
 ZAMĚSTNANCKÉ BENEFITY NEMOCNICE ŠUMPERK a.s. 

 
Na základě předložení KARTY BENEFITŮ získáte slevy u našich partnerů: 

 

 

1. Zdravotnické potřeby 

Výdejna a prodejna se nachází přímo v areálu nemocnice, nabízí 

široký sortiment zdravotnických prostředků.  

sleva 10 % na veškeré zboží 

www.mapomedical.cz  

  

 

2. Lékárna  

Lékárna se nachází v pavilonu R, klientskou kartu lékárny obdrží každý 

zaměstnanec na vstupním školení. 

sleva 5-7% 

http://lekarna.nemocnicesumperk.cz/ 

 

 

3. Relax centrum Kolštějn 
 
"Vytváříme svět, kam Vaše starosti nepatří." 
Nejoblíbenější wellness hotel Olomouckého kraje za rok 2017. Kromě návštěvy  
wellness zařízení, bazénu se slanou vodou a protiproudem, můžete zažít jedinečné a originální 
saunové ceremoniály a komentovanou prohlídku minipivovaru spojenou přímo s degustací ve sklepě. 
Využijte nového letního balíčku s wellness a slevou až 45%. 
 
Sleva na rekreační pobyty pro 2 osoby -  45% přes týden / 35% přes víkend.  
 
www.relaxkolstejn.cz 

 Cena za pobyt: 

a/ v týdnu 5 190 Kč/osoba (pondělí až pátek) 

b/ o víkendu 5 990 Kč/osoba (pátek až neděle) 

Cena zahrnuje: 

Pro 2 osoby na 3 dny (2 noci)  

• Ubytování v 2 lůžkovém komfortním pokoji  
• Láhev sektu na pokoji při příchodu 
• 2 x snídaně formou bohatých švédských stolů  
• 2 x servírovaná tříchodová večeře 
•  Parkování u hotelu 
• Zapůjčení županu a saunového setu 
• Poplatky obci  

http://www.msa-medical.cz/vydejna.html
http://www.relaxkolstejn.cz/


Cena nezahrnuje poplatky obci: 
 
Rekreační poplatek 12 Kč/noc – osoby od 18 do 70 let 
Ubytovací poplatek 3 Kč/den – každá osoba 

Navíc v ceně: 

• 2 x neomezený vstup do wellness zařízení dle otevíracích hodin, relaxace v dobově laděném 
prostředí Vitálního světa s nabídkou: Finská sauna, Keltská sauna, Bylinková sauna, Solná 
sauna, Parná sauna, Kneippova koupel, Tepidárium, Masážní sprchy, Tropický déšť, 
Ochlazovací bazén a Vířivý bazén-Whirlpool, Wellness čajovna – síň lektvarů. Odpočinek 
podbarven tóny magické hudby 

• 2 x neomezený vstup do bazénu se slanou vodou a protiproudem dle otevíracích hodin 
• Pro dámu: 1 x 25 minutová tělová masáž aroma olejem, 1 x 25 minutový parafinový zábal 

ruko. Pro osvěžení bylinní lektvar. 
• Pro pána: 1 x 25 minutová tělová masáž aroma olejem, 1 x 25 minutová antistresová masáž 

hlavy. Pro osvěžení bylinní lektvar.  

Bonusy: 

• 1 hodina bowlingu na jedné dráze zdarma 
• Biliard využití  v bowling baru zdarma 
• Na přiobjednané masáže sleva 15 % 
• Unikátní slevová turistická karta Jeseníky YesCard zdarma 

Dále v nabídce: 

• v úterý a sobotu jedinečné a originální saunové ceremoniály pod vedením profesionálního 
saunéra v trvání 1,5 hodiny za příplatek 120 Kč/osoba 

• možnost účastnit se komentované 30 minutové prohlídky minipivovaru Kolštejn s degustací 
přímo ve sklepě za příplatek 120 Kč/osoba 

Další informace  

• Možné termíny pobytů: 01. 06. 2019 – 30. 09. 2019  
•  Zakoupení pobytu na recepci hotelu, telefon:+420 583 286 421, +420 602 651 027, 

info@relaxkolstejn.cz  
• Vstup do wellnes komplexu Vitální svět pouze pro osoby od 15 let, vstup bez plavek – 

saunový set k dispozici zdarma 
• Speciální diety (bezlepková, bez laktózové) 100 Kč/den/osoba. Výhradně na základě 

požadavků, které musí být upřesněny před příjezdem 
• Zvířata na wellness hotelu nejsou povolena 

 
 

Děti 

• Do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu 
 
Příplatky: 
 

• Děti od 3 do 15 let na pevném lůžku 1 300 Kč/pobyt  vč. polopenze a vstupu do bazénu 

• Každá další osoba nad 15 let na pevném lůžku 1 990 Kč/pobyt kromě masáží 

mailto:info@relaxkolstejn.cz


Rozpis balíčku: 
 
2 x ubytování  s polopenzí, 2 x vstup do wellness a 2 x do bazénu:  2 x 1 850 =3 700/osoba =  
7 400,- Kč 2 osoby/pobyt/pobyt 
sekt 80,- Kč 
bowling 300 Kč 
aroma masáž 360x2= 720,- 
paraf. zábal rúk 290 Kč 
antistres.masáž hlavy 380 Kč 
bylinný lektvar k procedúram 65x2=130 Kč 
Spolu:  9 300 Kč/2 osoby a pobyt - pultová cena 
 
Poplatky obci 66 Kč - na ty se sleva nevztahuje 
Celkem 9 300 Kč přes týden sleva 45% cena 5 190 Kč/2 osoby a pobyt 
Celkem 9 300 Kč přes víkend sleva 35% cena 5 990 Kč/2 osoby a pobyt 
 
Platnost slevy 1.5.2019 – 30.4.2020 
  
 
 
 
 
 

4. Zábřežská kulturní, s.r.o. 
 
Společnost byla založena v roce 2006. Provozuje zábřežský kulturní dům a kino Retro, zajišťuje provoz 
turistického informačního centra a vydávání městského zpravodaje. Společnost se zaměřuje na 
pořádání kulturních a společenských akcí, které jsou určeny pro všechny věkové kategorie.   
Každoročně jich bývá více než 120, jejich celková návštěvnost se pohybuje kolem 50.000 lidí. 
Vstupenky na akce Zábřežské kulturní lze zakoupit v prodejních místech v Zábřehu, Šumperku, 
Mohelnici, Hanušovicích a ve Štítech. Více informací o akcích a prodejních místech nabízejí webové 
stránky. 
 
Platnost slevy 15.5.2019 – 14.5.2020 
sleva 15% na vstupenku  
 
www.kulturak.info 
 
 
 
 
 

5. Zámecká oranžerie Bludov 
 
Nabízí prodej zahradních výpěstků vlastních, ovocné stromy a keře, pokojové květiny, dřeviny, 
květinová aranžmá, veškeré květinové vazby (svatební, smuteční a jiné), hnojiva, dárkové předměty, 
rozvoz květin do domu a další. 
 
sleva 10% na veškerý sortiment 
 
www.lesybludov.cz 
Platnost slevy 16.9.2019 – 15.9.2020    

http://www.kulturak.info/
http://www.lesybludov.cz/

