SOLNÁ JESKYNĚ
Hotel Merkur***

Solná jeskyně je místem klidu a relaxace, harmonizuje tělo i mysl.

Chcete udělat něco pro posílení svého zdraví ?
...

Věděli jste, že pět 45 minutových relaxačních posezení v
atmosféře jeskyně se vyrovná týdennímu pobytu u moře?
...

Navštivte naši solnou jeskyni.
tel. 483 312 741 / jeskyne@hotelmerkur.cz

V prostorách solné jeskyně jsou využívány
léčivé schopnosti minerálních solí, které ve
spojení s mikroklimatem bohatým na záporné
ionty působí blahodárně na lidský organismus.
Pobyt v solné jeskyni napomáhá regeneraci,
posiluje fyzickou i psychickou
obranyschopnost a je vhodnou doplňkovou
léčbou řady onemocnění.
Navštívit nás můžete v:

út, čt, so
stř, pá

8:00 - 15:00
12:00 - 19:00

(V jiném termínu je rezervace možná po dohodě.)
Ceník:
dospělí +15.............. 90,- Kč
důchodci, ZTP........... 70,- Kč
děti 6-15 let............... 50,- Kč
děti do 6 let............... zdarma

dárkové poukazy................. á 90,- Kč
permanentka - 5 vstupů....... 400,- Kč
permanentka - 10 vstupů..... 600,- Kč
privat - max. 6 osob............. 500,- Kč

Poskytujeme zajímavé slevy pojištěncům různých pojišťoven!

Čisté zionizované ovzduší nasycené minerály zlepšuje
celkovou kondici organismu a napomáhá při léčení řady
tělesných i psychických obtíží:
• záněty horních a dolních cest dýchacích
• chronické nachlazení
• astma
• bronchitida
• alergie různého druhu
• působí na uklidnění dýchacích cest kuřáků
• choroby srdce (poinfarktové stavy, nedostatečná funkce krevního
oběhu)
• nedostatečná činnosti štítné žlázy
• kožní onemocnění (lupénka, vyrážka, ekzémy)
• stavy přepracovanosti, stavy únavy, deprese, sklerózy
• zvyšuje odolnosti proti stresu a neuróze

Pro děti je u nás k dispozici koutek se slaným
pískovištěm a hračkami, díky kterému je jejich
kontakt s minerální solí ještě bezprostřednější.
Připraveny pro ně máme i řadu CD pohádek.
Pro dospělé máme v nabídce také gelové masky na oči a
hydratační zábaly na ruce.

! Nově také doplňkový prodej solných

lampiček, svíček, koupelových solí,
krémů se solí z Mrtvého moře a dalších
produktů, které potěší Vás i Vaše blízké.

Cenově výhodné permanentky
a dárkové poukazy do Solné jeskyně
jsou oblíbeným vánočním dárkem.

