatické záněty

n chronická revmatická onemocnění kloubů (chronická po-

lyarthritida)

n Bechtěrevova nemoc (morbus Bechtěrev)

n onemocnění pojivové tkáně (polymyalgia rheumatica)

n roztroušená skleróza v počátečním stadiu

n dermititida (atopický ekzém)

Chronická degenerativní (nezánětlivá) revmatická one-

mocnění

n artrózy (velkých kloubů – artrózy kyčelních a kolenních klou-

bů, malých kloubů a páteře – spondylatróza)

n poruchy látkové výměny (např. dna)

n psoriáza, psoriatická artritida

n onemocnění obratlů (při skolióze, poškozeních plotének a 

osteoporóze)

n stavy po operacích meziobratlových plotének a při kloubních 

protézách

Onemocnění periferních nervů a vegetativní nervové sou-

stavy

Poškození nervů

n polyneuropatie

n zánět nervů způsobený boreliózou

n neuralgie trojklaného nervu

n neuralgie způsobená pásovým oparem

n fantomová bolest po amputaci končetiny

Zvýšení kvality života

n psychické a fyzické vyčerpání (burnout,  

vegetativní dysregulace)

n výkyvy tělesného výkonu

n prevence projevů stárnutí

Indikace
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Onemocnění srdce a krevních cest

n stavy po infarktu, mrtvici, rozšíření krevních cest se stentem 

nebo bez něj

n stavy po operacích věnčitých tepen, tepen v nohách a krkavic

n poruchy prokrvení (věnčitých tepen, mozkových tepen, no-

hou) a žilní poruchy prokrvení

n chronická onemocnění dýchacích cest

n chronická sinusitida

Kontraindikace u radonových koupelí

n nadměrná funkce štítné žlázy

n akutní stadia výše zmíněných onemocnění

n akutní infekční onemocnění

n těžké selhání srdce

n těhotenství

n léčba dětí

Pacientům s rakovinou se radonová terapie doporučuje teprve rok 

po ukončení chemoterapie či ozařování. Předpokladem je konzul-

tace s vedoucím lázeňským lékařem.

Indikace
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Nabídky léčebného oddělení pro samoplátce

Nabídky léčebného oddělení pro 
samoplátce
Tyto nabídky jsou určené samoplátcům a nemohou být hra-

zeny pojišťovnou.

Radonové koupele lze poskytnout pouze na lékařský před-

pis. Kolik koupelí je pro Vás vhodných, rozhodne lázeňský 

lékař na základě indikace. Prosíme využijte před svým po-

bytem možnost telefonického rozhovoru s naším vedoucím 

lázeňským lékařem na tel. 0049 / 9638 / 933-0. Rozhovor 

s vedoucím lázeňským lékařem po telefonu nebo na místě je 

možno vést v němčině nebo angličtině.

kombinovaná radonovo-uhličitá koupel  

(pouze na lékařský předpis) 19,50 €

uhličitá minerální koupel  19,50 €

Sibylinolázeňské přírodní fango na vodním lůžku 22,50 €

V ceně je zahrnuta konzultace s vedoucím lázeňským lé-

kařem. Svůj lékařský předpis (i od českého lékaře) můžete 

přinést s sebou.
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Nabídky léčebného oddělení pro samoplátce

Zlevněné vstupenky lze využít jen při zakoupení 
koupelí :

dvouhodinová kontrolovaná individuální terapie  7,00 €
(vstup do vodního areálu 2 hod.) 

celodenní vstupenka do vodního areálu 10,00 €

celodenní vstupenka do wellnessu a do  

vodního areálu 19,00 €

příplatek za inhalaci kyslíku 6,00 €

Inhalaci kyslíku lze zakoupit pouze v kombinaci s vanovou 

koupelí. Inhalace kyslíku během uhličité koupele ještě výraz-

něji zvyšuje prokrvování organismu. Kyslík je tak lépe dodá-

ván do mozku, srdce i kosterního svalstva. Lze tak odstranit 

nedostatek kyslíku a zvýšit výkonnost těchto orgánů.

Prosíme sjednejte si termíny svých procedur s dostatečným 

předstihem prostřednictvím našeho zákaznického servisu 

na tel. 0049 / 9638 / 933-0.
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Tohle je dobré vědět!

Tohle je dobré vědět!

Flexibilní vstupenky – užívejte si individuálně
Všechny celodenní vstupenky, jakož ivstupenky do well-

ness areálu (mimo ranní wellness a večerní wellness) 

můžete využít flexibilně („Wechselfunktion“). To zna-

mená, že můžete až sedmkrát z areálu odejít a zase se 

vrátit – bez placení dalšího vstupného. Máte objednány 

procedury v léčebném oddělení? Prosíme informujte náš 

tým u pokladny, abyVám byl vydán flexibilní čip s funkcí 

přerušení návštěvní doby. Před opuštěním placené zóny 

nezapomeňte u platebního automatu zaplatit všechny 

zakoupené procedury, občerstvení a nápoje. Až pak může-

te opustit areál.

Dárek k narozeninám
V den Vašich narozenin Vám (po předložení 

průkazu) darujeme vstup do vodního areálu 

a do wellness areálu zdarma.
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Tohle je dobré vědět!

Kouzlo zimy vstupenky na dny ze zbylé  
dovolené

Zaplaťte 3 hodiny, zůstaňte celý den!

Až do 31. března 2023 vždy od pondělí do čtvrtka kromě 

období bavorských školních prázdnin (tedy vyjma 20. – 23. 

února 2023) platí:

Při zakoupení regulérní jednotlivé vstupenky na 3 hodiny 

ve vodním areálu „Badelandschaft“ nebo na 3 hodiny včet-

ně wellness areálu smíte zůstat celý den. (Nelze kombino-

vat s dalšími slevami a zvýhodněními.)

Každoroční inspekce  od 2. do 30. června 2023  
– lázně otevřeny (Jahresinspektion)

Pravděpodobně od 2. do 30. června 2023 bude provedena 

každoroční inspekce garantující obvyklou úroveň a čisto-

tu zařízení pro naše hosty, tak jak jste na ni zvyklí. Během 

této doby proběhne údržba všech bazénů, saun a orien-

tálního pavilonu. Sibyliny lázně budou i v tomto období 

otevřeny. V provozu bude vždy jedno patro pavilonu se 

saunami, zatímco v tom druhém bude probíhat údržba. 

Údržba bazénů bude realizována postupně tak, aby v pro-

vozu byly vždy alespoň dva bazény. Která zařízení a kdy 

budou v tomto období v údržbě, bude včas oznámeno.
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Sibyllenbad-Card

Sibylinolázeňské věrnostní prémie
1.000 bodů  

„Malé poděkování“
n poukázka v hodnotě 

10,00 €

2.000 bodů  
„Velké poděkování“

n poukázka v hodnotě 
30,00 €

3.000 bodů  
„Bronzový věrnostní 
dárek“

n poukázka v hodnotě 
60,00 €

4.000 bodů  
„Stříbrný věrnostní 
dárek“

n poukázka v hodnotě 
90,00 €

5.000 bodů  
„Zlatý věrnostní dárek“

n poukázka v hodnotě 
125,00 €

10.000 bodů  
„Platinový věrnostní 
dárek“

n poukázka v hodnotě 
275,00 €

„SibyllenbadCard“  
– věrnost se Vám vyplatí!

E zákaznickou kartou Sibyliných lázní se Vám za každé euro, 

které u nás utratíte za vstupenky nebo procedury, na Vaše 

zákaznické konto automaticky připočítá 5 věrnostních bodů. 

Podle počtu nasbíraných bodů se pak můžete těšit na atrak-

tivní odměny. Svou zákaznickou kartu obdržíte u pokladny 

samozřejmě zdarma.
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Sibyllenbad-Card

Body na zákaznickou kartu nelze získat za:

n procedury či lázeňské po-

byty na lékařský předpis

n příplatky pacientů na 

procedury a pobyty 

předepsané lékařem

n procedury a vstupenky 

zaplacené dárkovým 

poukazem, jakož i platby 

za hromadné vstupné

n relaxační pobyty s ubytováním a preventivní balíčky

n léčebné balíčky a nabídky pro samoplátce všeobecných 

zdravotních pojišťoven

n poplatky za přesažení časového limitu

n dárkové poukázky v online shopu

n občerstvení a nápoje

n poštovní známky a zboží k prodeji

n platby za infračervenou kabinu ve vodním areálu

n nákupy uskutečněné před obdržením zákaznické karty 

„SibyllenbadCard“

Body se na Vaše zákaznické konto přičítají jen při place-

ní u lázeňské pokladny nebo u informační přepážky ve 

wellness areálu. Zákazník musí svou zákaznickou kartu 

předložit před zaplacením. Dodatečně nahlášené platby 

bohužel nemohou být zohledněny.

Pro dotazy a další informace jsou Vám rádi k dispozici 

pracovníci našeho zákaznického servisu. Hodně radosti 

ze sbírání bodů Vám přeje tým Sibyliných lázní!

Všechny změny vyhrazeny.

SibyllenbadCARD
Wohlfühlen & Sparen

Sibyllenbad

Náš tip:
Darujte milému člověku odpočinek a relaxaci v Sibyliných 

lázních a sbírejte tak body na svou odměnu.
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Vstupné

Vodní areál „Badelandschaft“

jednotlivá 
vstupenka

permanentka na 
10 vstupů 

vstupenka na 1,5 hod. 7,50 € 67,50 €

vstupenka na 3 hod. 10,00 € 90,00 €

celodenní vstupenka
15,00 € 

+ 2,00 € záloha
135,00 €

ranní vstupné na 2 hod. 
vstup před 9.30 hod.

7,00 €

večerní vstupné na 2 hod. 
vstup od 17.00 hod.

7,00 €

Dětem do 10 let je vstup do vodního areálu zakázán.

Vstupné
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Vstupné

Dětem a mládeži do 14 let je vstup do wellness areálu zaká-
zán.

Vodní areál „Badelandschaft“ a wellness areál 
„Wellnesslandschaft“

jednotlivá 
vstupenka

permanentka na 
10 vstupů 

vstupenka na 3 hodiny
19,00 €

+ 2,00 € záloha
171,00 €

celodenní vstupenka
24,00 €

+ 2,00 € záloha
216,00 €

ranní wellness na 3 
hodiny 
vstup před 10.30 hod.

13,00 €

večerní wellness na 3 
hodiny 
vstup od 17.00 hod. 
(pátek a sobota od 
18.00 hod.)

14,50 €

večerní wellness na 2 
hodiny 
vstup od 18.30 hod. 
(pátek a sobota od 
19.30 hod.)

9,50 €

Ostatní

překročení zaplacené doby za každých 
započatých 30 min.

1,20 €

záloha na zapůjčení koupacího pláště 30,00 €

poplatek za vyčištění zapůjčeného kou-
pacího pláště

5,00 €
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Otevírací doby 

Vodní areál „Badelandschaft“  
(vstup v plavkách) a Sibylino fitness studio

denně 08.00 – 20.00 hod.

Štědrý den, 25.12.,  
silvestr a Nový rok  zavřeno 

Wellness areál „Wellnesslandschaft“  
(vstup bez plavek) a vodní areál

neděle až čtvrtek 10.00 – 21.00 hod.

pátek, sobota 10.00 – 22.00 hod.

Štědrý den, 25.12.,  
silvestr a Nový rok  zavřeno

Dětem a mládeži do 14 let je vstup do wellness areálu 
zakázán. 
Každé úterý kromě svátků je v orientálním pavilonu a 
v pavilonu se saunami od 17.00 hod. dámský den.

Léčebné oddělení

pondělí až pátek 08.00 – 19.00 hod.

sobota 08.00 – 14.00 hod. 

Zavřeno v neděli, státní svátky,   
Štědrý den, 25.12., silvestr a Nový rok
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