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Sanatorium „CISARSKE LAZNE” ****

Zabytkowy budynek, jeden z najstarszych w uzdrowisku, po-
łożony w centrum uzdrowiska, przy parku, po generalnym 
remoncie, posiada ok.110 miejsc w pokojach z łazienkami, 
suszarką do włosów, TV sat, lodówką, telefonem, sejfem. Za 
dopłatą możliwość rezerwacji apartamentów. Do dyspo-
zycji gości: nowy termalny basen z prądem przeciwnym i 
masażami wodnymi, sauna, masaże, pełna baza zabiego-
wa, restauracja, strzeżony parking, solarium, siłownia, salon 
kosmetyczny i fryzjerski, kawiarnia, letni taras z widokiem na 
park, winiarnia, Internet wi-fi. W  sanatorium mieści się Klini-
ka CLT (zabiegi chirurgiczne, medycyna estetyczna, chirur-
gia plastyczna, centrum laserowe, centrum stomatologicz-
ne, urologia, neurologia, ginekologia, kardiologia, interna, 
okulistyka, ortopedia, dermatologia). Taksa klimatyczna 
w cenie. Możliwość wykupienia pobytów relaksacyjnych, 
leczniczych – także dla dzieci. Dla gości hotelowych 20% 
zniżki na dodatkowe zabiegi.

Sanatorium „BEETHOVEN” ***

Neobarokowy budynek, położony w otoczeniu parku uzdrowiskowego, posiada ok. 320 miejsc w pokojach z łazienkami, 
telefonem, lodówką i TV SAT. Za dopłatą możliwość rezerwacji pokoi typu COMFORT oraz apartamentów. Do dyspozycji 
gości: basen termalny z prądem przeciwnym i masażami wodnymi, pełna baza zabiegowa, ORIENT SPA CENTRE oraz sprzęt 
diagnostyczny do badań lekarskich, restauracja, dzienny bar, solarium, kabina relaksacyjna, siłownia, salon kosmetyczny i 
fryzjerski, wypożyczalnia rowerów, Internet wi-fi. Taksa klimatyczna w cenie. Możliwość wykupienia pobytów relaksacyjnych, 
leczniczych – także dla dzieci. Dla gości hotelowych 20% zniżki na dodatkowe zabiegi.

Sanatorium „KAMENNE LAZNE” ***

Położone w otoczeniu parku uzdrowiskowego, posiada ok. 
80 miejsc w pokojach z łazienkami, telefonem, lodówką, 
TV SAT. Do dyspozycji gości: pełna baza zabiegowa, ka-
wiarnia, letni taras, salon fryzjerski, wypożyczalnia rowerów. 
Taksa klimatyczna w cenie. Możliwość wykupienia pobytów 
relaksacyjnych, leczniczych – także dla dzieci. Dla gości ho-
telowych 20% zniżki na dodatkowe zabiegi.
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PAKIETY
HOTEL 

UZDROWI-
SKOWY

Pokój

Czasookres/
Cena PLN - osoba/ pakiet Ilość 

nocy Ilość posiłków Ilość zabiegów Ilość wizyt 
lekarskich DODATKOWE INFORMACJE

19.03-30.04
01.10-22.12 30.04-01.10

RELAKSACYJNY

BEETHOVEN
1- os 1695 2015

7

2, 
śniadania –

bufet,
obiadokolacja 

menu + bufet sa-
łatkowy, owoce, 
wybór zimnych 

napojów

11/ tydzień, od 
poniedziałku do 

soboty
wg. zlecenia lekarza 

1

Przy długich pobytach BONUS: 
W czasookresie:

• 13.11-22.12
14=13, 21=19, 28=25

20% zniżki na dodatkowe zabiegi

2- os 1570 1890

CISARSKE 
LAZNE

1- os 1890 2010

2- os 1760 2080

KAMENNE 
LAZNE

1- os 1599 1920

2- os 1470 1790

LECZNICZY

BEETHOVEN
1- os 2310 2630

7

3
Śniadania –

bufet,
obiad i kolacja 

menu + bufet sa-
łatkowy, zimne 
napoje, owoce 

do kolacji

kuracja pitna

21/ tydzień, od 
poniedziałku do 

soboty
wg. zlecenia 

lekarza,

2, 

Przy 
pobytach 
powyżej 
15 nocy 

dodatko-
wa wizyta 
lekarska 
1 x na 

tydzień

Przy długich pobytach BONUS: 
W czasookresie:

• 19.03-13.11
14=13, 21=19, 28=25

• 13.11-22.12
14=12, 21=18, 28=24

dla Gości hoteli: BEETHOVEN oraz CISARSKE 
LAZNE – 1 x dziennie wolny wstęp na basen 
termalny

20% zniżki na dodatkowe zabiegi

szlafrok

2- os 2175 2495

CISARSKE 
LAZNE

1- os 2495 2815

2- os 2370 2690

KAMENNE 
LAZNE

1- os 2210 2530

2- os 2080 2399

LECZNICZY 
EXCLUSIVE

CISARSKE 
LAZNE

1 os. 2770

7

3
śniadania –

bufet, obiad i 
kolacja menu + 
bufet sałatkowy, 

zimne napoje, 
owoce do 

kolacji 

kuracja pitna

24/ tydzień, od 
poniedziałku do 

soboty
wg. zlecenia 

lekarza,   możliwośc 
codziennej konsul-

tacji z lekarzem

2, 
Przy 

pobytach 
powyżej 
15 nocy 

dodatko-
wa wizyta 
lekarska 

1/ tydzień

1 x dziennie basen termalny,
1 x dziennie fitness, 

szlafrok, 

badania laboratoryjne
2 os. 2655

ANTYSTRES

BEETHOVEN 2- os
1060/ Weekend

3

2, 
śniadania –

bufet,
obiadokolacja 

menu + bufet sa-
łatkowy, owoce, 
wybór zimnych 

napojów

1 x kąpiel termalna, 
1 x masaż częścio-

wy, 1 x masaż reflek-
syjny, 1 x kąpiel 

aromatyczna, 1 x 
kąpiel perełkowa, 
1 x fototerapia w 

połączeniu z tleno-
terapią

-

1 x dziennie basen termalny,
1 x dziennie fitness, 

szlafrok, 

dopłata do pokoju 1-osobowego 55,-zł/dzień

20% zniżki na dodatkowe zabiegi

karnet na 100,-czk na napój odświeżający w 
Restauracji Beethoven

920/ W tygodniu

CISARSKE 
LAZNE 2- os

1150/ Weekend

1030/ W tygodniu

DLA PAŃ

BEETHOVEN 2- os
1030/ Weekend

3

2, 
śniadania –

bufet,
obiadokolacja 

menu + bufet sa-
łatkowy, owoce, 
wybór zimnych 

napojów

1 x aqua aerobik w 
basenie termalnym, 

1 x okład borowi-
nowy, 1 x kąpiel 
aromatyczna, 

1 x masaż gorącymi 
kamieniami, 1 x 

Nordic Waking, 1 x 
masaż częściowy

-

1 x dziennie basen termalny,
1 x dziennie fitness, 

szlafrok, 

dopłata do pokoju 1-osobowego 55,-zł/dzień

20% zniżki na dodatkowe zabiegi

karnet na 100,-czk na napój odświeżający w 
Restauracji Beethoven

990/ W tygodniu

CISARSKE 
LAZNE 2- os

1199/ Weekend

1060/ W tygodniu

SZYBKI 
KURS 

ENERGII

BEETHOVEN 2- os
760/ Weekend

2

3
Śniadania –

bufet,
obiad i kolacja 

menu + bufet sa-
łatkowy, zimne 
napoje, owoce 

do kolacji

kuracja pitna

1 x kąpiel termalna, 
1 x kąpiel aroma-

tyczna,
1 x masaż czę-

ściowy, 1 x okład 
borowinowy

-

1 x wstęp do termalnego basenu, 1 x fitness

dopłata do pokoju 1-osobowego 55,-zł/dzień

20% zniżki na dodatkowe zabiegi

660/ W tygodniu

CISARSKE 
LAZNE 2- os

820/ Weekend

720/ W tygodniu

MINI RE-
LAKS

BEETHOVEN
1- os 1530 1850

7

2,
Śniadania –

bufet,
obiadokolacja 
menu + bufet 

sałatkowy

6/ tydzień, od 
poniedziałku do 

soboty
wg. zlecenia lekarza

1

Dla Gości zakwaterowanych w obiektach: 
BEETHOVEN oraz CISARSKE LAZNE – 1 x dzien-

nie wolny wstęp na basen termalny

20% zniżki na dodatkowe zabiegi

2- os 1380 1695

CISARSKE 
LAZNE

1- os 1730 2040

2- os 1570 1890

KAMENNE 
LAZNE

1- os 1430 1750

2- os 1290 1599
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