CZECHY – WODY TERMALNE
JANSKE LAZNE – centrum sportów letnich, znana miejscowość turystyczna i uzdrowiskowa: dwa źródła wód termalnych (Czarne i Januv)
o temperaturze ok. 32-36°C (3 baseny termalne – w tym 2 rehabilitacyjne, woda ok. 28°C) wykorzystywane do leczenia narządów
ruchu (stawy, kręgosłup, stany pourazowe), układu nerwowego; stosowane zabiegi z zakresu: fizykoterapii, balneoterapii.
Miejscowość położona we wschodniej części czeskich Karkonoszy, na stoku Czarnej Góry (1299m n.p.m.). W miejscowości: Kolumnada
Zdrojowa, kolejka gondolowa (kabinowa, 8-miejscowa) na Czarną Górę – taras widokowy ‘panorama’, rowerowy szlak dydaktyczny, szlaki
turystyczne, wypożyczalnia rowerów, park linowy, trasy rowerowe, cernohorsky bus – połączenie autobusowe z Pecem pod Śnieżką. Pole
golfowe – ok. 5 km w Mladych Bukach.
„DUNCAN”
Pensjonat "DUNCAN" - położony ok. 300 m od basenu termalnego i centrum miejscowości, ok. 800 m od
DOR,DZ/2-4/0P
kolejki gondolowej na Czarną Górę. Do dyspozycji gości: pokoje 2 os. z łazienką, z możliwością dwóch dostawek
oraz przestronne, rodzinne apartamenty 4 os. z aneksem kuchennym i łazienką, niektóre z możliwością 2 DOR,DZ/APT 4-6/0P
dostawek i 2 łazienkami. W każdym pokoju i apartamencie balkon, TV sat, telefon, Internet. Możliwość dokupienia
śniadań – 15,-zł/os./ dzień. Parkowanie przed obiektem – GRATIS. Na terenie posesji – letni basen odkryty. Pobyty - 7 nocy.

26.03-17.12

495
690

SKIRESORT Hotel „OMNIA” **** - nowy, ekskluzywny, dla wymagających gości, urządzony w nowoczesnym
„OMNIA”
12.03-30.04
stylu, położony przy dolnej stacji kolejki gondolowej na Czarna Górę. Posiada pokoje z łazienkami, TV SAT (LCD
DOR/2/1P
1350
HD), minibarkiem, sejfem, dostępem do Internetu (GRATIS), telefonem, balkonem, widokiem na południową stronę
DOR/APT/1P
1995
oraz apartamenty - na zapytanie. W cenie pobytu: relax centrum w godz. 8-12.00: basen, sauna; solarium,
DOR/DOS/APT/1P
675
restauracja, bar, dostęp do Internetu wi-fi, sala wykładowa, sala konferencyjna, dodatkowo płatny parking – 60
czk/doba. Śniadania – bufet. Dopłata do obiadokolacji: 63,-zł/os. dor./ dzień, 47,-zł/dziecko 5-12 lat/dzień. Taksa klimatyczna w cenie.
Dzieci do 10 lat na dostawce w apartamencie, ze śniadaniami - GRATIS. Pobyty 7 nocy.
APARTAMENT „U LANOVKY” – apartament w nowym budynku położonym ok. 100 m od kolejki
26.03-24.06
gondolowej na Czarną Górę. Apartament usytuowany jest na parterze budynku z możliwością „U LANOVKY” 27.08-01.10 24.06-27.08
1790
1990
bezpośredniego wyjścia na taras, składa się z jednego przestronnego pomieszczenia (TV, CD) z aneksem APT/2-4/0P
kuchennym (w pełni wyposażonym) oraz dużej, jasnej łazienki i przedpokoju. Przeznaczony jest dla 2-4 osób
(łóżko małżeńskie oraz rozkładana kanapa dla 2 osób). Na dole w budynku – zamykane pomieszczenie do przechowywania sprzętu
sportowego. Przy domu apartamentowym parking – niestrzeżony, odpłatny. Możliwość parkowania na dużym strzeżonym parkingu przy
kolejce gondolowej. Przy zakwaterowaniu płatna kaucja zwrotna 1500,-czk (lub 50,- Euro). Pobyty – 7 nocy.
06.03-30.04
„TERRA”
30.04-01.10
Hotel Uzdrowiskowy „TERRA” – połączony przeszklonym przejściem z nowoczesnym krytym
01.10-10.12
basenem termalnym (temperatura wody 27-28°C, w kompleksie: jacuzzi przy basenie oraz 2 zewnętrzne
DOR/2/1P
980
980
z temp. wody 32°C, sauna parowa) oraz bazą zabiegową. Pokoje z łazienkami, TV, radio, telefonem, DZ(3-12)/2,DOS/1P
740
740
lodówką. Do dyspozycji gości jest mały aneks kuchenny (do przygotowania gorących napojów). Na
DOR/2/3P-REL
1490
1690
miejscu możliwość dokupienia pakietów z zabiegami. Możliwość pokoi 1 osobowych – na zapytanie, za
DOR/2/3P-LECZ
1580
1790
dopłatą 40,-zł/noc. W cenie pobytu relaksacyjnego (REL): wstępne badanie lekarskie, 3 x ćwiczenia w
basenie, 3 x pływanie w basenie, 3 x masaż klasyczny, 3 x elektroterapia lub ćwiczenia grupowe, 2 x kąpiel perełkowa. W cenie pobytu
leczniczego (LECZ): wstępna wizyta lekarska, 3-4 zabiegi dziennie. Pobyty – 7 nocy.

Pensjonat „MARTIN” *** - komfortowy pensjonat, położony ok. 400 m od centrum
miejscowości, posiada ok. 50 miejsc w pokojach 2, 3, 4 os. z łazienkami, TV SAT, dostępem
do Internetu. Do dyspozycji gości: mały basen z podgrzewaną wodą, prądem przeciwnym,
przechowalnia sprzętu sportowego, restauracja, parking. Śniadania – bufet. Dzieci do 2 lat
bez świadczeń – GRATIS. Opłata za niewykorzystane łóżko +30% ceny za osobę dorosłą.
Pobyty – 7 nocy.

„MARTIN”

02-26.04
02-23.07
13.08-01.10
26.11-17.12

26.04-02.07
01.10-26.11

23.07-13.08

DOR/2,3/1P

720

670

790

DOR, DZ(2-12)/3,DOS/1P

570

360

610

Hotel „ARNIKA” – położony w centrum uzdrowiska, ok. 400 m od dolnej stacji kolejki gondolowej, posiada ok.
„ARNIKA”
26.03-17.12
miejsc w pokojach z łazienkami i TV sat, oraz apartamentach, 2 pokoje przystosowane dla gości
DOR/2/1P
730
niepełnosprawnych ruchowo. Do dyspozycji gości: restauracja z barem (dla gości hotelowych w restauracji zniżka
585
10%), parking, dostęp do Internetu wi-fi (recepcja, sala wykładowa dla 40 os.). Opłata za psa: 115,-czk/doba. DZ(3-12)/2,DOS/1P
Opłata za niewykorzystane łóżko – 25,-zł/noc. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Dopłata do obiadokolacji:
22,-zł/os./ dzień – kuchnia czeska, 33,-zł/os./dzień – kuchnia międzynarodowa. Zniżka 10% w hotelowej restauracji. Pobyty - 7 nocy.
15.06-01.07
Hotel „VYHLIDKA” *** – położony ok. 100 m od kolejki gondolowej na Czarną Górę, posiada
„VYHLIDKA”
01.07-01.09
01.09-30.10
komfortowe pokoje, wszystkie po remoncie, z łazienkami, TV-sat, radio. Hotel przystosowany do
DOR/2,3,4/1P
660
720
przyjmowania gości niepełnosprawnych. Do dyspozycji gości: siłownia – w cenie pobytu oraz dodatkowo DZ(2-10)/3,4/1P
560
650
płatne: masaże, sauna fińska, sauna na podczerwień, wanna SPA z 15 programami masaży,
chromoterapią, ozonoterapią; przytulna restauracja. Parking przed pensjonatem, nieodpłatny i niestrzeżony. Parking strzeżony ok. 150 m
od pensjonatu. Dzieci do 2 lat bez świadczeń – GRATIS. Przy dwóch pełnopłatnych osobach w pokoju 1 dziecko do 10 lat ze zniżką.
Możliwość zamówienia opieki dla dzieci. Na miejscu możliwość dokupienia obiadokolacji – wybór z bogatego i smacznego menu. Opłata za
psa: 100,-czk/noc. Dopłata do pokoju 1 osobowego 36,-zł/noc. Pobyty – 7 nocy.

KARLOVY VARY – uzdrowisko o ponad 600-letniej tradycji balneologicznej, słynące głównie z pitnych wód mineralnych - 13 źródeł (w tym
12 termalnych) oraz borowin. Te naturalne zasoby wykorzystywane są do terapii wodnych i błotnych, w leczeniu metabolicznych
(zaburzenia przemiany materii - np. cukrzyca, otyłość), układu trawiennego (problemy gastryczne), narządów ruchu (np.
artretyzm, stawy), stany po leczeniu onkologicznym. Bogata baza zabiegowa oferuje również kuracje tlenowe, parafinowe,

laserowe, akupunkturę, drenaż limfatyczny, elektroterapie, masaże, inhalacje i wiele innych. Piękne okolice, ogrody m.in. japoński ze
studnią "Stepanka" - źródełko z mocno mineralizowaną wodą, przepływająca przez miasto rzeka Tepla, klasycystyczne i secesyjne budynki,
zamek z kolumnadami, (w których "ukryte" są źródła pitnych wód termalnych) – ZAMECKE LAZNE z najpiękniejszymi basenami, zabytkowe
domy zdrojowe, kościoły, miejski teatr, wieże widokowe, liczne restauracje, kafejki, hotele to wszystko stwarza wspaniałe warunki i
atmosferę wypoczynku i regeneracji sił witalnych w uzdrowisku.
Pensjonat „RAINBOW” – położony w spokojnej części miasta, zakwaterowanie w komfortowych
„RAINBOW”
pokojach z łazienkami, TV sat oraz apartamentach. Do dyspozycji gości: jadalnia śniadaniowa, dostęp do
DOR/2/1P
Internetu wi-fi, zamykany parking na terenie posesji, letni taras, ogródek zimowy, duży ogród z miejscem
na grill i basenem. Śniadania w formie szwedzkiego stołu. Możliwość wykupienia masaży relaksacyjnych i DZ<12/2,DOS/1P
rehabilitacyjnych w pensjonacie oraz zabiegów leczniczych – ok. 10 min spacerem od pensjonatu. Pobyty – 7 nocy.

02-23.04
30.04-29.10

22-26.04
WIELKANOC
4 noce

1160

566

910

420

14.03-30.04
Sanatorium „ASTORIA” *** - położone w centrum uzdrowiska, vis-a-vis słynnych kolumnad,
„ASTORIA”
30.04-01.10 15.11-23.12
01.10-15.11
składa się z kilku połączonych ze sobą budynków. Posiada pokoje z łazienkami, mini-barem,
DOR/2/1P
1420
1560
1220
telefonem, radio, TV-sat. Pokoje z widokiem na kolumnady zdrojowe – za dopłatą, na zapytanie.
DOR/2/2P
1760
1930
1520
Do kompleksu ASTORIA należy również budynek „Walker” pochodzący z końca XVIII w. – po DOR/2/2P/LECZ
2450
2720
2020
generalnym remoncie, oddalony ok. 200 m. od budynku głównego, posiada pokoje z łazienkami. DOR/2/3P/LECZ
2580
2980
2150
Do dyspozycji gości w San. ASTORIA: salon fryzjerski, kosmetyczny, kantor, kawiarnia, w której
urządzane są wieczorki taneczne, restauracja, baza zabiegowa: mały basen termalny, masaże klasyczne, podwodne, perełkowe,
elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, zabiegi parafinowe, siłownia. W cenie pobytów leczniczych wliczone są 2-3 zabiegi dziennie,
wstępna wizyta lekarska, 1 wizyta kontrolna. Dopłata do pokoi z widokiem na kolumnadę zdrojową – 26,-zł/os./dzień. Pobyty – 7 nocy,
niedziela-niedziela.

Hotel „LAFONTE” **** - nowoczesny, komfortowy hotel położony w spokojnej dzielnicy uzdrowiska,
26.03-30.04
„LAFONTE”
30.04-15.10
15.10-20.12
posiada pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, łazienkami, TV SAT, dostępem do Internetu, sejfem,
DOR/2/1P
1480
1595
minibarem. Dopłata do pokoi typu LUX (2 osobowych) – 50,-zł/noc/os. Do dyspozycji gości: BALNEO
895
895
&WEELNESS CENTRUM – kryty basen (w cenie) z prądem przeciwnym – temp. wody 30-32°, wodnymi DOR/DOS/1P
DOR/1/1P
1750
2100
łóżkami masażowymi, masażami wodnymi, sauna, jacuzzi, szeroka gama zabiegów (m.in. kąpiele perełkowe,
masaże, inhalacje, elektro i magnetoterapie, parafina, solanki, itp.), studio kosmetyczne i fryzjerskie; restauracja z letnim ogródkiem,
całodobowa recepcja (wymiana walut, zamawianie usług, biletów wstępów, usługi biurowe, sprzedaż prasy), winda, bezpieczny parking –
150,-czk/noc, centrum konferencyjne. Możliwość wypożyczenia szlafroka – 120,-czk/noc. Dopłata do obiadokolacji: 52,-zł/os./dzień. Taksa
klimatyczna w cenie pobytu. Możliwość wykupienia pakietów z zabiegami na krótsze terminy. Pobyty – 7 nocy.
„SPAHOTEL
15.03-25.04
SPAHOTEL „RICHMOND” **** - neoklasycystyczny, luksusowy budynek hotelu o ponad 16025.04-30.09 15.11-28.12
RICHMOND”
30.09-15.11
letniej tradycji, położony w spokojnej części uzdrowiska na brzegu rzeki Tepla, otoczony
DOR/2/1P
1760
1850
1490
angielskim ogrodem, dysponuje ponad 130 miejscami w stylowych pokojach o zróżnicowanym DOR/2/3P-LECZ
2440
2650
1995
standardzie, jednak wszystkie wyposażone są w radio, TV sat, telefon, mini bar, sejf. Do
dyspozycji gości: bogata baza zabiegowa (oferująca specjalne programy lecznicze), siłownia; sauna oraz basen w cenie pobytu;
stylowe restauracje, klasycystyczna sala bankietowa, sanatoryjna kawiarnia „Schonbrun” (jej historia sięga 30-tych lat XIX w.), letni taras,
bilard. W cenie pobytu LECZ: wstępna i kontrolna wizyta lekarska, 16 zabiegów – w dni robocze, kuracja pitna oraz basen i sauna – bez
ograniczeń, możliwość diety. Ceny dotyczą pokoi STANDARD. Pokoje LUX oraz apartamenty na zapytanie, za dopłatą. Łóżeczko dla dziecka
-10 €/dzień. Parking – 4 €/dzień. Możliwość zabrania psa – 10 €/dzień. Pobyty – 7 nocy. Możliwość krótszych (min. 4 dni) pobytów na
zapytanie.

Hotel „THERMAL” **** - duży hotel, posiada pokoje z łazienkami, TV sat, telefonem, radio, sejfem,
31.03-01.07
„THERMAL”
31.10-17.12
11.07-31.10
balkonami (widok na basen termalny lub na uzdrowiskową część miasta – dopłata za „City View” – 130,DOR/2/1P
2140
1890
czk/ noc/ os.). Do dyspozycji gości: restauracja, internetowa kawiarnia, winiarnia, centrum kongresowe,
DOR/2/2P
2630
2380
pełna baza zabiegowa (np. masaże, magnetoterapia, terapia tlenowa, elektroterapie, limfodrenaż), sauna,
3990
2990
fitness, solarium, całoroczny odkryty Basen TERMALNY (50 x 17m) w cenie dla gości hotelowych, parking – DOR/2/3P LECZ
250,-czk/doba, podziemne garaże, salon fryzjerski. Pobyty lecznicze (LECZ): wizyta lekarska wstępna i
kontrolna, badania medyczne, 3 zabiegi dziennie (w dni robocze), wolny wstęp na basen termalny, kuracja pitna. Opłata za psa – 200,czk/doba. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Dzieci 3-12 lat – 50% zniżki – pobyt bez zabiegów. Pobyty – 7 nocy.
GRANDHOTEL PUPP ***** - luksusowy hotel posiada pokoje w 2 standardach: de luxe
***** oraz first class ****. Do dyspozycji gości w hotelu: wellness centrum „RIMSKE LAZNE” –
w cenie pobytu; zabiegi lecznicze oraz centrum stomatologiczne – Klinika HARFA, centrum
masażu tajskiego, profesjonalne centrum konferencyjno-kongresowe, restauracja w
neoklasycystycznym stylu, restauracja la Belle Epoque, bar w 19-wiecznej stylizacji, kawiarnia,
bar nocny, CIASNO. Grandhotel PUPP współpracuje z trzema 18-dołkowymi polami golfowymi (2
w Karlovych Varach – najbliższe ok. 6 km od hotelu oraz 1 w Mariańskich Łaźniach), dla gości
hotelowych zniżki oraz możliwość zamówienia trenera. Zamecke Lazne – ok. 5 minut pieszo od
hotelu. W cenie pobytu leczniczego: wstępna i końcowa wizyta lekarska, 2-3 zbiegi dziennie wg
wskazań lekarza, kuracja pitna, 3 x wstęp na basen w San. Elżbietańskim. Dopłata do
obiadokolacji: 95,-zł/os./dzień, dopłata do obiadu i kolacji: 155,-zł/os./ dzień. Dzieci do 12 lat na
dostawce – GRATIS (tylko pobyt hotelowy). Pobyty 7 nocy.

01-25.04
19.05-01.04
11.07-01.11

25.04-19.05

01-30.06
01.11-18.12

DOR/2/1P
DE LUXE (5*)
DOR/DOS/1P
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DOR/2/1P
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DOR/DOS/1P
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3420

4550
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3760
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GRANDHOTEL
„PUPP”

„VILLA ROSA”
10.04-17.10 17.10-29.12
Pensjonat "VILLA ROSA" *** - komfortowy pensjonat położony w pobliżu parku, ok. 10 min. od
DOR/2/1P
1120
920
Vridla (wytwórnia kosmetyków pochądzących z Karlowych Varów). Pokoje 1, 2 os. oraz apartamenty z
DOR/APT/1P
1570
1380
łazienką, TV SAT, telefonem, radio, lodówką. Wszystkie pokoje dla niepalących. Na zapytanie pokoje
LUX z balkonem i widokiem na centrum uzdrowiskowe - dopłata 80,-zł/noc/pokój. Dopłata do pokoju 1 DOR,DZ/DOS/APT/1P
395
395
osobowego: 95,-zł/noc. Do dyspozycji gości: jadalnia, taras letni z widokiem na miasto, parking – 130,czk/ doba, dostęp do Internetu. Zwierzęta domowe są akceptowane po uzgodnieniu - za dodatkową opłatą – 130,-Kcz/doba. W pobliżu (ok.
15 min - Hotel THERMAL) możliwość skorzystania z basenu termalnego. Pobyty 7 nocy.

Villa „BASILEIA” *** - rodzinny, stylowy hotel typu ‘Garni’, po remoncie, położony w centrum Karlovych
„BASILEIA”
01.04-01.10 01.10-22.12
Varów, przy rzece Tepla, między H. „RICHMOND” oraz Grandhotelem PUPP. Posiada pokoje 2 os. oraz
DOR/2/1P
990
750
apartamenty (2 os., 3-4 os. oraz 5-6 os.) z łazienką, TV SAT oraz lodówką. Do dyspozycji gości:
DOR/APT/1P
1290
990
restauracja, masaże (klasyczne, aromatyczne, miodowe, infrasauna, kąpiele perełkowe, w sezonie letnim
595
395
miejsce do relaksu w ogrodzie z małym basenem i słonecznym tarasem, ogrodowy grill, zamykany parking DOR,DZ/DOS/1P
- 150,- czk/ doba. W pobliżu pijalnia wód mineralnych oraz baseny termalne, możliwość zabiegów leczniczych. Dzieci do 3 lat bez świadczeń
– GRATIS. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych – opłata ok. 300,- czk/ doba. Pobyty 7 - nocy.
JACHYMOV – miasto (ok. 15 km na północ od Karlovych Varov) powstało w XVI w., z tego okresu pochodzą liczne zabytki (domy
mieszczańskie, kościoły, ratusz). To pierwsze na świecie unikalne uzdrowisko radonowe powstało w 1906 roku, kiedy para małżeńska Curie
po raz pierwszy wykorzystała wody z przewagą pierwiastka Rad w celach leczniczych. W parku zdrojowym znajduje się pomnik poświęcony
Państwu Curie. Najstarszy, zabytkowy dom sanatoryjny pochodzi z 1912 roku („RADIUM PALACE”). W uzdrowisku, przy wykorzystaniu wód
termalnych, mineralnych i radonowych, leczone są głównie choroby narządów ruchu: zapalenia i urazy stawów, osteoporoza,
dna, reumatyzm oraz niektóre choroby układu nerwowego. Na terenie uzdrowiska znajduje się nowoczesne AQUACENTRUM
AGRICOLA – basen rekreacyjny z wydzielonymi 2 torami pływackimi - 25 m, zjeżdżalnia, mały basen rehabilitacyjny, sauna fińska,
parowa, basen dla dzieci z wodospadem, na terenie kompleksu dodatkowo możliwość masaży, grota solna i kriokomora. Jachymov i okolice
to także doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku, m.in. można uprawiać popularny Nordic Walking, tenis ziemny, jazdę na górskich
rowerach, minigolf, grę w bule, a także korzystać ze spacerów szlakami turystycznymi.
01.04-31.05
Hotel Uzdrowiskowy „CURIE” – oddany do użytku w 1992 r.,
„CURIE”
01.04-23.12
„CURIE”
31.05-01.10 15.11-23.12
01.10-15.11
położony w uzdrowiskowym centrum miasta, tworzy kompleks DOR/2/3P- LECZ
DOR/2/1P
1530
2359
2723
2128
uzdrowiskowy wraz z budynkami ELEKTRY i PRAHY połączony za sobą
DOR/2/3P – RAD
1939
korytarzami. Posiada około 130 miejsc w pokojach 2 os. (TV sat, radio, telefon, lodówka, sejf, łazienka) oraz
apartamentach, wszystkie pokoje po generalnym remoncie w 2004 roku. Obiekt przystosowany do przyjmowania gości niepełnosprawnych
ruchowo. Do dyspozycji gości: pełna baza zabiegowa, basen, winda, restauracja, kawiarnia (wieczory taneczne), bar dzienny, letni taras,
kantor, biblioteka, dostęp do Internetu, salon fryzjerski, kosmetyczny, parking strzeżony. W cenie pobytu z terapią radonową (RAD):
wstępna i końcowa wizyta lekarska, podstawowe badanie lekarskie, 12 zabiegów/tydzień. W cenie pobytu leczniczego (LECZ): wstępna i
końcowa wizyta lekarska, podstawowe badania, 23 zabiegi/tydzień. Pobyty lecznicze i z terapią radonową – min. 11 nocy (cena podana za
7). Możliwość dokupienia obiadokolacji (do pobytu hotelowego): 40,-zł/os./dzień, lub pełnego wyżywienia: 80,-zł/os./dzień. Dzieci do 2 lat
– gratis – bez świadczeń. Dzieci 2-12 lat zniżka 30% z pobytu hotelowego – bez zabiegów. Pobyty – 7 nocy.

Dom Uzdrowiskowy „ELEKTRA” – w roku 2003 przeszedł
kompletną przebudowę i został połączony z Hotelem

„ELEKTRA”

01.04-31.05
01.10-15.11

31.05-01.10

15.11-23.12

„ELEKTRA”

01.04-23.12

DOR/2/3P- LECZ

2163

2450

1960

DOR/2/1P

1395

„PRAHA”

01.04-31.05
01.10-15.11

31.05-01.10

15.11-23.12

„PRAHA”

01.04-23.12

DOR/2/3P- LECZ

2163

2450

1960

DOR/2/1P

1395

Uzdrowiskowym CURIE – krytym przejściem. Posiada ok. 90 miejsc w
DOR/2/3P – RAD
1694
pokojach z łazienkami, TV sat, telefonem, lodówką. Do dyspozycji gości: mała baza zabiegowa w budynku, oraz
pełna baza zabiegowa, restauracja a także pozostałe wyposażenie w kompleksie (CURIE). W cenie pobytu z terapią radonową (RAD):
wstępna i końcowa wizyta lekarska, podstawowe badanie lekarskie, 12 zabiegów/tydzień. W cenie pobytu leczniczego (LECZ): wstępna i
końcowa wizyta lekarska, podstawowe badania, 23 zabiegi/tydzień. Pobyty lecznicze i z terapią radonową – min. 11 nocy (cena podana za
7). Możliwość dokupienia obiadokolacji (do pobytu hotelowego): 40,-zł/os./dzień, lub pełnego wyżywienia: 80,-zł/os./dzień. Dzieci do 2 lat
– gratis – bez świadczeń. Dzieci 2-12 lat zniżka 30% z pobytu hotelowego – bez zabiegów. Pobyty – 7 nocy.

Dom Uzdrowiskowy „PRAHA” – połączony krytym
korytarzem z Hotelem Uzdrowiskowym CURIE, po remoncie

DOR/2/3P – RAD
1694
generalnym w 2001 roku. Posiada ok. 80 miejsc w pokojach z
łazienkami, TV sat, lodówką, telefonem. Do dyspozycji gości: stylowa restauracja, strzeżony parking oraz pełna baza
zabiegowa, restauracja a także pozostałe wyposażenie w kompleksie (CURIE). W cenie pobytu z terapią radonową (RAD): wstępna i
końcowa wizyta lekarska, podstawowe badanie lekarskie, 12 zabiegów/tydzień. W cenie pobytu leczniczego (LECZ): wstępna i końcowa
wizyta lekarska, podstawowe badania, 23 zabiegi/tydzień. Pobyty lecznicze i z terapią radonową – min. 11 nocy (cena podana za 7).
Możliwość dokupienia obiadokolacji (do pobytu hotelowego): 40,-zł/os./dzień, lub pełnego wyżywienia: 80,-zł/os./dzień. Dzieci do 2 lat –
gratis – bez świadczeń. Dzieci 2-12 lat zniżka 30% z pobytu hotelowego – bez zabiegów. Pobyty – 7 nocy.

rozległym parku, popularny wśród gości z całej Europy – m.in. wśród polityków i ludzi kultury. W „RADIUM PALACE” 01.04-31.05
31.05-01.10 15.11-23.12
01.10-15.11
latach 1996-1997 został całkowicie zrekonstruowany w stylu neoklasycystycznym. Posiada ok. DOR/2/3P- LECZ
2618
2898
2331
300 miejsc noclegowych w komfortowych pokojach w różnych kategoriach (I.A, comfort, de
luxe, apartamentach). Wszystkie pokoje z łazienkami (szlafroki, suszarka do włosów), TV sat, telefonem, lodówką „RADIUM PALACE” 01.04-23.12
(minibarek), sejfem. Sanatorium jest przystosowane do przyjmowania gości na wózkach inwalidzkich. Do dyspozycji
DOR/2/1P
1660
gości - w cenie: Wellness Centrum (basen, jacuzzi, sauna) oraz dodatkowo: baza zabiegowa, siłownia, 5 stylowych
DOR/2/3P – RAD
2058
restauracji, kawiarnia z tarasem letnim, bar nocny z muzyką na żywo, sala koncertowa, kącik internetowy wi-fi,
winda, kantor, biblioteka, salon kosmetyczny, fryzjerski oraz parking strzeżony. Łóżeczko dla dziecka – gratis. W cenie pobytu z terapią
radonową (RAD): wstępna i końcowa wizyta lekarska, podstawowe badanie lekarskie, 12 zabiegów/tydzień. W cenie pobytu leczniczego

(LECZ): wstępna ikonowa wizyta lekarska, podstawowe badania, 23 zabiegi/tydzień. Pobyty lecznicze i z terapią radonową – min. 11 nocy
(cena podana za 7). Możliwość dokupienia obiadokolacji (do pobytu hotelowego): 40,-zł/os./dzień, lub pełnego wyżywienia: 80,zł/os./dzień. Dzieci do 2 lat – gratis – bez świadczeń. Dzieci 2-12 lat zniżka 30% z pobytu hotelowego – bez zabiegów. Pobyty – 7 nocy.
Akademik „BEHOUNEK” ***+ – góruje nad uzdrowiskiem, dzięki swemu położeniu z pokoi oraz tarasów rozpościera się piękny widok
na Góry Kruszcowe (Krusne Hory) i uzdrowisko. Budynek przeszedł
01.04-31.05
„BEHOUNEK”
31.05-01.10 15.11-23.12
„BEHOUNEK”
01.04-23.12
01.10-15.11
generalny remont w 2009 roku. Posiada ok. 250 miejsc w pokojach z
DOR/2/3P- LECZ
2520
2821
2233
DOR/2/1P
1560
balkonami, łazienkami (suszarka do włosów), TV sat, telefonem,
DOR/2/3P – RAD
1960
sejfem, lodówką (minibarek), możliwością dostępu do Internetu. Do dyspozycji gości: duży, letni, słoneczny taras z
leżakami, 2 przestronne restauracje, kawiarnia, baza zabiegowa, basen z jacuzzi (w cenie dla gości hotelowych), sauna, kantor, kącik
internetowy wi-fi, 2 saloniki gier, biblioteka, tenis stołowy, bilard, salon kosmetyczny, fryzjerski oraz parking strzeżony. Łóżeczko dla
dziecka – gratis. W cenie pobytu z terapią radonową (RAD): wstępna i końcowa wizyta lekarska, podstawowe badanie lekarskie, 12
zabiegów/tydzień. W cenie pobytu leczniczego (LECZ): wstępna i końcowa wizyta lekarska, podstawowe badania, 23 zabiegi/tydzień.
Pobyty lecznicze i z terapią radonową – min. 11 nocy (cena podana za 7). Możliwość dokupienia obiadokolacji (do pobytu hotelowego): 40,zł/os./dzień, lub pełnego wyżywienia: 80,-zł/os./dzień. Dzieci do 2 lat – gratis – bez świadczeń. Dzieci 2-12 lat zniżka 30% z pobytu
hotelowego – bez zabiegów. Pobyty – 7 nocy.
LAZNE TEPLICE – najstarsze uzdrowisko w centralnej Europie, a jednocześnie nowoczesne, położone w dolinie pomiędzy Górami Orlimi i
górami środkowych Czech, blisko niemieckiej granicy. Największy rozwój uzdrowiska przypada na XVII w., kiedy powstały najbardziej znane
budowle uzdrowiskowe. W XVIII w. Teplice zdobyły renomę nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. W uzdrowisku leczone są
choroby narządów ruchu (zwyrodnieniowe i pourazowe, stawów, mięśni), systemu krążenia, nerwowego, (leczy się tutaj
również dzieci). Do zabiegów leczniczych wykorzystywane są wody termalne o ciepłocie 38 - 49°C – basen termalny 37-38°C, w
Teplicach mieści się również centrum edukacyjne i kongresowe, a także miejskie AQUACENTRUM z wodami termalnymi (basen 25 x
12 m, sauna, siłownia, solarium, jacuzzi, zjeżdżalnie, brodzik dla dzieci), teatr, wiele klubów (np. jazzowy), dyskotek, kawiarni. Ok. 15 km
od Teplice znajdują się 2 pola golfowe oraz naturalne jezioro Barbora.
Sanatorium „CISARSKE LAZNE” **** – zabytkowy budynek, jeden z najstarszych w uzdrowisku, położony
„CISARSKE
01.05-02.10 02.10-18.12
w centrum uzdrowiska, przy parku, po generalnym remoncie, posiada ok.110 miejsc w pokojach z łazienkami,
LAZNE”
2080
1790
suszarką do włosów, TV sat, lodówką, telefonem, sejfem. Za dopłatą możliwość rezerwacji apartamentów. Do DOR/2/1P
dyspozycji gości: nowy termalny basen z prądem przeciwnym i masażami wodnymi, sauna, masaże, pełna DOS/2/1P
1230
1230
baza zabiegowa, restauracja, strzeżony parking, solarium, siłownia, salon kosmetyczny i fryzjerski, kawiarnia,
letni taras z widokiem na park, winiarnia, Internet wi-fi. W sanatorium mieści się Klinika CLT (zabiegi chirurgiczne, medycyna estetyczna,
chirurgia plastyczna, centrum laserowe, centrum stomatologiczne, 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. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 25,-zł/doba. Pobyty 7 nocy.
Sanatorium „BEETHOVEN” *** - neobarokowy budynek, położony w otoczeniu parku uzdrowiskowego, „BEETHOVEN” 01.05-02.10 02.10-18.12
posiada ok. 320 miejsc w pokojach z łazienkami, telefonem, lodówką i TV SAT. Za dopłatą możliwość
DOR/2/1P
1870
1590
rezerwacji pokoi typu COMFORT oraz apartamentów. Do dyspozycji gości: basen termalny z prądem
DOS/2/1P
1230
1230
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. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 25,-zł/doba. Pobyty – 7 nocy.
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,
kawiarnia, letni taras, salon fryzjerski, wypożyczalnia rowerów. Taksa klimatyczna w cenie. Możliwość
wykupienia pobytów relaksacyjnych, leczniczych – także dla dzieci. Dla gości hotelowych 20% zniżki na
dodatkowe zabiegi. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 25,-zł/doba. Pobyty – 7 nocy.

„KAMENNE
LAZNE”

01.05-02.10

02.10-18.12

DOR/2/1P

1790

1490

DOS/2/1P

1230

1230

VELKE LOSINY - mała miejscowość należąca do najstarszych uzdrowisk morawskich, której główną atrakcją są baseny z wodą termalną
(siarczaną) o temperaturze 36,2°C – kryty basen oraz letnie, odkryte kąpielisko (otwarte od początku maja do końca września). Uzdrowisko
specjalizuje się w leczeniu chorób neurologicznych i układu oddechowego oraz układu ruchu (artretyzm, reumatyzm, stawy,
stany pooperacyjne i pourazowe). Leczy się tutaj również dzieci – programy lecznicze obejmują już najmniejsze dzieci od 1 roku życia
do 18 lat. Do atrakcji miejscowości należy również renesansowy zamek otoczony pięknym parkiem – udostępniany do zwiedzania oraz
manufaktura papiernicza - muzeum ręcznego wyrobu papieru, elektrownia wodna, liczne szlaki turystyczne i rowerowe, możliwość jazdy
konnej oraz wędkowania, korty tenisowe.
26.03-01.05
Wellness Hotel „DIANA” **** - posiada pokoje z łazienkami, TV sat, lodówką, 14 apartamentów. Do
„DIANA”
01.05-02.10
02.10-18.12
dyspozycji gości: restauracja z wyśmienitą kuchnią, basen, jacuzzi, siłownia, kort do squasha, tenis stołowy,
DOR/2/2P
1085
1190
sauna, możliwość masaży, kąpieli perełkowych, aromatycznych, zabiegów relaksacyjnych, kawiarnia z DOR/APT/2P
1380
1440
parkietem tanecznym. W cenie pobytu wstęp na basen, do jacuzzi i fitness centrum, tenis stołowy. Dzieci do
5 lat bez świadczeń – gratis. Zniżki dla dzieci na dostawce tylko w apartamentach, pobyt bez zabiegów. Taksa klimatyczna płatna na
miejscu. Pobyty – 7 nocy.
„DIANA” – PAKIETY
26.03-01.05
01.05-02.10
CENA/os./ w pok. 2 os.
02.10-18.12
PAKIETY – cena podana za osobę w pokoju 2 osobowym zawiera: 7 nocy, 2 posiłki dziennie, wolny
WELLNESS, AQUA RELAX,
1290
1420
RELAKS TYDZIEŃ
wstęp na basen, do jacuzzi i fitness centrum oraz dodatkowe świadczenia:
TYDZIEŃ Z RODZINĄ
1570
1630
- Wellness: 1 zabieg dziennie (do wyboru),
CENA/os./ w APT
- AQUA RELAX: 2x kąpiel perełkowa, 2x kąpiel wirowa, 2x kąpiel ziołowa, 1 x kąpiel

saturowana, 1 x masaż klasyczny, całościowy.
- RELAKS TYDZIEŃ – 3 x kąpiel ziołowa, 2 x częściowy masaż regeneracyjny, 1 x masaż klasyczny całościowy, 1 x kąpiel saturowana
- TYDZIEŃ Z RODZINĄ: pobyt w apartamencie, pierwsze dziecko do 15 lat – GRATIS! Dla każdego rodzica – 2 zabiegi na pobyt do
wyboru, dla dzieci w pierwszym i ostatnim dniu pobytu słodki podarunek, istnieje możliwość zapewnienia opiekunki do dziecka – na
zamówienie.
Sanatorium „ELISKA” **** - obiekt po generalnym remoncie, otwarty w lipcu 2010, położony
„ELISKA”
24.04-01.10 01-29.10 29.10-18.12
w parku uzdrowiskowym. Pokoje z łazienkami, TV sat, lodówką, dostępem do Internetu. Do
DOR/2/3P - LECZ
2140
1890
1570
dyspozycji gości: przestronna restauracja, kawiarnia, bar, baza zabiegowa, mały basen termalny z
DOR/2/3P - REL
1690
1450
1180
leczniczą wodą, winda, parking. Śniadania – bufet, obiadokolacje wybór z menu, możliwość
dietetycznego wyżywienia. Hotel nie przyjmuje zwierząt. W cenie pobytu leczniczego: wizyta lekarska, 3-4 zbiegi dziennie, 7 x wstęp na
basen termalny (w ciągu 2 tygodni), pobyty lecznicze min. na 14 nocy (cena podana za tydzień). W cenie pobytu relaksacyjnego: wstępna
wizyta lekarska, 1 x masaż klasyczny częściowy, 1 x okład parafinowy, 1 x masaż aromatyczny, 1 x masaż podwodny, 1 x kąpiel, 2 x
ćwiczenia, 3 x wstęp na basen termalny – 60 min. Pobyty – 7 nocy. Możliwość pobytów weekendowych oraz pakietowych z zabiegami.

UZDROWISKA inne, AQUAPARKI
LIBEREC – miasto położone w północnych Czechach w kotlinie libereckiej pomiędzy górami Izerskimi i pogórzem Jested. Liberec bywa
nazywany miastem pod Jestedem, którego wierzchołek, osiągający wysokość 1012 m, zdobi nowoczesna wieża o oryginalnej konstrukcji,
która stała się symbolem miasta. Atrakcjami są: CENTRUM BABYLON – jeden z największych ośrodków rekreacyjno-rozrywkowych w
Czechach, mieszczących się pod jednym dachem wraz z przylegającym komfortowym hotelem; ogród zoologiczny i botaniczny oraz
urokliwa starówka z licznymi zabytkowymi kamienicami i neorenesansowym ratuszem pochodzącym z 1893r. Do Pragi ok. 100 km, do
Harrachova ok. 40 km.
02.04-14.06 14.06-01.09 01.09-22.12
Hotel „BABYLON” **** - połączony z największym w Czechach kompleksem rozrywkowym i
„BABYLON”
7=6
7=6
7=6
parkiem wodnym. Posiada pokoje z łazienkami, TV, mini barem, możliwością dostępu do
DOR/2,3/1P
1490
1660
1590
Internetu, część z nich przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji gości w DZ(6-14)/2,3/1P
745
830
795
cenie pobytu: CENTRUM BABYLON - AQUAPARK (baseny i tobogany, unikalny adrenalinowy
space-bowl dla odważnych, zjeżdżalnie, jacuzzi, wodotryski i gejzery, masaże wodne i podwodne, temperatura wody w basenach ok. 30°C),
LUNAPARK, interaktywne muzeum - iQPARK. Dodatkowo płatne: KLUB AFRIKANA (sauny dla zamkniętych grup i gości o wysokich
wymaganiach), masaże klasyczne i indyjskie (AYURWEDA), kąpiele borowinowe, jaskinie solne, kręgielnia, gry laserowe, XD Theater,
kawiarnie, restauracje, piwiarnia, parking, miasteczko zakupowe, kasyno „Las Vegas”, NOWOŚCI: INDOOR GOLF – symulator golfowy,
„królestwo dla dzieci”, laserowa strzelnica. Możliwość przyjazdu z psem – 250,-Kc/doba. Łóżeczko dla dziecka – 250,-Kc/doba. Dopłata do
obiadokolacji: 49,-zł/os., 33,-zł/dzieci 6-14 lat. Dzieci do 6 lat bez osobnego miejsca do spania – GRATIS. Parking: 100,-czk/doba. Pobyty 7 nocy. Ceny podane w promocji 7=6!
„BABYLON” – PAKIETY
02.04-22.12
PAKIETY: w każdym pakiecie cena zawiera wolny wstęp do AQUAPARKU, LUNAPARKU, iQPARKU,
CENA ZA OS./PAKIET
do VIP sauny AFRIKANA w poniedziałek – środę – piątek w godz. 18-22.00, 15 min. kręgielnia
ALL INCLUSIVE
346
w godz. 10-12.00 – po wcześniejszej rez., poranne pływanie w basenie już od 8.00. Dzieci 6-14
RELAX DLA DWOJGA
408
lat – 50% zniżka z ceny pobytu hotelowego (bez dodatkowych zabiegów).
ROMANTYKA
880
- ALL INCLUSIVE – 1 noc: piątek-sobota lub sobota-niedziela, wieczorem impreza z muzyką i WEEKEND DLA NOWOŻEŃCÓW
983
konsumpcją: kolacja bufet + alkohol bez limitu w Morawskiej Winiarni, śniadanie bufet,
REGENERACJA SIŁ
1080
- RELAX DLA DWOJGA – 1 noc w pokoju Wellness Hotelu, szlafrok w pokoju, obiadokolacja i śniadanie –
PRZEDŁUŻONY WEEKEND
1120
bufet, 1 x grota solno-jodowa/ os., 1 x łóżko masażowe/ os.
TYDZIEŃ WYGODY
1899
- ROMANTYKA – 2 noce w pokoju typu „suite”, 1x romantyczna kolacja przy świecach, 1 x obiadokolacja
bufetowa, 2 x śniadanie – bufet, 1 x grota solno-jodowa, 1 x wolny wstęp do Wellness Centrum
- WEEKEND DLA NOWOŻEŃCÓW – 2 noce w apt. z wanną w sypialni, butelka wina i misa owoców w pokoju, 1x romantyczna kolacja
przy świecach, 1 x obiadokolacja bufetowa, śniadania – bufet, szlafroki, 1 x grota solno-jodowa, późniejsze opuszczenie pokoju (do 14.00)
- REGENERACJA SIŁ – 3 noce, 2 posiłki dziennie – bufet, 1 x masaż całego ciała – 60 min – klasyczny sportowy, 1 x łóżko masażowe, 1 x
wstęp do Wellness Centrum na 2 godz.
- PRZEDŁUŻONY WEEKEND – 3 noce (zakwaterowanie tylko w czwartek, piątek lub sobotę) w pokoju Wellness Hotelu, 2 posiłki dziennie
– bufet, szlafrok, 1 x grota solno-jodowa, 1 x łóżko masażowe
- TYDZIEŃ WYGODY – 5 nocy w pokoju Wellness Hotelu, 2 posiłki dziennie – bufet, szlafrok, 1 x grota solno-jodowa, 1 x łóżko
masażowe, 1 x masaż całego ciała

Hotel PYTLOUN DESIGN **** - oddany do użytku w 2009 roku, położony w spokojnej części miasta, w pobliżu
„PYTLOUN
05.03-30.11
DESIGN”
centrum, posiada pokoje dla niepalących, w oryginalnym stylu, z łazienkami (suszarka do włosów), LCD TV SAT
DOR/2 MAŁY/1P
1065
32”, ekspresem do kawy lub czajnikiem bezprzewodowym, minibarkiem, sejfem. Pokój standard 16-22 m², pokój
DOR/2
STAND./1P
1253
mały 10 m². GRATIS dla gości hotelowych: kawa, herbata i woda mineralna w pokoju, Internet wi-fi, wypożyczalnia
DOR,DZ/DOS/1P
330
DVD, monitorowany parking. Dodatkowo do dyspozycji gości: stylowa restauracja japońska i tajska, w lecie taras z
kącikiem zabaw dla dzieci, kawiarnia, możliwość masaży. Możliwość zakupu na recepcji wejściówek do Aquaparku
Babylon z 10% zniżką dla gości hotelowych. Śniadania w formie bufetu. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Łóżeczko dla dziecka 18,zł/noc. Pobyty – 7 nocy. Możliwość krótszych terminów.

Hotel „PYTLOUN” *** - otwarty w 2007 roku, położony w pobliżu Centrum Babylon, posiada eleganckie i
„PYTLOUN”
05.03-30.11
nowocześnie urządzone pokoje dla niepalących (w sumie 70 miejsc), z łazienkami, LCD TV SAT, ekspresem do DOR/2 MAŁY/1P
999
kawy lub czajnikiem bezprzewodowym, lodówką, sejfem, wi-fi. Pokój 2 os. mały - 12 m², pokój 2 os. standard – 15 DOR/2 STAND./1P
1109
m², 3 os. pokój 20 m², 4 os. pokój 28 m². GRATIS dla gości hotelowych: kawa, herbata i woda mineralna w
DOR/3/1P
1019
pokoju, Internet wi-fi, monitorowany parking. Do dyspozycji gości: ogólnodostępna kuchnia w pełni wyposażona, z
DOR/4/1P
983
pralką oraz zestawem do prasowania; restauracja czeska, taras z placem zabaw dla dzieci w sezonie letnim.
DOR,DZ/DOS/1P
330
Możliwość zakupu na recepcji wejściówek do Aquaparku Babylon z 10% zniżką dla gości hotelowych. Śniadania w
formie bufetu. Obiadokolacja: 40,-zł/os./dzień. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Łóżeczko dla dziecka 18,-zł/noc. Pobyty – 7 nocy.
Możliwość krótszych terminów.
„PYTLOUN

05.03-30.11
PYTLOUN TRAVEL HOTEL *** - otwarty w 2010 roku, położóny ok. 3 km od centrum sportów na Jestedzie,
TRAVEL”
875
posiada pokoje dla niepalących (w sumie 77 miejsc), z łazienkami, LCD TV SAT, ekspresem do kawy lub czajnikiem DOR/2 MAŁY/1P
947
bezprzewodowym, wi-fi. Pokój 2 os. mały - 12 m², pokój 2 os. standard – 15 m², 4 os. pokój 30 m². GRATIS dla DOR/2 STAND./1P
gości hotelowych: kawa, herbata w pokoju, Internet wi-fi, monitorowany parking. Do dyspozycji gości:
DOR/4/1P
770
ogólnodostępna kuchnia z mikrofalówką i piekarnikiem (z możliwością grillowania), z pralką; restauracja czeska, DOR,DZ/DOS/1P
330
taras z placem zabaw dla dzieci w sezonie letnim. Możliwość zakupu na recepcji wejściówek do Aquaparku Babylon
z 10% zniżką dla gości hotelowych. Śniadania w formie bufetu. Obiadokolacja: 40,-zł/os./dzień. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS.
Łóżeczko dla dziecka 18,-zł/noc. Pobyty – 7 nocy. Możliwość krótszych terminów.

LUHACOVICE LAZNE – czwarte co do wielkości uzdrowisko w Czechach, uważane za jedno z najpiękniejszych (zgłoszone do wpisania na
listę UNESCO), położone w południowo-wschodniej części kraju, słynące z wód mineralnych (14 źródeł w tym jedno z wodą siarkową)
używanych do celów leczniczych, m.in. kuracje pitne, inhalacje, zabiegi balneologiczne. Leczy się tutaj przede wszystkim choroby
górnych i dolnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, narządów ruchu, cukrzycę. Miejscowość polecana jest również
turystom i wczasowiczom. Wiele terenów spacerowych (rozległy park zdrojowy), liczne zabytki architektury (m.in. barokowy zamek, stare
miasto, kolumnada), teatr, kawiarnie, wiele piwnic winiarskich, w które obfituje rejon południowych Moraw oraz wiele innych możliwości
spędzenia wolnego czasu czyni to miejsce atrakcyjnym dla wypoczynku (trasy turystyczne i piękna przyroda Białych Karpat, w sezonie
letnim Luhacovicke jezioro, a w zimie wyciągi i trasy narciarskie)
Kompleks Uzdrowiskowy „MIRAMARE” – położony w pobliżu centrum miejscowości oraz jej
27.02-24.04
31.10-19.12
„MIRAMARE”
24.04-03.10
centrum uzdrowiskowego, składa się z 3 połączonych ze sobą budynków (MIRAMARE I ***,
03.10-31.10
7=6
1575
1765
1135
MIRAMARE II****, VILA HELENA****), w sumie posiada ok. 200 miejsc w pokojach standard DOR/2/3P - REL
*** – z łazienkami, TV sat, telefonem oraz superior **** – dodatkowo z lodówką (za dopłatą – DOR/2/3P - LL
1700
1890
1242
30,-zł/noc/os.), na zapytanie. Do dyspozycji gości: baza zabiegowa przy wykorzystaniu 2
własnych źródeł wód mineralnych, Wellness Centrum: 2 baseny, sauna, solarium oraz salon kosmetyczny i fryzjerski, 2 restauracje (z
możliwością wyżywienia dietetycznego), bar dzienny, zamykany parking, dostęp do Internetu wi-fi - gratis, winda. W cenie pobytu
relaksacyjnego (REL): 1 masaż częściowy, 1 x okład borowinowy lub cynamonowy, 1 x kąpiel kwasowęglowa, 1 x kąpiel z solami lub
olejkami, 1 x masaż podwodny, 2 x inhalacja. W cenie pobyty leczniczego light (LL): wizyta lekarska, 12 zabiegów wg wskazania lekarza.
W cenie wszystkich pobytów: kuracja pitna, wolny wstęp na basen. Pobyty – 7 nocy.
31.10-19.12
24.04-03.10
Kompleks VILA „ANTOANETA” **** – składa się z trzech budynków (VILA ANTOANETA, VILA „ANTOANETA” 27.02-24.04
03.10-31.10
7=6
PETRIN, VILA PERNSTYN), położony w pobliżu parku uzdrowiskowego i zdrojowej kolumnady, DOR/2/3P - REL
1575
1765
1135
posiada ok. 90 miejsc w pokojach standard z łazienkami, TV sat, telefonem, lodówką i superior – DOR/2/3P - LL
1700
1890
1242
dodatkowo z minibarem i sejfem (za dopłatą, na zapytanie). Panuje tutaj rodzinna atmosfera. Do
dyspozycji gości: Wellness Centrum - wodne centrum relaksacyjne, basen kryty z prądem przeciwnym, połączony z odkrytym basenem,
jacuzzi, sauna sucha i parowa, słoneczny taras oraz restauracja, dzienny bar, podziemne garaże oraz dostęp do Internetu i winda w VILI
ANTOANETA. W cenie pobytu relaksacyjnego (REL): 1 masaż częściowy, 1 x okład borowinowy lub cynamonowy, 1 x kąpiel kwasowęglowa,
1 x kąpiel z solami lub olejkami, 1 x masaż podwodny, 2 x inhalacja. W cenie pobyty leczniczego light (LL): wizyta lekarska, 12 zabiegów
wg wskazania lekarza. W cenie wszystkich pobytów: kuracja pitna, wolny wstęp na 2 baseny, jacuzzi i saunę parową. Pobyty – 7 nocy.

VILA „VALASKA” – luksusowy dom uzdrowiskowy, dla wymagających gości, położony w pobliżu
27.02-24.04
31.10-19.12
„VALASKA”
24.04-03.10
03.10-31.10
7=6
parku uzdrowiskowego i zdrojowej kolumnady, pochodzi z 1907 roku wykonana wg projektu
2890
3150
2380
znanego czeskiego projektanta Dusana Jurokovicza. Do dyspozycjo gości: piękny ogród wokół DOR/2/3P - REL
3020
3280
2480
hotelu z altaną i jeziorkiem. Pokoje: 9 luksusowych apartamentów (pokój dzienny, sypialnia, DOR/2/3P - LL
łazienka, dostęp do Internetu, klimatyzacja, minibarek. Do dyspozycji gości: parking przy hotelu,
Wellness Centrum: wyjątkowa balneoterapia, hydromasaż całego ciała, częściowy hydromasaż, kąpiele perełkowe, sucha kąpiel CO2,
aromaterapia, masaż falami dźwiękowymi, terapia kolorem, terapia Kneippova, sauna parowa, słoneczny taras, restauracja (propozycje
różnych diet oraz specjalności kulinarnych). Vila Valaska połączona jest z Vilą Antoaneta, gdzie goście mogą skorzystać z wodnego centrum
relaksacyjnego. W cenie pobytu relaksacyjnego (REL): 1 masaż częściowy, 1 x okład borowinowy lub cynamonowy, 1 x kąpiel
kwasowęglowa, 1 x kąpiel z solami lub olejkami, 1 x masaż podwodny, 2 x inhalacja. W cenie pobyty leczniczego light (LL): wizyta
lekarska, 12 zabiegów wg wskazania lekarza. W cenie wszystkich pobytów: kuracja pitna, wolny wstęp na 2 baseny, jacuzzi i saunę parową
– w Vili Antoaneta. Pobyty – 7 nocy.
KARLOVA STUDANKA – uzdrowisko położone w okolicach Jesenika (ok. 20 km), położone w otoczeniu lasu iglastego na wysokości ok.
800 m n.p.m. Posiada naturalne wody mineralne, lecznicze; naturalne zasoby gazu węglanowego. Wskazania: nadciśnienie, choroby
dróg oddechowych, uszkodzenia gardła i strun głosowych, chroniczne zapalenie zatok, chroniczne stany zapalne aparatu
oddechowego, astma, choroby nowotworowe i układu naczyniowego. Stosowane zabiegi m.in: okłady torfowe, kuracje pitne,
zabiegi wodne, kąpiele gazowe, zastrzyki gazowe, masaże, inhalacje, rehabilitacja ruchowa, elektroterapia. NOWOŚĆ !!! Kompleks

relaksacyjny: BASEN TERMALNY 32-43°C z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, tepidarium, sauna fińska, VACUWELL, VIBROSAUNA oraz grota
solna.
26.03-30.04 30.04-02.07
„LIBUSE”
02.07-03.09
Sanatorium „LIBUSE” – budynek główny dysponujący: jadalniami, inhalatorium, balneologią,
01.10-17.12 03.09-01.10
elektroterapią, rehabilitacyjnymi salami ćwiczeń, stałą opieką lekarską, recepcją, świetlicami,
DOR/2/1P
770
1090
1370
pomieszczeniami do imprez towarzyskich i kulturalnych, kawiarnią, przechowalnią rowerów. DOR/2/3P-REL
1020
1340
1640
6 nocy
Posiada ok. 120 miejsc w pokojach z łazienkami i TV. W cenie pobytu leczniczego: 15 DOR/2/3P-LECZ
1790
2180
2420
6 nocy
zabiegów, badania lekarskie, wizyta lekarska. W cenie pobytu relaksacyjnego: 3
zabiegi/pobyt, wizyta lekarska. Pobyty relaksacyjne i lecznicze – 6 nocy od poniedziałku do niedzieli. Parking płatny – ok. 40 czk/dzień.
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Dopłata do obiadu: 35,-zł/os./dzień, dopłata do kolacji: ok. 28,-zł/os./dzień. Pobyty hotelowe – 7
nocy (sobota-sobota).
26.03-30.04

30.04-02.07

„BEZRUC”
02.07-03.09
Dom Uzdrowiskowy „BEZRUC” - budynek po renowacji, posiada ok. 100 miejsc w 1 i 2 os.
01.10-17.12 03.09-01.10
DOR/2/1P
770
1090
1370
komfortowych pokojach z łazienkami i TV sat oraz pokojach studio (ze wspólną łazienką). Do
dyspozycji gości: czytelnia sanatoryjna z możliwością korzystania z Internetu. W cenie pobytu DOR/2/3P-REL
1020
1340
1640
6 nocy
leczniczego: 15 zabiegów, badania lekarskie, wizyta lekarska. W cenie pobytu DOR/2/3P-LECZ
1790
2180
2420
6 nocy
relaksacyjnego: 3 zabiegi/pobyt, wizyta lekarska. Pobyty relaksacyjne i lecznicze – 6 nocy od
poniedziałku do niedzieli. Parking płatny – ok. 40 czk/dzień. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Dopłata do obiadu: 35,-zł/os./dzień,
dopłata do kolacji: ok. 28,-zł/os./dzień. Pobyty hotelowe – 7 nocy (sobota-sobota).

LAZNE JESENIK - uzdrowisko położone na stokach najbardziej wysuniętej na wschód części Gór Rychlebskich, ok. 2 km od miasta
Jesenik, odznacza się wyjątkowymi warunkami klimatycznymi (od północy, zachodu i południa chronione jest przez wysokie masywy
górskie, a od wschodu rozciąga się dolina. Nazwa uzdrowiska „Priessnitz” pochodzi od nazwiska założyciela, lekarza - propagatora
wodolecznictwa. Leczy się tutaj głównie choroby dróg oddechowych, układu krwionośnego, systemu nerwowego, skórne, kobiece,
zaburzenia psychiczne. W okolicach uzdrowiska bije ok. 60 źródeł wód mineralnych, które wykorzystywane są do zabiegów leczniczych.
Kompleks uzdrowiskowy jest umiejętnie rozplanowany i wkomponowany w piękny krajobraz, góruje nad miastem. Na terenie kompleksu
znajdują się restauracje, kawiarnie, biblioteka oraz muzeum (dom rodzinny Preissnitz’a) oraz kryty basen w San. ”PRIESSNITZ”.
Sanatorium "JAN RIPPER" *** - po remoncie, położone w centrum uzdrowiska, ok. 50 m. od budynku
26.03-01.05
„JAN RIPPER”
01.05-02.10
02.10-11.12
balneoterapii (sauna + zabiegi hydroterapeutyczne), posiada 87 miejsc w pokojach z łazienkami, TV,
DOR/2/1P
1140
1180
telefonem, mini barem; jadalnię, całodobową recepcję. Do dyspozycji gości na terenie uzdrowiska: basen z
1230
1460
jacuzzi, przeciwprądem, solarium, salon kosmetyczny, fitness, baza zabiegowa, bilard, jaskinia solna, DOR/2/1P - AU
1590
1840
kantor, ogród zimowy, cukiernia, kawiarnia, bankomat (San. Priessnitz), lodowisko, stok narciarski DOR/2/2P - REL
DOR/2/3P
LECZ
1940
2100
oświetlony, trasy biegowe, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, sanek, łyżew, parking – dodatkowo płatny
ok. 240,- czk/ tydzień, możliwość wynajęcia garażu. W cenie pobytu „aktywny urlop”: wizyta lekarska,
2 x masaż, 2 x kąpiel, 2 x terapia ruchowa Priessnitza, 1 x basen W cenie pobytu relaksacyjnego: wstępne badanie lekarskie, 1 x
terapia korekcyjna, 1 x masaż ogólny, 1 x masaż rozluźniający – miodowy, 1 x tradycyjna kąpiel ziołowo-perełkowa, 1 x delikatna kąpiel z
olejkiem aromatycznym, 1 x ćwiczenie zbiorowe do wyboru, 2 x terapia ruchowa Priessnitza, 1 x jednofazowa częsciowa kąpiel Priessnitza,
2 x basen rehabilitacyjny. W cenie pobytu leczniczego (min. 2 tygodnie): wstępna, kontrolna i końcowa wizyta lekarska, 2-3 zabiegi
dziennie. Pobyty – 7 nocy. Dzieci do 3 lat na dostawce, bez wyżywienia - GRATIS. Łóżeczko dla dziecka – GRATIS. Pobyt dzieci – bez
zabiegów.
Sanatorium „PRIESSNITZ” *** - główny budynek uzdrowiska, w stylu secesyjnym, ze stylowymi
26.03-01.05
„PRIESSNITZ”
01.05-02.10
02.10-11.12
wnętrzami, posiada ok. 250 miejsc w pokojach 2 os. z łazienkami, TV, telefonem, minibarem i balkonem
DOR/2/1P
1240
1280
oraz apartamenty. Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja, ambulatorium, gabinet lekarski, baza
DOR/2/1P - AU
1360
1490
zabiegowa (balneoterapia, magnetoterapie i inne), basen z jacuzzi, przeciwprądem, bilard, jaskinia solna,
DOR/2/2P - REL
1790
1940
kantor, ogród zimowy, cukiernia, bankomat, 3 jadalnie, bar dzienny, kawiarnia w ogrodzie zimowym, salon
DOR/2/3P - LECZ
2100
2200
wellness i beauty. Na terenie uzdrowiska: lodowisko, stok narciarski oświetlony, trasy biegowe,
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, sanek i łyżew, parking – dodatkowo płatny ok. 240,-czk/tydzień, możliwość wynajęcia garażu. W
cenie pobytu „aktywny urlop”: wizyta lekarska, 2 x masaż, 2 x kąpiel, 2 x terapia ruchowa Priessnitza, 1 x basen W cenie pobytu
relaksacyjnego: wstępne badanie lekarskie, 1 x terapia korekcyjna, 1 x masaż ogólny, 1 x masaż rozluźniający – miodowy, 1 x tradycyjna
kąpiel ziołowo-perełkowa, 1 x delikatna kąpiel z olejkiem aromatycznym, 1 x ćwiczenie zbiorowe do wyboru, 2 x terapia ruchowa
Priessnitza, 1 x jednofazowa częsciowa kąpiel Priessnitza, 2 x basen rehabilitacyjny. W cenie pobytu leczniczego (min. 2 tygodnie):
wstępna, kontrolna i końcowa wizyta lekarska, 2-3 zabiegi dziennie. Pobyty – 7 nocy. Dzieci do 3 lat na dostawce, bez wyżywienia GRATIS. Łóżeczko dla dziecka – GRATIS. Pobyt dzieci – bez zabiegów.
MARIANSKE LAZNE – znane uzdrowisko czeskie słynące z zabytkowego centrum (kolumnada zdrojowa ze „Śpiewającą Fontanną”),
parku zdrojowego, licznych źródeł leczniczych wód mineralnych – wykorzystywanych głównie do leczenia chorób układu moczowego i
trawiennego (również zaburzenia metabolizmu), nerwowego, oddechowego oraz narządów ruchu, ginekologicznych,
onkologicznych, niepłodności, otyłości i nadwagi, stanów pooperacyjnych i pourazowych. W leczeniu stosuje się głównie
kuracje pitne, inhalacje, kąpiele regeneracyjne, zabiegi balneologiczne. W miejscowości basen pływacki, korty tenisowe, stadion, pole
golfowe, możliwość jazdy konnej, liczne trasy rowerowe. W okolicy m.in.: zamek w miejscowości Cheb, zamek Seeberg, zamek Kynzvart,
muzeum Balneologii we Frantiskovych Łaźniach.
Hotel „NOVE LAZNE” ***** - jeden z najstarszych zabytkowych obiektów
uzdrowiskowych, należący do sieci Danubis Health Spa Resort, posiada
luksusowe pokoje w kategorii Superior Plus, wszystkie z łazienkami (suszarka
do włosów, szlafroki), mini-barem, TV sat, telefonem, sejfem. Do dyspozycji

„NOVE LAZNE”

26.03-16.04
22.10-12.11

16.04-04.06
30.07-22.10

04.06-30.07
PRPOMOCJA

12.11-03.12

03-23.12
PROMOCJA

DOR/2/1P

2690

3240

2920

2380

2140

DOR/2/3P-LECZ

3980

4490

4040

3640

3280

gości: kompleksowe centrum leczniczo-zabiegowe i relaksacyjne oparte na bazie wód mineralnych i najnowszych zabiegach leczniczych,
wellness & beauty centrum (m.in. centrum laserowe, masaże, turbo-solarium, salon kosmetyczny) restauracja, lobby bar, stylowa
kawiarnia. W cenie pobytu leczniczego (min. 7 nocy): wizyta lekarska wstępna i końcowa, raport końcowy, max 24 zabiegi w tygodniu,
kuracja pitna, całodobowa opieka medyczna. Śniadania i kolacje – bufet, obiad wybór z menu. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. Dla
gości hotelowych GRATIS: powitalny napój, wolny wstęp na 3 baseny z masażami i prądami w historycznych Rzymskich Łaźniach oraz
jacuzzi, fitness, sauny, sanaria, łaźnie parowe, terapia Kneippova, program animacyjny, kącik internetowy oraz wi-fi w lobby barze.
PROMOCJA: w okresach 04.06-30.07.2011 i 03.12-23.12.2011 przy pobycie min. na 7 nocy ceny obejmują 10% zniżki. Pobyty 7 nocy.
Grandhotel „PACIFIK” **** - należący do sieci Danubis Health Spa Resort,
26.03-16.04 16.04-04.06 04.06-30.07
03-23.12
„PACIFIK”
12.11-03.12
22.10-12.11 30.07-22.10 PRPOMOCJA
PROMOCJA
położony w pobliżu śpiewającej fontanny i kolumnady, w centrum uzdrowiska,
DOR/2/1P
2100
2540
2290
1770
1590
posiada pokoje lux w kategoriach Superior i Superior Plus (za dopłatą),
DOR/2/3P-LECZ
3250
3680
3310
2890
2600
wszystkie z łazienkami (suszarka do włosów, szlafroki), minibarem, TV sat,
telefonem, sejfem. Do dyspozycji gości: 2 restauracje, lobby bar, pełna baza zabiegowa, wellness centrum z masażami, sauną, solarium,
basen z masażami, tropikalny prysznic, salon kosmetyczny. W cenie pobytu leczniczego (min. 7 nocy): wizyta lekarska wstępna i końcowa,
raport końcowy, max 24 zabiegi w tygodniu, kuracja pitna, całodobowa opieka medyczna. Śniadania i kolacje – bufet, obiad wybór z menu.
Taksa klimatyczna płatna na miejscu. Dla gości hotelowych GRATIS: powitalny napój, wolny wstęp na basen z atrakcjami wodnymi, jacuzzi,
sauna, tropikalny deszcz, terapia Kneippova, kącik internetowy. PROMOCJA: w okresach 04.06-30.07.2011 i 03.12-23.12.2011 przy pobycie
min. na 7 nocy ceny obejmują 10% zniżki. Pobyty 7 nocy.
Hotel „VLTAVA – BEROUNKA” ***+ - położony przy parku uzdrowiskowym, w „VLTAVA-BEROUNKA” 26.03-16.04 16.04-04.06 04-25.06 19.11-23.12
22.10-19.11 25.06-22.10 PRPOMOCJA
PROMOCJA
pobliżu centrum uzdrowiska i kolumnady zdrojowej, posiada pokoje w kategorii
DOR/2/1P
1340
1690
1520
910
Standard oraz Komfort i Superior (za dopłatą), wszystkie z łazienkami, telefonem,
DOR/2/3P-LECZ
2410
2780
2500
1840
sejfem, TV sat. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, letni taras, pełna baza
zabiegowa, basen z masażami, jacuzzi, masaże, fitness, sauna, solarium, salon kosmetyczny. W cenie pobytu leczniczego (min. 7 nocy):
wizyta lekarska wstępna i końcowa, raport końcowy, max 24 zabiegi w tygodniu, kuracja pitna, całodobowa opieka medyczna. Śniadania i
kolacje – bufet, obiad wybór z menu. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. Dla gości hotelowych GRATIS: powitalny napój, wolny wstęp na
basen z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, kącik internetowy. PROMOCJA: w okresach 04.06-30.07.2011 i 03.12-23.12.2011 przy pobycie min.
na 7 nocy ceny obejmują 10% zniżki. Pobyty 7 nocy.
Hotel „KRAKONOS” *** - położony w spokojnej okolicy ok. 2 km od centrum Mariańskich Lazni. Posiada
pokoje 2 os. z możliwością dostawki, z łazienkami (suszarka do włosów), TV sat, lodówką oraz pokojach

„KRAKONOS”

02.04-05.11

05.11-17.12

DOR/2,3,4/1P

1360

1140

studio. Hotel przystosowany dla gości niepełnosprawnych ruchowo. Do dyspozycji gości: pełna baza „KRAKONOS” 02.04-05.11 05.11-17.12
zabiegowa, basen – w cenie pobytu hotelowego, jaskinia solna, salon kosmetyczny i fryzjerski, winda, DOR/2/2P-REL
1690
1440
letni taras, restauracja, bar przy recepcji, kantor, Internet wi-fi. Śniadania w formie bufetu. Dopłata do
DOR/2/2P
1530
1430
WELLNESS
obiadokolacji (pobyt hotelowy ze śniadaniami): 33,-zł/os./dzień. Możliwość zabrania psa: 10,-€/doba.
Parking strzeżony – ok. 5,- €/doba. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 90,-zł/doba. W cenie pobytu REL: wstępna wizyta lekarska, 10
zabiegów w tygodniu. W cenie pobytu Wellness: 1 x masaż klasyczny, 1 x kąpiel perełkowa, 1 x aroma masaż, 1 x kąpiel z solami z
Morza Martwego, 3 x grota solna, wolny wstęp na basen. Pobyty – 7 nocy.
Hotel „VILLA GLORIA” *** - położony w spokojnym miejscu, w okolicach śpiewającej fontanny, do
centrum można dojść pieszo, w najbliższej okolicy znajduje się wiele interesujących zabytków. Pokoje
standard z łazienkami, telefonem, TV, sejfem, minibarkiem, dostępem do Internetu, niektóre z możliwością
dostawki. Możliwość dopłaty do pokoju superior oraz apartamentów (na zapytanie). Do dyspozycji gości:
stylowa jadalnia, Parking płatny 5,- Eur/noc. Możliwość wynajęcia garażu – 10,-Eur/noc – po wcześniejszej
rezerwacji. Dzieci do 5 lat – bez świadczeń – GRATIS. Hotel przeznaczony dla osób niepalących. Możliwość
wykupienia pobytów pakietowych. Pobyty – 7 nocy.

„GLORIA”

01.04-31.10

31.10-17.12

DOR/2/1P

820

630

DOR, DZ/DOS/1P

570

400

DZ(5-12)/2/1P

430

400

DZ(12-15)/2/1P

705

532

DOR/1/1P

1250

940

FRANTISKOVY LAZNE – uzdrowisko położone ok. 35 km od Mariańskich Lazni, ok. 45 km od Karlovych Varov, ok. 15 km od niemieckiej
granicy, zostało założone w 1793 roku na miejscu starego źródła leczniczego, z inicjatywy lekarza z Chebu, dr Bernharda Adlera. Z końca
XVIII i pierwszej połowy XIX w. zachowała się typowa, uzdrowiskowa architektura - klasycystyczne budynki, stylowe pawilony, parki i
zabytkowe kościoły. Uzdrowisko zyskało popularność dzięki bogatym złożom siarczanożelazistych borowin i 20 bijącym tu źródłom wód
mineralnych (solanki oraz wody średnio i mocno zmineralizowane), zalecanym przy wspomaganiu leczenia chorób serca i naczyń
krwionośnych, chorób kobiecych, chorób układu ruchu. Do uzdrowiska należy kompleks AQUAFORUM - kąpielisko z wodami
mineralnymi, temperatura wody max. 32 °C (3 baseny kryte i 3 odkryte z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, zjeżdżalnia, tobogan, wodne
jaskinie, masaże wodne, sauna, piłka wodna, kącik zabaw dla dzieci, restauracja, snack-bar, aqua shop).
26.03-30.04
Hotel „SAVOY” **** - położony ok. 600 m od kompleksu AQUAFORUM posiada ok. 180 miejsc w
„SAVOY”
30.04-01.11
01.11-17.12
pokojach 1 i 2 osobowych – kat. I (kat. IA i LUX za dopłatą). Do dyspozycji gości: pełna baza DOR/2/3P-LECZ
2190
2490
balneoterapeutyczna i zabiegowa, basen, sauna, kawiarnia z barem, restauracja, salon kosmetyczny,
fryzjerski, winda. W cenie pobytu leczniczego (LECZ): wizyta lekarska wstępna, kontrolna, końcowa, do 18 zabiegów/ tydzień - wg wskazań
lekarza, opieka medyczna. W okresie 01.07-15.08 PROMOCJA na dwutygodniowe pobyty 14=13! Pobyty – 7 nocy.

Hotel „BELVEDERE” *** - położony przy parku, ok. 300 m od kompleksu AQUAFORUM, posiada ok. 100
26.03-30.04
„BELVEDERE”
30.04-01.11
01.11-17.12
miejsc w pokojach 1 i 2 osobowe kat.I i kat. IA. Do dyspozycji gości: jadalnia z panoramicznym widokiem
DOR/2/3P-LECZ
1790
2110
na promenadę Isabelińską, bar dzienny, winda, baza zabiegowa, wieczorki taneczne, koncerty. W cenie
pobytu leczniczego (LECZ): wizyta lekarska wstępna, kontrolna, końcowa, do 18 zabiegów/ tydzień - wg wskazań lekarza, opieka
medyczna. Pobyty – 7 nocy.

26.03-30.04
Hotel „GOETHE” *** - położony w historycznym centrum uzdrowiska, ok. 800 m od kompleksu
„GOETHE”
30.04-01.11
01.11-17.12
AQUAFORUM, posiada ok. 130 miejsc w pokojach 1 i 2 osobowe kat.I i kat.IA (za dopłatą). Do dyspozycji DOR/2/3P-LECZ
1760
2080
gości: restauracja „U FAUSTA”, Cafe „MARKETKA”, winda, baza zabiegowa. W cenie pobytu leczniczego
(LECZ): wizyta lekarska wstępna, kontrolna, końcowa, do 18 zabiegów/ tydzień - wg wskazań lekarza, opieka medyczna. Pobyty – 7 nocy.

CZESKA SZWAJCARIA – kraina pełna tajemniczości, park narodowy, założony początkiem 2000 roku (jako czwarty PN na terenie Czech).
Główne miejscowości Czeskiej Szwajcarii: Jetrichovice, Hrensko, Krasna Lipa. Teren parku narodowego chroni faunę, florę oraz zabytki
znajdujące się na tym terenie (zamki, klasztory, kościoły, skanseny). Region słynie z fantastycznie ukształtowanych formacji skalnych i
tajemniczych „miast” z kamienia. Rozciąga się na północ od Decina i (w większej części) na wschód od płynącej do Niemiec Łaby.
Największą atrakcją regionu jest Pravcicka brana (największy w Europie naturalny most z piaskowca – symbol Czeskiej Szwajcarii),
znajdująca się w pobliżu trasy Hrensko – Jetrichovice. Czeska Szwajcaria rozciąga się także na niemiecką część ze skalnymi cudami, tzw.
Szwajcarię Saksońską. W regionie liczne trasy rowerowe, piesze szlaki turystyczne, kolejka turystyczna po najbardziej atrakcyjnym terenie
parku, możliwość spływu łodziami, baseny i kąpieliska – m.in. AQUAPARK w Decinie (jeden z najnowocześniejszych aquaparków w
Czechach, położony w centrum miasta: odkryte kąpielisko letnie z basenami 50 i 25 m, basenem rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci, część
kryta – całoroczna z basenem 25 m, toboganami, basenem dla dzieci, dziką rzeką, jacuzzi, restauracją, saunami, letnim tarasem,
masażami).
04.02-22.04 22.04-30.06
Pensjonat „NA STODOLCI” – położony w miejscowości Dolni Chribska, w spokojnym,
„NA STODOLCI”
30.06-27.08
30.10-17.12 27.08-30.10
zacisznym otoczeniu łąk oraz pobliskich lasów, tuż przy granicy Parku Narodowego „Czeska
DOR/2,3/1P
645
788
950
Szwajcaria”, posiada ok. 30 miejsc w przestronnych pokojach na poddaszu (w dwóch budynkach
DZ(2-12)/3/1P
495
599
669
obok siebie), wykończonych drewnem, z łazienkami, TV oraz apartamentach z aneksem Domek ROUBENKA
2860
3580
4780
7
osób/0P
kuchennym (dopłata: 20,-zł/doba). Możliwość wynajęcia mniejszego domku w całości – max dla
7 osób. Do dyspozycji gości: stylowa restauracja (z różnorodnym menu – również wegetariańskim) z dwoma salami dla 50 i 20 osób, letni
taras, klub na wieczorne imprezy, stadnina koni z możliwością nauki jazdy konnej oraz rekreacyjnych przejażdżek konnych po okolicy,
miejsce na grill i ognisko z widokiem na otaczające łąki, parking, przechowalnia rowerów. Możliwość zabrania psa – 50,-czk/tydzień. Dzieci
do 2 lat bez świadczeń – GRATIS. Śniadania w formie bufetu. Dopłata do obiadokolacji: 30,-zł/os./ dzień. Taksa klimatyczna w cenie.
Pobyty – 7 nocy.

MORAWSKI KRAS – największy obszar krasowy w Czechach, położony ok. 25 km na północ od Brna, obejmujący unikatowe zjawiska
przyrody żywej i nieożywionej, liczne zabytki archeologii, paleontologii i kultury. Na tym pofałdowanym terenie z licznymi głębokimi
kanionami, przepaściami, platformami, zarejestrowano ok. 1000 jaskiń, najpopularniejsze to jaskinia Punkevni (należąca do 36 km systemu
jaskiniowego), Katerinska (jedna z najpiękniejszych jaskiń Morawskiego Krasu z najciekawszymi tworami naciekowymi), Walcarka, Przepaść
Macocha – 188 m głębokości. Po terenie Morawskiego Krasu jeździ turystyczny ekopociąg. Większa turystyczna miejscowość położona ”u
bram” Morawskiego Krasu to Blansko. Ma ok. 20 tys. mieszkańców, liczne zabytki historyczne, architektoniczne – np. zamek Blansko,
kościół św. Marcina, ratusz, w ostatnich latach zostały zrekonstruowane 3 główne place miasta, powstał nowy aquapark – basen kryty,
pływacki – 25 m, dzika rzeka z basenem kąpielowym, tobogan – 55 m dł., zjeżdżalnia, grzybek wodny, masaże wodne, basen dla dzieci,
plac zabaw dla dzieci, 2 boiska do siatkówki plażowej, 2 restauracje. Można skorzystać także z kortów tenisowych, kręgielni, squasha,
masaży, rehabilitacji. W miejscowości odbywają się liczne, cykliczne imprezy kulturalne. Możliwość zwiedzania w okolicy: Zamek RAJEC nad
Svitavou – ok. 6 km, zamek BOSKOVICE – ok. 20 km, Pivovar Cerna Hora – ok. 10 km, Dinopark Vyskov.
„PANORAMA”
26.03-26.11
Wellness Hotel „PANORAMA” *** – położony w rejonie Południowych Moraw, wśród zieleni, z
DOR/2,3,4-CN/1P
1080
panoramicznym widokiem na miejscowość BLANSKO (ok. 3 km od centrum i AQUAPARKU). Przy hotelu
rozpoczynają się trasy turystyczne wiodące do Skalnego Mlyna (ok. 12 km), Punkevni Jaskini i Przepaści
DZ<12/3,4-CN/1P
770
Macocha na terenie Morawskiego Krasu. Posiada pokoje w standardzie (CN) - CLASSIC NEW*** (2 i 3 os.
DOR, DZ/2-SUP/1P
1340
po remoncie (suszarka do włosów, TV sat, telefon), oraz (SUP) - SUPERIOR (nowe hotelowe piętro, pokoje DOR, DZ/DOS/CN, SUP/1P
630
w standardzie 4*, sejf, lodówka, internet, balkon, klimatyzacja). Na zapytanie pokoje rodzinne typu studio
(wspólne wejście i łazienka na 2 pokoje). Do dyspozycji gości: restauracja, bar z parkietem tanecznym, letni ogród z grillem, atrium,
miejsce na ognisko, taras widokowy, winda, przy hotelu korty tenisowe, boisko sportowe, basen zewnętrzny podgrzewany ze słoną wodą,
masażami, jacuzzi – w sezonie letnim (GRATIS), parking (GRATIS), tenis stołowy, kręgle, kącik internetowy (wi-fi), wypożyczalnia rowerów
i przechowalnia, siłownia, sala gimnastyczna, „Dziecięcy Raj” – kącik zabaw dla dzieci, kącik zoo przy hotelowym stawie rybnym, w sezonie
letnim programy animacyjne, sale konferencyjne, nowe wellness centrum „VITALINE”: mały basen ze słona wodą (31°C ) i prądem
przeciwnym, sauny (fińska, parowa, ziołowa, infra), jacuzzi (36°C ), solarium, terapia Kneippova; baza zabiegowa (limfo drenaż, masaże:
aroma, klasyczne, kamieniami lawowymi, okłady parafinowe i borowinowe, kąpiel kwasowęglowa, itp.). Wstęp do wellness centrum – 250,czk/os./ 2 godziny lub wstęp tylko na basen + jacuzzi – 90,-czk/od./godz. Dopłata do obiadokolacji: 40,-zł/os.dor./ dzień, 30,-zł/dziecko 412 lat/dzień. Opłata za psa – 150,-czk/doba. Możliwość pobytów pakietowych z zabiegami. W hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
Pobyty – 7 nocy.

Hotel „MACOCHA” *** - w miejscowości Blansko (ok. 5 km od Morawskiego Krasu), posiada ok. 120 miejsc w
przytulnych pokojach z łazienkami, możliwością dostawki, telefonem, radio, TV sat oraz apartamentach z aneksami
kuchennymi lub mniejszych tylko z lodówką – na zapytanie. Do dyspozycji gości: kantor, sklepik z pamiątkami,
zamykany parking, restauracja z barem, salki-saloniki dla 50 osób (szkolenia, spotkania). Śniadania serwowane do
stolika. Pobyty – 7 nocy.
Hotel „SKALNI MLYN” *** - położony w sercu Morawskiego Krasu, posiada ok. 100 miejsc w wygodnie i
nowocześnie urządzonych pokojach z łazienkami, TV SAT, telefonem, radio. Do dyspozycji gości: 2
restauracje (dzienna i wieczorna - piano bar), letni taras, winda, kantor, kącik internetowy, parking, przy
hotelu, wypożyczalnia rowerów. W pobliżu hotelu krzyżują się liczne szlaki turystyczne, znajduje się także

„MACOCHA”

26.03-17.12

DOR/2/1P

740

DOR/2/2P

840

„SKALNI MLYN”

26.03-31.10

31.10-17.12

DOR/2/1P

995

850

DZ(5-15)/1P

750

640

przystanek turystycznej kolejki która dojeżdża do Jaskini Punkevni. Dopłata do obiadokolacji – 25,-zł/os./ dzień. Dopłata do pełnego
wyżywienia (obiad + kolacja) – 45,-zł/os./dzień. Dzieci do 5 lat bez świadczeń – GRATIS. Pobyty – 7 nocy.
HODONIN – uzdrowiskowa miejscowość położona na południowych Morawach, przy granicy słowackiej (przejście graniczne Hodonin) i
austriackiej (ok. 30 km), do Bratysławy – ok. 90 km, do Wiednia ok. 110 km. Przy wykorzystaniu wód mineralnych (jodobromowych) leczy
się tutaj choroby i urazy stawów, reumatologiczne, stany pooperacyjne, zwyrodnienia. Region obfituje w ciekawe trasy
rowerowe i szlaki turystyczne i winiarskie. W miejscowości – kąpielisko po generalnej modernizacji: duży basen rekreacyjny (o powierzchni
ok. 1000 m2) z atrakcjami dla dzieci i dorosłych (dzika rzeka, łóżka masażowe, grzyb wodny, bicze wodne, zjeżdżalnie, trampolina), brodzik
dla dzieci.
Hotel „PANON” *** - położony przy nowoczesnym miejskim kąpielisku, posiada 2, 3 os. pokoje w standardzie
„PANON”
26.03-17.12
*** z łazienkami, dostępem do Internetu oraz na zapytanie luksusowe apartamenty. Do dyspozycji gości:
DOR/2***/1P
799
klimatyzowana restauracja, snack bar, letni taras z grilem, klimatyzowana sala wykładowa, kryty basen, squash, DOR/APT2 STAND./1P
1450
spinning, w sezonie letnim – kąpielisko z 3 basenami z podgrzewana wodą, atrakcjami dla dzieci i dorosłych,
boisko do piłki plażowej, minigolf, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej z trawiastą nawierzchnią, parking, garaże, kantor. Śniadania –
bufet. Garaż – 150,-czk/noc, opłata za psa: 150,-czk/noc. Garaż – 150,-czk/noc. Pobyty 7 nocy.

JEZIORA
FRYMBURK - malownicze miasteczko w południowych Czechach (SUMAVA), położone na półwyspie nad jeziorem Lipno, jednym z
największych w Europie Środkowej. W sezonie letnim miejsce idealne dla miłośników sportów wodnych, kąpieli, wędkarstwa, ale również
wycieczek pieszych i rowerowych. Warto wybrać się do pobliskiego (55 km) Czeskiego Krumlowa (zabytki UNESCO) i ok. 50 km do Czeskich
Budziejowic oraz na teren Narodowego Parku Sumavskiego, zwiedzić okoliczne zamki (m.in. Rozmberk), klasztor Cystersów w Złotej
Koronie i wiele innych atrakcji regionu. Ok. 6 km w Lipnie nad Vltavou znajduje się 18 dołkowe pole golfowe. Znany jest również duży,
kryty aquapark w Wellness Hotelu „FRYMBURK”.
Wellness HOTEL „FRYMBURK” **** – jeden z największych kompleksów rekreacyjno–kongresowych
12.03-01.05
„FRYMBURK”
01.05-22.10
22.10-28.12
w Czeskiej Republice, położony na obszarze 6,5 ha, nad brzegiem jeziora, ok. 9 km od skicentrum LIPNO.
DOR/2/1P
1290
1540
Posiada ok. 200 miejsc w pokojach z łazienkami, TV SAT, dostępem do Internetu, telefonem, sejfem,
DOR/DOS/1P
1150
1150
widokiem na jezioro Lipno, lub na szumawskie zalesione wzgórza. WELLNESS I SPA: kąpiele, saunowy
DZ(2-12)/DOS/1P
575
575
świat – orientalna, solna, ziołowa i fińska, jaskinia śnieżna, masaże - tajskie, sportowe, relaksacyjne,
klasyczne, aromatyczne, ekskluzywne – np. miodowe, czekoladowe; solarium, grota solna dla 12 osób, zabiegi upiększające – salon
kosmetyczny na bazie produktów SOTHYS. AQUAPARK: basen kryty o powierzchni 468 m2 – w tym: 2 tory pływackie 25 m, dzika rzeka,
jacuzzi, łóżka wodne, zjeżdżalnia, brodzik dla dzieci, bar przy basenie. SPORT: fitness (spinning, aerobik, siłownia, kardiozona), squash,
kręgielnia, tenis stołowy, hala sportowa. CENTRUM KONGRESOWE: nowocześnie wyposażone, klimatyzowane sale – największa na 280
osób. Dodatkowo do dyspozycji gości: hotelowa plaża w sezonie letnim, restauracje – bufetowa, tajska, lobby bar – kawiarnia, bar przy
kręgielni, dostęp do Internetu wi-fi; monitorowany parking – gratis. Opłata za psa (małej lub średniej rasy – ok. 300,-czk/doba). Dzieci do
2 lat bez świadczeń – GRATIS. W cenie pobytu wolny wstęp do Aquaparku i cardio-zony. Dopłata do obiadokolacji w formie bufetu: 54,zł/os.dor./ dzień, 27,-zł/dziecko 2-12 lat/dzień. Pobyty – 7 nocy.
CERNA V POSUMAVI – mała miejscowość turystyczna położona w południowej części Czech, nad Jeziorem LIPNO (jednym z
największych w Europie Środkowej), w większej części znajduje się na terenie Sumavskiego Parku Krajobrazowego. W miejscowości
doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa, turystyki pieszej i rowerowej.
Hotel „RACEK” *** - po generalnym remoncie części noclegowej oraz gastronomicznej w roku 2009,
26.03-30.06
„RACEK”
30.06-01.09
01.09-15.12
posiada ok. 100 miejsc w pokojach 2 os., niektóre z możliwością 2 dostawek. Wszystkie pokoje z łazienkami
DOR/2/1P
709
925
(suszarka do włosów), TV sat, minibarem, dostępem do Internetu wi-fi. W sezonie letnim 2010 oddano do
DOR/DOS/1P
350
480
użytku apartamenty oraz drewniane chatki, należące do kompleksu wypoczynkowego. Do dyspozycji gości:
restauracja na 150 miejsc (wybór win morawskich i austriackich), taras letni, bar, 2 saloniki (jeden z kominkiem), sauna, jacuzzi, siłownia,
możliwość zamówienia masaży, Internet wi-fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych, plac zabaw dla dzieci z piaskownicą, wielofunkcyjne
boisko sportowe, możliwość uprawiania sportów wodnych, plaża trawiasta i piaszczysta, ok. 500 m od hotelu wypożyczalnia sprzętu
wodnego (łódki, windsurfing, rowery wodne). GRATIS dla gości hotelowych: parking, przechowalnia rowerów, dostęp do Internetu.
Śniadania – bufet. Opłata za psa – 80,-czk/doba. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Łóżeczko dla dziecka – 100,-czk/doba. Pobyty – 7
nocy.
LIPNO NAD VLTAVOU – miejscowość położona nad największym czeskim jeziorem Lipno nazywanym „czeskim morzem” - niewielka,
turystyczna, z urokliwą przystanią jachtową MARINA Lipno z restauracjami, pizzeriami, kawiarniami, licznymi domami apartamentowymi, a
także centrum sportów letnich, parkiem linowym, wyciągiem krzesełkowym, całorocznym torem saneczkowym, trasami rowerowymi, pole
golfowe i wieloma innymi atrakcjami (np. sporty wodne, wędkowanie) dla aktywnie wypoczywających turystów, ale także dla osób
lubiących spokój, tereny leśne, plażowanie, kąpiele i relaks na łonie przyrody – Sumavski Park Narodowy. Ok. 30 km do Ceskiego Krumlova
(zabytki klasy UNESCO), ok. 14 km do przejścia granicznego z Austrią.
Hotel „FILIP” – nowy rodzinny hotel położony na południowym brzegu jeziora Lipno, w pobliżu Marina
Lipno, posiada pokoje 2, 3 osobowe pokoje z łazienkami oraz rodzinne pokoje studio (dwupokojowe).
Niektóre pokoje 2 os. z możliwością dostawki. Jeden pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych
ruchowo. Do dyspozycji gości: restauracja z otwartą kuchnią z możliwością obserwacji procesu
przygotowywania dań, restauracja zewnętrzna z grilem ogrodowym, przechowalnia sprzętu sportowego

„FILIP”

12.03-12.06
21.09-11.12

12.06-21.09

DOR/2,3,4/1P

740

890

DOR/DOS/1P

490

490

DZ(3-12)/3,4 /1P

630

530

DZ(3-12)/DOS/1P

390

390

(np. rowerów), dostęp do Internetu wi-fi – GRATIS. Hotel przeznaczony dla osób niepalących. W pobliżu hotelu: pole golfowe, teren do
paintball’a, tor saneczkowy, kryty basen, obok hotelu przebiega trasa rowerowa. W lecie do dyspozycji hotelowy jacht oraz instruktor
żeglarstwa. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Dopłata do obiadokolacji: 28,-zł/os.dor./dzień, 20,-zł/dzieci do 12 lat/ dzień. Opłata za
psa – 60,-czk/doba. Taksa turystyczna w cenie. Pobyty – 7 nocy.
PARK REKREACYJNY „RIVIERA” – kompleks apartamentowy:
11.06-02.07
„RIVIERA”
26.02-11.06
02.07-16.07 16.07-20.08 20.08-03.09 01.10-23.12
03.09-01.10
Studio dla 2 os. (40m2) – pokój dzienny z podwójnym łóżkiem + sofa,
STUDIO 2/0P
1390
1560
1990
1990
1830
1160
APT2-4 (50-60 m2) – 1 sypialnia + pokój dzienny z rozkładaną sofą,
APT2-4/0P
1730
1990
2330
2660
2330
1430
APT4-6 (jedno lub dwupoziomowe 75-90m2) – 2 sypialnie + pokój
APT4-6/0P
1990
2560
3160
3260
3060
1690
dzienny z rozkładaną sofą, APT6-8 (jedno lub dwupoziomowe 85-115
APT6-8/0P
2490
3030
3830
3960
3760
2190
m2) – 3 sypialnie + pokój dzienny z rozkładaną sofą. Wszystkie
apartamenty posiadają kuchnię wyposażoną w lodówkę, piekarnik, płytę grzewczą (ceramiczna lub elektryczna), kuchenkę mikrofalową,
ekspres do kawy, czajnik; łazienkę, pokój dzienny z rozkładaną kanapą, kącikiem jadalnym i TV SAT. Większość apartamentów ma balkon
lub taras z widokiem na jezioro. Do dyspozycji gości: możliwość wypożyczenia rowerów, sprzętu sportowego, parking. Łóżeczko dla dziecka
– 5,-€/pobyt. Serwis – 9,-€/os./ pobyt. Sprzątanie – 24,-€/pobyt. Opłata za psa – 3,5,-€/noc. Kaucja zwrotna – 100,-€/ apt. Pobyty – 7
nocy.
20.05-01.09
REZIDENCE „CLUB CANADA” – nowy kompleks nowoczesnych przestronnych apartamentów z „CLUB CANADA” 01.03-20.05
01.09-04.12
panoramicznym widokiem na Jezioro Lipno i szumawskie wzgórza. Apartamenty 2-4 osobowe z łazienkami,
DOR/APT/0P
750
995
pokojem dziennym z rozkładana kanapą – dla 1 os. dorosłej lub 2 dzieci, aneksem kuchennym, sypialnią 2
DZ(3-10)/0P
390
560
os., TV SAT LCD. Apartamenty dla dwóch osób bez osobnej sypialni. Wszystkie apartamenty dla osób DZ(10-14)/0P
520
710
niepalących. Do dyspozycji gości: Internet wi-fi, kawiarnia z tarasem, możliwością wieczorów przy muzyce,
studio sportowe Reebok, sauna, siłownia. W pobliżu kompleksu (do 800 m): AQUAWORLD LIPNO (basen kryty z atrakcjami wodnymi,
jacuzzi, basenem dla dzieci), piaszczysta plaża z placem zabaw dla dzieci, tor saneczkowy, wypożyczalnie sprzętu sportowego. Dzieci do 3
lat bez świadczeń – gratis. W cenie pobytu: pościel, ręczniki, końcowe sprzątanie, strzeżony parking (1 auto/apt), dostęp do Internetu.Zniż
dla dzieci przy 2 pełnopłatnych osobach w apartamencie. Możliwość dokupienia śniadania: 23,-zł/os.dor./dzień, 16,-zł/dziecko do 10
lat/dzień oraz obiadokolacji: 47,-zł/os.dor./dzień, 33,-zł/dziecko do 10 lat/dzień. Pobyty – 7 nocy.

DOKSY – miejscowość turystyczna położona nad rekreacyjnym Jeziorem MACHOVO. W okolicy m.in.: zamek Bezdez, zamek Houska, gród
skalny i pustelnia Sloup (Słup), zamek Kokorin (1320 r.). Jezioro Machovo powstało za czasów Karola IV (w 1367 roku), obecne
zagospodarowanie jego brzegów pozwala na uprawianie szerokiej gamy sportów oraz turystyki (m.in.: windsurfing, żeglarstwo/jachting,
szlaki turystyczne, rowerowe, a w zimie na zamarzniętej powierzchni - narciarstwo biegowe i jazda na łyżwach).
01.04-28.05 28.05-25.06
Hotel „PORT” *** - położny na brzegu jeziora Machovo, posiada własną piaszczystą plażę. Do
„PORT”
25.06-28.08
11.09-08.10 28.08-11.09
dyspozycji gości: parking, podgrzewany zewnętrzny basen (dł. 14 m.) – czynny od 01.05,
DOR/2/1P
1100
1190
1350
restauracja z tarasem – widok na jezioro, fitness, korty tenisowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego
DOR/DOS/1P
830
910
995
(łódki, rowery wodne, windsurfing, itp.), sportowego, rowerów, tenis stołowy, mini golf, boisko do
siatkówki – także plażowej, piłki nożnej, masaże, sauna, miejsce na gril lub ognisko, sale konferencyjne (w tym jedna duża sala na 120
osób), dostęp do Internetu wi-fi. Pokoje z możliwością dostawki, łazienkami, TV SAT. Śniadania w formie bufetu. Dopłata do obiadokolacji:
36,-zł/os./dzień (wybór z trzech rodzajów menu). Dopłata za widok na jezioro: 15,-zł/os./ noc. Dopłata za pokój z balkonem – 30,-zł/os./
noc. Parking – ok. 100,-czk/noc – od kwietnia do września. Możliwość zabrania psa – 200,-cz/noc. Parking – ok. 100,-cz/noc. Łóżeczko dla
dziecka – 40,-zł/noc. Dzieci do 5 lat bez świadczeń – GRATIS. Pobyty – 7 nocy.

KARKONOSZE
HORNI MARSOV – mała, górska miejscowość wypoczynkowa, położona ok. 3 km od Janskich Lazni (basen termalny). Doskonałe tereny
do uprawiania sportów letnich oraz baza wypadowa w okoliczne tereny górskie: Janske Lazne – Czarna Góra (kolejka gondolowa, szlaki
turystyczne, możliwość zjazdów na górskich hulajnogach), Pec pod Śnieżką, Mlede Buky, Horni Alberice.
Pensjonat „POD WYCIĄGIEM” – nowy dom apartamentowy położony w miejscowości HORNI MARSOV –
„POD WYCIĄGIEM”
26.03-17.12
ok. 3 km od Janskich Lazni, posiada 3 apartamenty: 2, 3 i 4 osobowy, każdy z możliwością dostawki, łazienką, DOR,DZ/APT2,3,4, DOS/0P
495
aneksem kuchennym, TV, radio. Do dyspozycji gości przed budynkiem miejsce do parkowania na 5
samochodów – GRATIS. Apartamenty przeznaczone dla osób niepalących, nie ma możliwości przyjęcia zwierząt domowych. Pobyty – 7
nocy.
SVOBODA NAD UPOU - miejscowość na styku tras prowadzących do Pecu pod Śnieżką i do przejścia granicznego z Polską – ok. 20 km.
Odległość do Janskich Lazni ok. 1 km, do Pecu pod Snieżką ok. 15 km.
Hotel „PROM” *** - położenie hotelu pozwala na łatwe i szybkie dotarcie do Janskich Lazni – ok. 1 km do kolejki
„PROM”
12.03-17.12
gondolowej, ok. 1,5 km do centrum – basen termalny; do Pecu pod Śnieżką – ok. 13 km. Posiada ok. 110 miejsc –
DOR/2,3/1P
860
łącznie z 2 sąsiadującymi willami należącymi do kompleksu hotelowego, wszystkie pokoje z łazienkami, TV sat, DZ(3-12)/2,3/1P
430
radio, telefonem, minibarkiem. Do dyspozycji gości: restauracja na ok. 50 miejsc, taras ogrodowy na ok. 60 miejsc,
bar, winiarnia z dyskoteką, sauna z basenem, siłownia, solarium, jacuzzi, masaże wodne, możliwość masaży klasycznych, boisko sportowe,
korty tenisowe. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Opłata za psa – 160,-czk/doba. Dopłata do obiadokolacji: 23,-zł/os./ dzień, dzieci 312 lat 12,-zł/dzień. Przy hotelu parking niestrzeżony – bezpłatny. Pobyty – 7 nocy.

PEC POD ŚNIEŻKĄ – niewielka, górska, malownicza i wypoczynkowa miejscowość, położona w Karkonoszach u stóp Śnieżki, w dolinie
rzeki Upa, posiada doskonałe warunki do uprawiania sportów. W mieście zlokalizowana jest siedziba Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
muzeum ekologiczne Karkonoszy. Położenie miejscowości sprawia, że panują tu specyficzne warunki klimatyczne, a liczne szlaki
turystyczne, spacerowe i trasy rowerowe, urządzenia rekreacyjne (wyciąg krzesełkowy, korty tenisowe, squash) sprzyjają wypoczynkowi
oraz uprawianiu sportów. Atrakcją jest także RELAX PARK, ze zjeżdżalniami, sztucznym torem saneczkowym, trampolinami, dużym placem
zabaw dla dzieci oraz PARKIEM LINOWYM (Money Park).
Hotel „HORIZONT” **** - komfortowy hotel posiadający pokoje z łazienkami, TV sat,
09-30.04 30.04-02.07
„HORIZONT”
02.07-20.08
15-30.10 20.08-15.10
telefonem, łączem internetowym. Do dyspozycji gości: restauracja, sport bar, kawiarnia, solarium,
DOR/2/1P
780
925
999
masaże, salon kosmetyczny, fryzjerski, kręgielnia, squash, tenis stołowy, kącik zabaw dla dzieci
DOR/DOS/1P
599
710
777
oraz basen, sauna, siłownia, jacuzzi – GRATIS dla gości hotelowych. Dzieci na dostawce
470
518
do 12 lat z wyżywieniem (zgodnie z zamówieniem osób dorosłych) – GRATIS. Dopłata do DZ(12-16)/DOS/1P 390
obiadokolacji – 35,-zł/os. dor./dzień, dzieci 12-16 lat – 18,-zł/dzień. Dopłata do pokoju 1 osobowego 40,-zł/noc. Łóżeczko dla dziecka –
gratis. Hotel przyjmuje zwierzęta domowe – dodatkowa opłata 45,-zł/doba, parking strzeżony dodatkowo płatny 18,-zł/doba. Pobyty – 7
nocy. Pobyty dwutygodniowe: PROMOCJA 14=12!!
Pensjonat „ZAKOUTI” – posiada ok. 40 miejsc w pokojach 2-4 os. z łazienkami, TV sat. Do dyspozycji
gości: stylowa restauracja z kominkiem i panoramicznym widokiem na Pec pod Śnieżką – podzielona na
jadalnię śniadaniową dla gości hotelowych i część restauracyjną z barem, sauna, fitness, jacuzzi, a w lecie
także korty tenisowe, dostęp do Internetu (wi-fi). Parking przed pensjonatem – GRATIS. Dzieci do 3 lat
bez świadczeń – GRATIS. Pobyty – 7 nocy.

„ZAKOUTI”

13.03-26.06
02.10-30.11

26.06-02.10
30.11-18.12

DOR/2,3,4/1P

740

799

DZ(3-10)/2,3,4/1P

550

599

DOR/2,3,4/2P

890

950

DZ(3-10)/2,3,4/2P

680

720

„GÓRSKI DOM”

01.05-30.10

30.10-18.12

DOR/2,3,4/1P

655

740

DZ<10/2,3,4/1P

490

655

Rodzinny Pensjonat „GÓRSKI DOM” – położony ok. 300 m od centrum, posiada komfortowe pokoje 2,
3, 4 os. z łazienkami, TV sat. Do dyspozycji gości: kuchenka mikrofalowa, lodówka, czajnik bezprzewodowy
i mały ekspres do kawy, ogólnodostępna salka z TV sat, video, werandą, w lecie: taras z możliwością
grillowania, parking przy pensjonacie, nieodpłatny, niestrzeżony. W pensjonacie obowiązuje zakaz palenia
papierosów. Śniadania w formie bufetu. Pobyty – 7 nocy.

SPINDLERUV MLYN – jedna z najbardziej znanych miejscowości turystycznych w Czechach. Położona w Karkonoszach na wysokości 7101310 m n.p.m. w dolinie rzeki Labe. W miejscowości znajduje się kryta hala tenisowa (2 korty), squash, kręgielnia, strzelnica, AQUAPARK.
Wieczór można spędzić w dyskotece lub licznych winiarniach. Liczne szlaki turystyczne zachęcają do spacerów, a górskie trasy rowerowe,
możliwość jazdy konnej oraz szkółki parolotniarstwa czekają na turystów preferujących aktywny wypoczynek.
Pensjonat „KATTY” – nowy, rodzinny pensjonat, położony w części Św. Piotr, posiada pokoje 2-6 osobowe z
łazienkami, TV sat. Do dyspozycji gości: mała jadalnia, parking gratis przed pensjonatem. W pobliżu pensjonatu:
szlaki turystyczne, górski potok. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Dopłata za krótki pobyt 1-2 noce +10,zł/os./noc. Opłata za psa: 10,-zł/doba. Pobyty – 7 nocy.
Pensjonat „LUKY” – posiada pokoje 2 osobowe z możliwością dostawek, łazienkami (suszarka do
włosów), sejfem, TV SAT oraz rodzinne apartamenty z małymi aneksami kuchennymi. Do dyspozycji
gości: przytulna jadalnia, Internet wi-fi, garaż. W cenie pobytu: parking, taksa klimatyczna, 1 x sauna
(przy pobycie min. 7 nocy). Dzieci do 3 lat – pobyt i łóżeczko GRATIS (łóżeczko należy zamówić przy
rezerwacji). Opłata za psa – 100,-czk/doba. Pobyty – 7 nocy.

„KATTY”

05.03-03.10

DOR/2-6/1P

596

DZ(3-10)/2-6/1P

555

„LUKY”

12.03-30.04

30.04-30.10

DOR/2/1P

790

660

DOR/DOS/1P

490

440

DZ(3-12)/DOS/1P

260

240

Pensjonat „ANETA” – położony w dzielnicy Bedrichov. Do dyspozycji gości 5 komfortowych apartamentów z
„ANETA”
03.04-26.11
łazienkami, aneksami kuchennymi – w pełni wyposażonymi, TV sat: 1 x 2 os., 2 x 4-5 os. (2 pokojowy, sypialnia 2-3
DOR/APT/0P
655
os. + pokój dzienny z rozkładaną kanapa dla 2 os., balkon), 2 x 6 os. (3 pokojowy, 2 sypialnie + pokój dzienny,
DZ(3-15)/APT/0P
353
balkon). Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Dla dzieci możliwość zamówienia łóżeczka. Dopłata do śniadania:
15,-zł/od./dzień. Parking przed pensjonatem – GRATIS, lub garaż – ok. 150,-czk/doba. Kaucja zwrotna: 1500,-czk. W pensjonacie
obowiązuje zakaz palenia papierosów. Pobyty – 7 nocy.
Pensjonat „KARIN” - położony w spokojnej okolicy, w dzielnicy Bedřichov, około 15 minut
„KARIN”
30.04-26.06 26.06-13.11 13.11-18.12
pieszo od centrum. W pobliżu pensjonatu znajdują się cztery restauracje – ok. 200 m, 4 korty
DOR/2,3,4/1P
630
655
740
tenisowe w halach, 3 korty do gry w squash – ok. 400 m, 2 kryte baseny, sauny, kręgielnia i
499
518
589
aquapark ze zjeżdżalnią, a ok. 800 m – sztuczny tor saneczkowy. Pokoje 2, 3, 4 os., przestronne, DZ(3-10)/3,4/1P
z łazienkami, TV SAT oraz dwupokojowe apartamenty. Wszystkie pokoje z balkonami oraz możliwością dostępu do Internetu. Do dyspozycji
gości: nieduża kuchnia z kominkiem (kuchenka mikrofalowa, mała kuchenka elektryczna, czajnik bezprzewodowy, ekspres do kawy,
lodówka, komplet naczyń) oraz częścią jadalną. Na terenie posesji parking z całodobowym monitoringiem – dla gości pensjonatu GRATIS.
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – 100,-czk/noc. Zwierzęta domowe nie są przyjmowane. Pobyty – 7 nocy.
Hotel „ASTRA” – po remoncie, posiada pokoje z łazienkami, TV, radio, telefonem i balkonem. Do
dyspozycji gości: 2 restauracje, snack-bar, basen, sauna, kręgielnia, bilard, solarium, siłownia,
masaże. W cenie pobytu: basen, fitness, parking. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 45,-zł/noc.
Dzieci do 13 lat jako 3-cia osoba w pokoju – GRATIS (na dostawce i z 2 posiłkami). Opłata za psa –
300,-czk/doba. Opłata za garaż – 200,-czk/doba. Pobyty - 7 nocy.

„ASTRA”

20.04-07.05
22-31.10

07-28.05
09.07-20.08

28.05-09.07
20.08-22.10

DOR/2/2P

876

1115

1035

DOR/DOS/2P

389

499

459

AQUAPARK
22.04-27.05 27.05-26.06
AQUAPARK – na terenie aquaparku znajduje się 9 pensjonatów, które wspólnie posiadają ok.
26.06-27.08
PENSJONATY
22.10-01.11 27.08-22.10
200 miejsc noclegowych w pokojach nowocześnie wykończonych, z łazienkami, TV sat, lodówką.
DOR/2/1P
740
880
1190
Do dyspozycji gości: restauracja na 120 os., bufet przy basenie, AQUAPARK (basen rekreacyjny z DOR/2/1P/AQUA
880
1070
1430
3 zjeżdżalniami typu tobogan, brodzik dla dzieci, dzika rzeka, małe i duże jacuzzi, sauna sucha,
DOR/2/2P/AQUA
1160
1360
1695
parowa, solarium, masaże), parking. GRATIS dla gości hotelowych: minigolf, piłka plażowa, tenis
stołowy, trampolina, badminton, plac zabaw dla dzieci, rzutki, przechowalnia rowerów, kącik zabaw dla dzieci. Obiadokolacje w formie
szwedzkiego stołu. Dzieci do 10 lat na dostawce – gratis. Zniżki na dostawce (od ceny podstawowej): dorośli -10%, dzieci 10-18 lat na
dostawce –50%. Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe – 250,-czk/doba, w okresie wakacyjnym obiekt nie przyjmuje zwierząt. Pobyt AQUA:
w cenie 2 godzinny dziennie korzystania z aquaparku. Dodatkowo płatne masaże, sauna oraz solarium. Dopłata do pokoju 1 os. +25%.
Pobyty – 7 nocy.

OREA Hotel „HORAL” **** - położony w części Św. Piotr, ok. 1,5 km od centrum miejscowości.
09.04-03.06 03.06-09.07
09.07-20.08
Posiada ok. 340 miejsc w pokojach z łazienkami (suszarka do włosów), TV sat, radio, telefonem,
„HORAL”
24.09-26.11 20.08-24.09
7=6
7=6
7=6
sejfem, balkonem. Do dyspozycji gości: restauracja ‘Panorama’, piwnice - piwiarnia, winiarnia
DOR/2/1P
810
880
980
‘Morawa’, NOWE RELAX CENTRUM: basen, sauna, jacuzzi, sauna parowa; solarium, salon
DOR/DOS/1P
405
440
490
kosmetyczny, fryzjerski, kręgielnia, masaże, tenis stołowy, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego,
hala tenisowa, sale konferencyjne, sala kongresowa na 300 miejsc, kącik zabaw dla dzieci, parking. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Wyżywienie – bufet. W cenie pobytu - taksa klimatyczna, korzystanie z basenu, jacuzzi i fitness 7-22:00. Przy pobytach min.
7 nocy sauna sucha i parowa GRATIS w godz. 12-22.00 oraz OBIAD GRATIS (lub suchy prowiant). Dzieci do 12 lat na
dostawce z wyżywieniem – GRATIS. Dopłata do obiadokolacji: 50,-zł/os./ dzień. Parking – 150 Czk/ doba. Opłata za psa – 250,- Czk/
noc. Pobyty 7 nocy. Pobyty dwutygodniowe: PROMOCJA 14=11!!
20.04-29.05

„MONTANA”
29.05-25.09
INTERHOTEL „MONTANA” *** - położony ok. 5 minut pieszo od centrum miejscowości oraz ok. 500 m
25.09-30.10
DOR/2/1P
740
980
od wyciągu krzesełkowego na Medvedin, ok. 150 m od sztucznego toru saneczkowego, posiada ok. 120
DOR/DOS/1P
695
740
miejsc w pokojach z łazienkami, TV SAT, telefonem oraz możliwością dostawki. Do dyspozycji gości:
restauracja na ok. 100 miejsc, kawiarnia – bar, kantor, sauna, małe fitness, masaże, gabinet DZ(6-13)/DOS/1P
370
450
kosmetyczny, salka wykładowa dla 30 osób, parking przy hotelu, możliwość wynajęcia garażu (100,czk/doba), wypożyczalnia rowerów. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 38,-zł/noc. Opłata za psa – 400,-czk/doba. Taksa klimatyczna w cenie
pobytu. Dopłata do obiadokolacji: 40,-zł/os./ dzień. Dzieci do 6 lat bez świadczeń – GRATIS. Pobyty – 7 nocy.

02.04-01.07
Hotel „ADAM” **** - położony ok. 2 km od centrum miejscowości, w części Św. Piotr, po generalnym
„ADAM”
01.07-27.08
27.08-26.11
remoncie, posiada pokoje z możliwością dostawki, łazienkami, TV sat. Możliwość apartamentów na
DOR/2/1P
740
899
zapytanie. Hotel jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do dyspozycji gości w cenie
DOR/DOS/1P
590
720
pobytu: basen (dł. 13 m) i fitness oraz dodatkowo płatne: sauna sucha i parowa, jacuzzi, masaże, winda,
DZ(5-12)/DOS/1P
370
450
hotelowy sejf w recepcji, restauracja z barem, kominkiem i kącikiem dla dzieci, taras letni z widokiem na
góry, bar. Parking i garaże dla gości hotelowych bez opłat. Dopłata do obiadokolacji (3 daniowe menu): 38,-zł/os./dzień. Dzieci do 5 lat bez
świadczeń – GRATIS. Zniżki dla dzieci 5-12 lat – przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. Opłata za psa: 200,-czk/doba. Pobyty 7 nocy.

Hotel „ALPINA” *** - położony ok. 500 m od małego centrum z restauracjami, dyskoteką,
06.05-27.06
„ALPINA”
27.06-10.07 10.07-05.08
05.08-31.10
sklepami. Hotel został w 2004 roku zmodernizowany i wyremontowany, posiada 32 duże pokoje
DOR/2,3,4/1P
599
695
655
2, 3, 4 osobowe z łazienkami, TV sat oraz 2 rodzinne apartamenty z aneksem kuchennym. Do
DZ(3-12)/3,4/1P
300
350
330
dyspozycji gości: w nowej części dostęp do Internetu, sauna, fitness, jacuzzi, restauracja z
kominkiem, przechowalnia sprzętu sportowego, bilard. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Dopłata do obiadokolacji: 24,-zł/os. dor./
dzień, 17,-zł/dziecko do 12 lat. Pobyty – 7 nocy.
22-25.04
Hotel ALPSKY *** - położony w części Św. Piotr. Posiada pokoje 2, 3 osobowe oraz
20.03-22.04
„ALPSKY”
WIELKANOC 01.05-30.06
25.04-01.05
apartamenty (na zapytanie), wszystkie z TV sat, łazienkami, suszarka do włosów, minibarem,
3 noce
DOR/2,3 /1P
680
430
770
sejfem, telefonem. Do dyspozycji gości: restauracja „Republika 1920” - stylizowana na lata 20te, z kominkiem, w której serwowane są dania tradycyjnej kuchni czeskiej; wellness centrum DZ(3-10)/3, DOS/1P
480
300
540
(sauna, jacuzzi, masaże, solarium, dostęp do Internetu wi-fi – gratis. Parking w cenie. Dzieci
do 3 lat bez świadczeń – gratis, łóżeczko dla dziecka – gratis. Opłata za psa: 300,-czk/noc. Dopłata do obiadokolacji: 31,-zł/os.dor./dzień,
16,-zł/dziecko do 10 lat/dzień. Pobyty – 7 nocy.

„OLYMPIE”
13-31.03 31.03-01.10
Hotel „OLYMPIE” *** - położony w części Św. Piotr, w ciągu ostatnich kilku lat przeszedł szereg renowacji,
osiągając standard 3*, posiada 35 pokoi 2, 3 osobowych oraz 3 apartamentach (na zapytanie). Wszystkie
DOR/2,3 /1P
890
795
pokoje z łazienkami, suszarką do włosów, TV sat, Do dyspozycji gości: sauna, jacuzzi, możliwość masaży DZ(3-10)/3/1P 620
580
tajskich, restauracja (śniadania – bufet) z barem i kominkiem, sala konferencyjna, pokój zabaw dla dzieci,
parking przed hotelem – w cenie. Hotel na zmówienie zabezpiecza opiekę do dzieci. Zniżki dla dzieci tylko przy 2 pełnopłatnych
osobach w pokoju. Dzieci do 3 lat – bez świadczeń – GRATIS (przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju). Obiadokolacja: 42,-zł/os./dzień.
Opłata za psa: 300,-czk/doba (+ kaucja zwrotna 2.000,-czk). Pobyty – 7 nocy.

ROKYTNICE NAD JIZEROU – mała miejscowość turystyczna położona w zachodniej części Karkonoszy, doskonałe miejsce do uprawiania
turystyki rowerowej, pieszej, jazdy konnej, tenisa ziemnego, a także sprzyjające rodzinnemu wypoczynkowi, spacerom, zwiedzaniu
okolicznych atrakcji turystycznych, aktywnemu wypoczynkowi (kręgle, gokarty, hala sportowa, sauna, centrum fitness). Wieczorem można
przyjemnie spędzić czas w kawiarniach, pubach, winiarniach, kinie lub dyskotece.

Hotel „KRAKONOS” – położony w centrum miejscowości, posiada pokoje z łazienkami, TV, telefonem. Do
dyspozycji gości: restauracja, winiarnia, sala konferencyjna, bilard, parking – gratis, możliwość wykupienia zabiegów
relaksacyjnych, masaży, kantor, dostęp do Internetu (wi-fi), kącik zabaw dla dzieci. Dopłata do obiadokolacji: 33,zł/os.dor./ dzień, 22,-zł/dziecko 7-13 lat/ dzień, 11,-zł/dziecko 3-7 lat/ dzień. Możliwość zabrania psa: 100,czk/doba. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 40,-zł/doba. Dla gości hotelowych 20% zniżki w hotelowej restauracji i
winiarni, 10% zniżki na masaże. Pobyty – 7 nocy.

„KRAKONOS”

30.04-17.12

DOR/2,3,4/2P

980

DZ(7-13)/3,4/2P

655

DZ(3-7)/3,4/2P

395

GÓRSKA CHATA „ROXANA” – położona pod lasem, posiada pokoje o średnim standardzie z łazienkami. Do
dyspozycji gości nowa sauna, sala gier, sala klubowa, winiarnia, miejsce na ognisko z możliwością grillowania,
parking. Pobyty – 7 nocy.
Pensjonat „BOBES” – komfortowy pensjonat położony w pobliżu centrum miejscowości, z pensjonatu rozciąga się
widok na Łyse Góry i Studenov. Pokoje z łazienkami, TV sat, telefonem. Do dyspozycji gości: restauracja, w której
serwowane są smaczne dania domowej kuchni, sauna, tenis stołowy, garaże dla gości pensjonatu, parking przy
pensjonacie, zewnętrzny kominek z możliwością grillowania, miejsce na ognisko. Pobyty – 7 nocy
Apartamenty „ROKYTNO 20” – komfortowe apartamenty, z łazienkami i w pełni wyposażonymi
aneksami kuchennymi, TV SAT, DVD i dostępem do Internetu. Każdy apartament składa się z sypialni 2
osobowej oraz pokoju dziennego (2 lub 3 łóżka) połączonego z aneksem kuchennym. Apartamenty 4
osobowe o powierzchni 54m2, a 5 osobowe o powierzchni 57m2. Do dyspozycji gości: przechowalnia
sprzętu sportowego, parking przed budynkiem. Ok. 300 m od budynku restauracje i sklepy. Pobyt – 7 nocy.

„ROXANA”

05.03-25.06

DOR/2,3,4/2P

655

DZ<10/3,4/2P

525

„BOBES”

05.03-25.06

DOR/2,3,4/2P

655

DZ<10/3,4/2P

525

„ROKYTNO 20”

05-26.03
25.06-27.08

26.03-25.06
27.08-17.12

APT4/0P

1480

1180

APT5/0P

1850

1480

HARRACHOV – jedna ze znanych czeskich miejscowości leżących w Karkonoszach, słynących nie tylko z doskonałych warunków do
uprawiania sportów zimowych, ale także atrakcyjnych w lecie. Możliwość skorzystania z wyciągów krzesełkowych na Czertową Górę i
Ryżowiste), wypożyczalni sprzętu sportowego, tras rowerowych (ponad 100 wytyczonych szlaków), skoków na bungee, kortów tenisowych,
pola do mini golfa, spływów Jizerą (najwyższy poziom wody na wiosnę), szkół parolotniarsta, skał wspinaczkowych oraz jazdy konnej.
Przejście graniczne: Harrachov – Jakuszyce sprawia, że miasto odwiedza dużo Polaków.
09.04-23.04
23-26.04
26.04-09.07
VITAL Hotel „SKLAR” **** - położony w górnej części Harrachova - widok na skocznie
09.07-20.08
„SKLAR”
22.10-19.11 WIELKANOC 20.08-22.10
7=6
7=6
3
noce
7=6
narciarskie, posiada pokoje z łazienkami (prysznic, wc, suszarka do włosów), LCD TV SAT,
DOR/2/1P
880
480
950
1050
telefonem, sejfem, radio i balkonem. Przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Do
440
240
470
525
dyspozycji gości: 3 restauracje, dzienny bar, nocny bar, Centrum Relax & Care (zabiegi DOR/DOS/1P
relaksacyjne, salon kosmetyczny, solarium), hala tenisowa, wypożyczalnia sprzętu
sportowego, masaże, bilard, tenis stołowy, centrum konferencyjne, sala z kominkiem, parking z monitoringiem dodatkowo płatny – 150,Czk/doba. W cenie pobytu: basen, jacuzzi, siłownia 07-11.00 i 13-21.00, sauna 13-21.00, 10% zniżki na wellness w H. BILY HOREC. Hotel
akceptuje karty kredytowe, zwierzęta domowe – 300,-Czk/doba. Taksa klimatyczna – w cenie pobytu. UWAGA! osoby do 18 lat na
dostawce – GRATIS, dopłata do obiadokolacji: 54,-zł/os./ dzień oraz promocja na 2-u tygodniowe pobyty 14=11! Pobyty – 7 nocy.

Hotel „BILY HOREC” *** – położony w centrum Harrachova, posiada ok. 90 miejsc w
09.04-23.04
23-27.04
27.04-09.07
pokojach z łazienkami, TV, telefonem. Do dyspozycji gości: Wellness centrum w stylu „BILY HOREC” 22.10-19.11 WIELKANOC 20.08-22.10 09.07-20.08
7=5
7=5
4=3
7=5
rzymskim, oddane do użytku w 2004 r. (sauny aromaterapia, jacuzzi, masaże, salon
DOR/2/1P
595
410
680
760
kosmetyczny), restauracja Bellevue, lobby bar, sala wykładowa dla 25 osób, parking –
DOR/DOS/1P
298
205
340
380
150 czk/doba (ok. 6,-€/doba). W cenie pobytu: kąpiel Kneippova, jacuzzi, (w godz. 0811.00 i 16-21.00) sauna parowa (16-21.00) oraz wstęp na basen i do fitness centrum w H. Vital SKLAR **** (w godz. 7-11.00 i 13-21.00).
Dla gości hotelowych 10% zniżki na usługi dodatkowe w H. Vital SKLAR ****. UWAGA! osoby do 18 lat na dostawce – GRATIS, dopłata do
obiadokolacji: 40,-zł/os./ dzień. Promocja na 2-u tygodniowe pobyty 14=11! Pobyty 7 nocy.
Pensjonat „MONA” – rodzinny pensjonat, położony w centrum miejscowości, w pobliżu
„MONA”
krzesełkowego wyciągu na Czertową Górę (Certova Hora) – ok. 300 m. Posiada ok. 40 miejsc
DOR/2,3/1P
w 10 pokojach: 4 pokoje apartamentowe (mezonet) 4 osobowe z możliwością 2 dostawek
DOR/DOS/1P
oraz własnym aneksem kuchennym i łazienką; 4 pokoje 3 osobowe z łazienkami bez
DZ(3-12)/2,3,DOS/1P
możliwości dostawki; 2 pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki i łazienkami. Wszystkie
APT4+2/0P
pokoje i apartamenty z TV SAT, dostępem do Internetu wi-fi. Do dyspozycji gości: jadalnia
DOR, DZ/DOS/0P
śniadaniowa, parking. W pobliżu – ok. 20-30 m. restauracje, pizzeria, centrum medyczne,
sklepy, możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS.
Dopłata do śniadań (pobyt w apartamentach): 15,-zł/os./dzień. Opłata za psa: 100,-czk/doba. Pobyty – 7 nocy.

26.02-13.03

13.03-30.06
31.08-19.12

30.06-31.08

630

495

530

585

420

470

585

420

470

2180

1770

1920

490

360

410

16.04-18.06

Pensjonat „PATRIK & FILIP” - położony w ścisłym centrum miejscowości, ok. 100 „PATRIK & FILIP” 26.02-13.03 13.03-16.04 17.09-17.12 18.06-17.09
DOR/2-5/1P
660
580
495
530
m od pensjonatu MONA. Do dyspozycji gości: ok. 30 miejsc w pokojach 2-5 os. z
łazienkami, jadalnia z częścią wypoczynkową z TV; sauna, możliwość zamówienia
masaży do pokoju, przechowalnia sprzętu sportowego (rowerów), parkowanie przy pensjonacie. W pobliżu pensjonatu pizzeria, restauracje
(do 100 m.). Pobyty 7 nocy.
Apartamenty „ALICE” – budynek położony ok. 400 m od wyciągu krzesełkowego na Certovą Horę, max. dla 20
osób, 5 apartamentów (od 2 do 8 os.) wygodnie wykończonych, wszystkie z aneksem kuchennym w pełni
wyposażonym, łazienkami, TV SAT, balkonem. Do dyspozycji gości: parking przy budynku, garaże. Dla grup od 1520 osób – zniżka 10%. Dopłata do śniadań: 15,-zł/os., 11,-zł/dziecko 3-15 lat. Pobyty – 7 nocy.

„ALICE”

12.03-17.12

DOR/2-8/0P

575

DZ(3-15)/4-8/0P

345

26.03-25.06
Hotel „SPORT” – położony w Harrachovie - Ryzoviste, posiada pokoje typ A: z łazienkami
„SPORT”
25.06-01.10
01.10-17.12
(wc+prysznic), TV sat, typ NEW: pokoje po remoncie, z łazienkami, TV sat, typ B: z prysznicem (wc w
DOR/2,3A/2P
650
910
korytarzu) oraz typ C: standard turystyczny, z umywalkami (prysznice + wc w korytarzu) – pobyt tylko
DOR/2,2NEW/2P
835
1030
ze śniadaniami. Możliwość wypożyczenia TV do pokoju. Do dyspozycji gości: restauracja, bar hotelowy, DOR/DOS A,NEW/2P
510
590
winiarnia-piwnice, kantor, sauna, siłownia, masaże, jacuzzi, basen, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego,
DOR/2B/2P
580
780
szkółka narciarska, parking przy hotelu. Wyżywienie w formie menu. Dzieci do 3 lat bez świadczeń –
DOR/2,3C/1P
420
470
gratis. Dzieci 3-12 lat – 50% zniżka od ceny osoby dorosłej. Dodatkowa opłata: zwierzęta domowe –
100,- Czk/ doba, parking – 50,- Czk/doba, dopłata do pokoju 1 os. – 40,-zł/noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. Pobyty – 7 nocy.

Hotel „SKICENTRUM” – położony przy wyciągu krzesełkowym w centrum miejscowości. Pokoje 2
osobowe z łazienkami, TV sat, możliwością 2 dostawek. Do dyspozycji gości: restauracja, bar dzienny przy
recepcji, snack bar połączony z dyskoteką, pokój zabaw dla dzieci, salon gier, tenis stołowy,
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, ski serwis, szkoła narciarska, kantor, parking. Wyżywienie w formie
menu. Dopłata do wyżywienia all inclusive: 36,-zł/dzień/os. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis.
Dodatkowa opłata: zwierzęta domowe – 100,- Czk/ doba, parking – 50,- Czk/doba, dopłata do pokoju 1
os. – 40,-zł/noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. Pobyty – 7 nocy.

„SKICENTRUM”

26.03-25.06
01.10-17.12

25.06-01.10

DOR/2/2P

840

1030

DOR/DOS/2P

630

630

DZ(3-12)/2/2P

420

520

DZ(3-12)/DOS/2P

315

315

Pensjonat „KLONDAIK” – rodzinny komfortowy pensjonat, pokoje i apartamenty (1 x 6 os. apartament, 1 x pokój
rodzinny – 4 os., 5 x 2 os. pokoje). Wszytskie pokoje z łazienkami, TV SAT, wi-fi. Do dyspozycji gości wspólna
kuchnia, jadalnia, przechowalnia sprzętu sportowego, parking. W pensjonacie serwowane są tylko śniadania,
możliwość dokupienia pozostałych posiłków w pobliżu. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Pobyty 7 nocy.

„KOLONDAJK”

12.03-17.12

DOR/2,4,6/1P

575

DZ(3-15)/4,6/1P

345

21.04-25.04

Hotel „HARRACHOVKA” *** - posiada ok. 100 miejsc, w komfortowych pokojach oraz
„HARRACHOVKA”
26.02-21.04 WIELKANOC
4 noce
apartamentach (na zapytanie), wszystkie z łazienkami, TV SAT, dostępem do Internetu, mini barkiem,
DOR/2/1P
899
780
sejfem, telefonem. Do dyspozycji gości: basen – GRATIS, sauna, infrasauna, sauna parowa, masaże,
DOR, DZ>7/DOS/1P
450
540
zabiegi relaksacyjne, fitness, sala konferencyjna, przechowalnia sprzętu sportowego, salon kosmetyczny,
pokój zabaw dla dzieci, restauracja, lobby bar. Parking – 100,-czk/doba. Obowiązkowa obiadokolacja: 33,-zł/os.dor. i dziecko pow. 7 lat/
dzień. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 27,-zł/noc. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Dzieci 3-7 lat na dostawce z wyżywieniem –
GRATIS (jako trzecia osoba w pokoju). Pobyty – 7 nocy.
VRCHLABI – miejscowość u podnóża Karkonoszy, spełnia rolę turystycznego centrum środkowych Karkonoszy oraz bazy wypadowej w
wysokie góry. Centralna cześć miasta położona jest na wysokości ok. 480 m n.p.m. Wiele pensjonatów, hoteli, restauracji, urządzenia
sportowe, możliwość lotów widokowych, korzystania z niewielkiego jeziorka na peryferiach miasta oraz programy kulturalne zachęcają do
wypoczynku. Vrchlabi szczyci się również zabytkowymi budowlami jak: stary browar, w którym można degustować różne rodzaje piwa
jednocześnie przyglądając się jego warzeniu w ogromnych kadziach; barokowy ratusz, vrchlabski zamek z XVI w., barokowy klasztor i
kościół, zabytkowe kamienice w centrum starego miasta. 12.08.2006 – odbywa się tutaj święto piwa.
01.03-02.07
Pensjonat „JANA” *** - kameralny, rodzinny obiekt, położony w małej, karkonoskiej miejscowości,
„JANA”
27.08-17.12 02.07-27.08
7=6
niedaleko Vrchlabi (ok. 11 km) oraz Jilemnic (ok. 2 km). Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 os. z łazienką
DOR/2/2P
800
940
oraz 2 apartamentach (w standardzie***) z łazienką i TV. Do dyspozycji gości w cenie pobytu: sauna (przy
DOR,DZ/3,4/2P
650
750
min. pobytu 7 nocy), basen chłodzący, basen letni z podgrzewaną wodą (28-30°C ) i prądem przeciwnym –
DOR/APT4/2P
970
1130
otwarty w okresie od kwietnia do września, ogród, taras z kominkiem, parking przy pensjonacie, możliwość
korzystania z Internetu (wi-fi). Wyżywienie: śniadania bufetowe, obiadokolacja serwowana – czeska
kuchnia domowa, raz w tygodniu w sezonie letnim – grill party w ramach obiadokolacji. W pobliżu kryty basen pływacki. Dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS. Taksa klimatyczna w cenie. Pobyty 7 – nocy.

INNE
PRAGA – stolica Czech, siedziba władz czeskich, miasto będące ważnym węzłem komunikacyjnym Europy (port śródlądowy na Veltavie,
lotniczy port międzynarodowy), ważny ośrodek przemysłowy oraz kulturalno-oświatowy w Europie. Praga słynie z zabytków takich jak:
zamek na Hradczanach z katedrą Św. Vita., Złota Uliczka, praska Loreta, Mala Strana – dzielnica bogatych kupców niemieckich, Josefov –
zabytkowa dzielnica żydowska, Rynek Starego Miasta z Ratuszem (zegar astronomiczny), Uniwersytet Karola, Wieża Prochowa, Pl. Wacława
– będący centralnym punktem miasta.
16-30.03
30.03-20.04 20.04-05.06
Hotel ADRIA **** - zabytkowy budynek (pochodzący z XIV w.), stylowo wykończony (z tradycją
„ADRIA”
30.10-28.12 05.06-07.09 07.09-30.10
7=6
7=6
7=6
od 1912), położony w centrum Pragi, na Starym Mieście, przy Placu Wacława, w sąsiedztwie
DOR/2/1P
1370
1690
2190
malowniczych ogrodów Franciszkańskich – oazy spokoju w centrum miasta. Jako pierwszy ****
1690
2050
2480
hotel otrzymał prestiżowy ekologiczny certyfikat Unii Europejskiej „Kvetina”. Hotel został również DOR/APT/1P
sklasyfikowany jako „Hotel **** Superior” wg nowej klasyfikacji unijnej. Do dyspozycji gości:
klimatyzowane pokoje o standardzie 4* (łazienka: wanna lub kabina prysznicowa, szlafroki, suszarka do włosów, jednorazowe kosmetyki i
przybory toaletowe; sejf, minibar, TV sat, Internet, telefon, stylowe meble, antyalergiczne poduszki) oraz apartamenty, dostęp do
Internetu, pokój Echo Internet (komputer, Internet, drukarka) – dostępny 24h dla osób potrzebujących spokojnego miejsca do pracy,
restauracja TRITON – urządzona w unikatowej stylistyce jaskini naciekowej (wśród TOP TEN restauracji w Pradze), lobby bar, winoteka
(proponuje ponad 100 rodzajów wina), ekskluzywny Cigar Club (wybór wysokogatunkowych trunków oraz kubańskich cygar), siłownia, 3
sale konferencyjne (dla 140 osób) z nowoczesnym wyposażeniem technicznym i 3 mniejsze salki wykładowe, parking strzeżony –
dodatkowo płatny, stanowisko wymiany walut przy recepcji, windy, sejf hotelowy. Hotel przystosowany jest dla gości niepełnosprawnych.

Śniadania – szwedzki stół. Trzecia osoba w pokoju możliwa tylko w apartamentach – opłata tylko za śniadania – 65,-zł/os./ dzień. Łóżeczko
dla dziecko – GRATIS. Pobyty – 7 nocy. Możliwość krótkich, dowolnych pobytów.
Hotel „ZLATA PRAHA” - położony w spokojnej okolicy ok. 2 km od Praskiego Zamku, ok.4 km od
Starego Miasta i ok. 9 km od lotniska. Posiada ok. 70 miejsc w 2 os. komfortowych pokojach z łazienką,
TV SAT, telefonem oraz możliwością dostawki. Do dyspozycji gości: sejf hotelowy, restauracja złożona z 3
sal różnej wielkości z możliwością łączenia ich w jedną salę na 120 miejsc, bar, letni taras, sale
konferencyjne oraz parking strzeżony. Śniadania – szwedzki stół. Możliwość dokupienia posiłków w
hotelowej restauracji. Taksa klimatyczna w cenie. Pobyty 7 – nocy.

„ZLATA PRAHA”

26.03-29.10

DOR/2/1P

1290

29.10-17.12

980

DOR, DZ/DOS/1P

820

660

Hotel „AQUAPALACE” **** - położony ok. 15 minut samochodem od centrum Pragi, w dzielnicy
16.04-30.04 30.04-25.06
„AQUAPALACE”
30.06-01.10 01.10-17.12
Czestlice, nowy, należący do jednego z największych kompleksów z aquapakiem i centrum
DOR/2/1P
1330
1170
konferencyjnym (10 różnej wielkości sal na łącznie ok. 650 osób). Posiada ok. 230 pokoi i apartamentów,
DOR/2/1P - AQUA
1690
1490
nowocześnie urządzonych, z łazienkami, minibarkiem, radio, TV SAT, DVD, zestawem do kawy i herbaty,
sejfem oraz indywidualna klimatyzacją. Do dyspozycji gości: aquapark, podziemny parking, kącik zabaw dla dzieci, restauracja z tarasem,
bar ‘Barrakuda”, AQUAPARK: tobogany, zjeżdżalnie, space bowl, dzika rzeka, basen ze sztuczną plażą i atrakcjami dla dzieci, jacuzzi, łóżka
masażowe, świat saun (12 rodzajów saun, basen chłodzący, prysznice aromatyczne), centrum SPA & Wellness (masaże, balneoterapia,
solaria), duże fitness centrum, a w sezonie letnim dodatkowo odkryta część aquaparku. W kompleksie liczne punkty gastronomiczne,
restauracje i bary. GRATIS: dla gości hotelowych aquabus z hotelu do stacji metra OPATOV (od 6.00 do 24.00 co godzinę), taksa
klimatyczna. Pobyty AQUA: w cenie wolny wstęp do AQUAPARKu i fitness centrum. Dopłata do obiadokolacji: 75,-zł/os./ dzień. Garaż:
250,-czk/doba. Opłata za psa – 250,-czk/doba. DZIECI do 13 lat na dostawce – GRATIS!! Dostawka w pokoju 2 osobowym – 205,zł/os./noc. Pobyty – 7 nocy lub krótsze na zapytanie.
21-25.04
Hotel „GOLF” *** - położony w części PRAGA 5 – ok. 5 km od historycznego centrum
WIELKANOC 03.05-25.06
„GOLF”
25.06-27.08 29.10-17.12
29.04-03.05
27.08-29.10
miasta, ok. 10 km od lotniska, posiada ok. 400 miejsc w 170 pokojach z łazienkami, TV
4 noce
SAT, telefonem. Do dyspozycji gości: sale konferencyjne, restauracja, lobby bar,
DOR/2,3/1P
940
740
680
570
hotelowy sejf, kantor, parking – GRATIS dla gości hotelowych, dostęp do Internetu, DZ(6-12)/2,3/1P
490
530
530
440
hotelowy sklepik oraz w sąsiedztwie hotelu – 9 dołkowe pole golfowe, centrum
handlowe Andel. Możliwość zabrania psa – 5,-€/ dzień. Dopłata do obiadokolacji: 40,-zł/ os./ dzień. Dzieci do 6 lat bez świadczeń –
GRATIS. Pobyty – 7 nocy. Możliwość krótszych pobytów.

Hotel „TOP” **** - duży hotel kongresowy, położony w części Praga 4, przy rozległym
22-25.04
31.03-12.06
„TOP”
WIELKANOC 12.06-01.09 01.11-28.12
01.09-01.11
parku, na obszarze ok. 9 ha, posiada 810 komfortowych pokoi, również dla osób
3 noce
niepełnosprawnych ruchowo, wykończone w różnych stylach. Wszystkie pokoje w
DOR/2,3/1P
990
590
790
650
standardzie 4*, z łazienkami, suszarką do włosów, TV SAT, minibarem, telefonem DZ(3-12)/3/1P
450
350
450
450
dostępem do Internetu wi-fi. Do dyspozycji gości: wellness centrum z basenem,
masażami shiatsu, tajskimi, fitness centrum, kręgielnią, jedno z największych w Czechach kongresowe centrum, nowocześnie i profsjonalnie
wyposażone, 5 restauracji, kilka barów, kawiarnie, piwiarnie - w sumie 11 punktów gastronomicznych, ogród japoński ze śpiewającą
fontanną, zaplecze sportowe (siłownia, korty tenisowe, kryta hala sportowa), CASINO, parking. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – Gratis.
Dzieci 3-12 lat zniżką tylko przy 2 osobach pełnopłatnych. Pobyty – 7 nocy, możliwość rezerwacji na dowolne terminy.
Hotel „MERITUM” *** - nowy, położony w pobliżu lotniska Ruzyne (4,5 km), do centrum ok.
22-25.04
30.04-03.05
30 min. samochodem, posiada przystosowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pokoje z
19.03-02.04 02.04-18.06
21-24.05
„MERITUM”
18.06-20.08 20.08-29.10
łazienkami, lodówką, telefonem i TV sat, z możliwością dostawki. Do dyspozycji gości:
11-14.06
3 noce
monitorowany parking, 2 windy, szybki Internet - GRATIS, sala konferencyjna dla 50 osób,
DOR/2/1P
660
740
550
restauracja, recepcja całodobowa – kantor, wynajem samochodów, lobby bar, taxi servis,
DZ(6-12)/DOS/1P
330
370
275
przechowalnia bagażu. Śniadania – bufet. Integralną częścią kompleksu jest zabytkowy budynek
z XVI w., w którym mieści się stylowa restauracja U RYCHTARE. W sezonie letnim do dyspozycji ogródek z możliwością grillowania.
Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka. Dzieci do 6 lat bez świadczeń – GRATIS. Dopłata do obiadokolacji: 30,-zł/os./ dzień lub
wzbogacone menu: 35,-zł/os./ dzień. Taksa klimatyczna w cenie. Pobyty 7 nocy.
22-25.04
26.03-15.04
Hotel „DUO” **** – położony na obrzeżach Pragi (Praga 9), przy stacji metra linii C
15.04-11.06 WIELKANOC
„DUO”
05.11-17.12
18.06-27.08
27.08-22.10
02-05.06
– ok. 10 min. metrem do centrum. Posiada ok. 600 pokoi z łazienkami, TV sat,
22.10-05.11
3 noce
minibarem, czajnikiem bezprzewodowym, klimatyzacją (niektóre z dostępem do
DOR/2/1P
820
1100
510
670
Internetu) w dwóch budynkach. Do dyspozycji gości: centrum sportowe - basen,
DOR/DOS/1P
695
740
350
615
kręgielnia, masaże, sauna, sala gimnastyczna, solarium, siłownia; restauracja w stylu DZ(6-12)/DOS/1P
350
370
190
310
regionalnym, nowoczesnym, Praha – restauracja śniadaniowa, ogródek piwny, bowling
bar, lobby bar, sejf hotelowy, kantor, sklep z pamiątkami, centrum kongresowe na 350 osób oraz 5 saloników (dla 12-65 osób), parking
strzeżony – ok. 200 czk/doba. Dla gości indywidualnych – wzbogacone śniadania serwowane. Dla grup – bufet. Dzieci do 6 lat bez
świadczeń – GRATIS. Dopłata do obiadokolacji: 85,-zł/os./ dzień (czterodaniowe menu), lub 57,-zł/os./dzień (bufet – w przypadku grup).
Pobyty – 7 nocy.

Hotel „TOSCA” *** - położony w centrum Pragi (Praga 2 Vinohrady, ok. 10
min. pieszo od Placu Wacława, w pobliżu stacji metra). Hotel w całości po
remoncie, pokoje z łazienkami, TV sat, również z udogodnieniami dla osób
niepełnosprawnych oraz pokoje dla niepalących. Do dyspozycji gości: recepcja,
lobby bar Juventus, Internet wi-fi, klimatyzacja, winda, przechowalnia bagażu,
parking z monitoringiem – ok. 480 czk/doba. Taksa klimatyczna w cenie.

„TOSCA”

26.03-25.06
27.08-15.10

21-24.04
29.04-02.05
02-05.06
10-13.06
3 noce

23.26.06
3 noce

25.06-27.08
15.10-05.11

05.11-03.12

DOR/2/1P

1130

615

750

920

690

DOR/DOS/1P

615

350

350

615

615

DZ(3-11)/DOS/1P

350

210

210

350

350

Śniadania w formie bufetu. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka. Możliwość przyjazdu z psem. Pobyty – 7 nocy. Możliwość
krótszych pobytów.
Hotel „MARIE-LUISA” *** - położony na obrzeżach Pragi – Praga 9 Kbely, w spokojnej willowej dzielnicy, ok. 15
min. samochodem do centrum. Budynek po remoncie posiada komfortowe pokoje z łazienkami, TV sat, telefonem.
Do dyspozycji gości: sauna, solarium, letni basen, kort tenisowy, piękny ogród, restauracja, bar, parking – gratis.
Możliwość zabrania psa – ok. 350,- Czk/dzień. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Pobyty – 7 nocy.
Hotel „PROKOPKA” ** – położony na Zizkove (Praga 3) - ok. 10 minut tramwajem lub autobusem do centrum,
budynek w stylu późnych lat 30-tych, przestronne pokoje po remoncie, większość w układzie ‘studio’ - na 2 pokoje
jedna wspólna łazienka, kilka pokoi z własną łazienką oraz apartamentów z łazienką i aneksem kuchennym.
Wszystkie pokoje z możliwością 1 lub 2 dostawek oraz GRATISOWYM bezprzewodowym dostępem do Internetu.
Do dyspozycji gości: sale konferencyjne, restauracja, usługi biurowe w recepcji. Pobyty – 7 nocy lub dowolne na
zapytanie.

„MARIE-LUISA”

26.03-17.12

DOR/2/1P

1080

DOR/3/1P

960

„PROKOPKA”

26.03-09.04

DOR/2/1P

660

DOR/DOS/1P

520

DOR/2+2/1P

550

DOR/DOS/2+2/1P

460

Hotel "RADOTIN" - duży hotel, położony na obrzeżach miasta (Praga 5 Radotin), w pobliżu przystanek autobusowy i „RADOTIN” 26.03-25.06
stacja metra, posiada ok. 140 miejsc w skromnych pokojach 2 i 3 os. (standard turystyczny) z łazienkami, z możliwością DOR/2/1P
630
wypożyczenia telewizora. Do dyspozycji gości: parking przed hotelem (ok. 120,-czk/doba), bankomat, kantor, możliwość
zabrania psa – za dodatkową opłatą (ok. 60-120,-czk/doba, w zależności od wielkości psa). Śniadania w formie bufetu. Dzieci do 3 lat bez
świadczeń – GRATIS. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. Pobyty – 7 nocy. Możliwość krótkich pobytów.
Hotel „ACADEMIC” **** – położony w miejscowości ROZTOKY u Prahy, ok. 15 km od centrum Pragi
26.03-30.04
„ACADEMIC”
01.07-15.08
(Stare Miasto), powstał w 2006 r., posiada ok. 110 miejsc w komfortowych pokojach z łazienkami
01-28.12
(suszarka do włosów), TV SAT, telefonem, dostępem do Internetu, sejfem, minibarem, klimatyzacją.
DOR, DZ/2/1P
880
Wszystkie pokoje są dla osób niepalących, większość przystosowana dla osób niepełnosprawnych DOR, DZ/DOS/1P
790
ruchowo. Do dyspozycji gości: profesjonalne centrum kongresowe, restauracja, sky bar na 7 piętrze hotelu
„ACADEMIC”
– z widokiem na Pragę, kawiarnia w lobby, kręgielnia z barem, bilard, basen, sauna, masaże, słoneczny taras, WEEKENDY
– 2 noce
podziemny parking. Pobyt – 7 nocy. Możliwość dowolnych pobytów.
DOR, DZ/2, DOS/1P
Hotel KAMPA GARDEN *** Superior – położony w centrum miasta, w okolicach Mostu Karola (ok. 100
m), ok. 800 m od Zamku Królewskiego, ok. 850 m do rynku Starego Miasta, 450 m od dolnej stacji kolejki
na Petrin. Pokoje: przestronne, z łazienkami, TV SAT, telefonem, minibarem, sejfem, niektóre z
możliwością dostawki, możliwość dopłaty do pokoju deLuxe oraz rodzinnych apartamentów (na zapytanie).
Do dyspozycji gości: przyjemna jadalnia, bar na recepcji, dostęp do Internetu wi-fi. Taksa klimatyczna w
cenie. Dzieci do 2 lat bez świadczeń – GRATIS. Możliwość wykupienia pakietów pobytowych. Pobyty – 7
nocy.

01.05-01.07
15.08-01.12

1180
820
26.03-28.12

250

„KAMPA”

26.04-31.10

31.10-17.12

DOR/2/1P

1290

1540

DOR, DZ/DOS/1P

580

780

DOR/1/1P

2190

2830

Hotel ALEXIS *** - położony w dzielnicy Nusle – Praga 4, do centrum ok. 15 minut pieszo, w pobliżu hotelu „ALEXIS” 01.04-03.11 03.11-17.12
znajduje się także przystanek tramwaju. Budynek po remoncie, komfortowo wyposażony, posiada pokoje
DOR/2/1P
895
690
łazienkami, TV SAT, minibarkiem, sejfem, dostępem do Internetu wi-fi. Do dyspozycji gości: restauracja
DOR/1/1P
1320
1110
śniadaniowa, w której w ciągu dnia można zakupić ciasto oraz ciepłe i zimne napoje. Dopłata do terminów
świątecznych, długich weekendów, itp. - 90,-zł/os./noc. Opłata za psa – 100,-czk/noc. Parkowanie – przed hotelem, bez opłat lub parking
strzeżony – ok. 300,-czk/noc. Pobyty – 7 nocy.
TREBIZ – malownicza miejscowość położona na trasie Praga – Louny, ok. 30 km od centrum Pragi, ok. 25 km od lotniska Ruzyne. W
miejscowości warto zwiedzić Muzeum Etnograficzne.
Hotel „POD SLUNCEM” *** - nowy hotel – otwarty w kwietniu 2010 - położony w spokojnej okolicy, przy stawie, „POD SLUNCEM” 26.03-10.12
posiada 66 miejsc w klimatyzowanych pokojach z łazienkami, TV sat, telefonem, większość z możliwością dostawek.
DOR/2/1P
980
Polecany dla rodzin z dziećmi (duże rodzinne pokoje nawet dla 5 osób, oraz apartamenty). Do dyspozycji gości:
DOR/3/1P
930
stylowa restauracja, parking strzeżony - GRATIS, miejsce na grill, relax centrum (jacuzzi, masaże, sauna,
APT4-7/1P
3990
infrasauna), dostęp do Internetu wi-fi - GRATIS, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci. W hotelu obowiązuje
APT2-3/1P
2950
zakaz palenia papierosów. Możliwość zabrania psa – 50,-czk/doba. Dzieci do 6 lat bez świadczeń – GRATIS (z 2
osobami dorosłymi), możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka. Dopłata do obiadokolacji: 29,-zł/os./ dzień, dopłata do pełnego
wyżywienia (obiad + kolacja): 47,-zł/os./dzień, 53,-zł/os./ dzień – cena obowiązuje od 02.01.2011. Taksa klimatyczna w cenie. Pobyty – 7
nocy.
CESKY KRUMLOV – miasto położone na brzegu Wełtawy, wokół XIII-wiecznego zamku. Odbywa się tu wiele atrakcyjnych imprez
kulturalnych, m.in. festiwal teatralny, 5 festiwali muzycznych. Warto zwiedzić: zamek – drugi co do wielkości w Czechach, ogrody zamkowe,
stare miasto z ratuszem, renesansowym browarem, bramą budziejowicką, licznymi zabytkowymi kamieniczkami, malowniczymi wąskimi
uliczkami, romantycznymi zakątkami, klasztorem Minorytów, kościołem Św. Wita w stylu gotyckim, najstarszym na świecie barokowym
teatrem oraz wieloma innymi zabytkowymi budowlami. W mieście znajduje się ok. 300 zabytków wpisanych na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. W okolicy Ceskiego Krumlova znajdują się atrakcyjne tereny rekreacyjne: Jezioro Lipno, Park Narodowy Sumava,
Blansky Les – Park Krajobrazowy.
Pensjonat „KRUMLOV” – nowy, komfortowy, położony w spokojnej, willowej dzielnicy, ok. 7
min. pieszo od centrum miasta, posiada 14 przytulnych pokoi 2, 3, 4 os. z łazienkami, suszarką
do włosów, dostępem do Internetu, TV. Do dyspozycji gości: zamykany parking – gratis, jadalnia

„KRUMLOV”

31.03-01.07
01.09-01.11

01.07-01.09

DOR/2,3,4/1P

1030

1090

740

DZ(3-12)/3,4/1P

330

330

330

01.11-19.12

z barem: szeroki wybór win, śniadania w formie bufetu, kącik dla dzieci, przechowalnia sprzętu sportowego (w sezonie letnim: kryty,
zewnętrzny taras, ogród, własny szemrzący strumyk, płac zabaw dla dzieci. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Łóżeczko dla dziecka –
GRATIS. Pensjonat nie przyjmuje zwierząt domowych. Taksa klimatyczna w cenie. Pobyty – 7 nocy.
09.04-11.06
Pensjonat „NA OSTROVE” – położony w centrum miasta, na małej wysepce, z widokiem
„NA OSTROVE”
01-29.10
na zamek oraz Velatve, ok. 50 m od historycznego centrum miasta. Budynek pochodzi z
DOR, DZ/2/1P
950
połowy XIX w. Ten typowy mieszczański dom został w całość wyremontowany w 2007 roku.
DOR, DZ/3/1P
830
Posiada pokoje z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości: jedna z najlepszych restauracji w
DOR/APT4/1P
770
Ceskym Krumlove – GRIL RESTAURANT Na Ostrove, możliwość dostępu do Internetu – DOR,DZ/DOS/3,APT4/1P
440
GRATIS. Parking strzeżony ok. 100 m od pensjonatu w cenie dla gości pensjonatu. Opłata
za psa – 100,-czk/ doba. Łóżeczko dla dziecka – 100,-czk/ noc. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Pobyty – 7 nocy.

Pensjonat „POD RADNICI” - położony w zabytkowym centrum, ok. 20 m od rynku, w
malowniczej uliczce, posiada tylko 18 miejsc w pokojach 2 i 3 os. z łazienkami, TV, stylowo
wykończonych oraz Apartamentach 4 i 5 os. na poddaszu z aneksami kuchennymi i
możliwością dostawki. Do dyspozycji gości: restauracja z tarasem, w której serwowane są
typowe czeskie specjalności, morawskie wina, bezprzewodowy dostęp do Internetu, parking
w cenie. Opłata za psa – 100,-czk/ doba. Łóżeczko dla dziecka – 100,-czk/ noc. Dzieci do 3
lat bez świadczeń – GRATIS. Pobyty – 7 nocy.
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DOR, DZ/2/1P
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DOR, DZ/3/1P
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DOR/APT4/1P
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DOR,DZ/DOS/APT4,5/1P

330

440

330

Pensjonat „PRAKTIK” – nowy obiekt, położony na obrzeżach miasta, ok. 1 km od historycznego centrum
Ceskiego Krumlova. Ok. 100 m od pensjonatu znajduje się przystanek autobusowy. Posiada ok. 20 miejsc w
komfortowych pokojach z łazienkami, TV sat, oraz apartamentach z możliwością dostawki. Do dyspozycji gości:
pomieszczenie ogólnodostępne z lodówką i kuchenką mikrofalową; parkowanie przed pensjonatem – nieodpłatne,
Internet wi-fi – GRATIS, od godziny 17.00 grillbar z kominkiem, Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Dzieci
powyżej 3 lat, na wspólnym spaniu z rodzicami – 20,-zł/noc. Śniadania – bufet. Pobyt – 7 nocy.

„PRAKTIK”

09.04-17.12

DOR, DZ/2/1P

630

DOR,DZ/APT/1P

790

DOR,DZ/DOS/APT/1P

570

MIKULOV – malownicze miasteczko na południowych Morawach, słynie z wielu winnic, bajkowego zabytkowego centrum oraz wielu
pamiątek i zabytków kultury żydowskiej, austriackiej oraz morawskiej, które przeplatają się ze sobą oraz wpływami włoskimi, słowackimi i
węgierskimi. W efekcie przenikania się tych różnych kultur powstały niepowtarzalne, unikalne i charakterystyczne dla Mikulova kolaże
architektoniczne. Warto zwiedzić m.in. historyczne centrum, dzielnicę żydowską z synagogą oraz jednym z większych kirkutów w Europie
oraz zamek. Ok. 15 km do kompleksu pałacowo – ogrodowego Lednice–Valtice – zabytek wpisany na listę UNESCO. Ok. 3 km do granicy
czesko-austriackiej. Termalny aquapark w austriackiej miejscowośći Laa an der Thaya – ok. 35 km. W okolicy możliwość jazy konnej oraz
wędkowania.
Hotel „ELISKA” *** - posiada ok. 100 miejsc w pokojach nowocześnie i komfortowo urządzonych, z
łazienkami, TV SAT, dostępem do Internetu. Za dopłatą możliwe pokoje VIP (z lodówką) oraz apartamenty
(z częścią wypoczynkową, lodówką, tarasem lub balkonem). Do dyspozycji gości: parking strzeżony, sala
konferencyjna, pub irlandzki, winnica z kolekcją własnych win, wypożyczalnia rowerów. W pobliżu hotelu
m.in.: ok. 150 m - letnie kąpielisko ze zjeżdżalnią, hala sportowa z kortem tenisowym – ok. 150 m,
kręgielnia – 300 m. Dzieci do 3 lat – GRATIS. Możliwość zabrania psa – nieodpłatnie. Pobyty – 7 nocy.

„ELISKA”

01.04-01.11

01.11-22.12

DOR/2/1P
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DOR/2 VIP/1P
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DOR, DZ/DOS/1P

557

478

HUSTOPECE - miejscowość położona na terenie południowych Moraw, ok. 32 km na południe od Brna i ok. 20 km od przejścia
granicznego z Austrią w Mikulovie. Atrakcją jest lokalny AQUAPARK (basen kryty 25 x 8m, basen kryty dal dzieci, siłownia, sauny, masaże,
kąpielisko odkryte – czynne w okresie letnim: basen pływacki 25 x 15m, dzika rzeka, zjeżdżalnie, basen z masażami wodnymi i wieczornym
oświetleniem, basen dla dzieci, tobogan, plaża trawiasta i piaskowa, 4 bufety. Na terenie miejscowości jest także hala sportowa, stadion,
korty tenisowe, możliwość jazdy konnej, liczne winiarnie, trasy rowerowe szlakiem morawskich winnic. W okolicy liczne zabytki a także
kompleks parkowo-pałacowy LEDNICE-VALTICE - wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO – ok. 20 km.
Hotel „CENTRO” *** - kompleks budynków o ciekawej i charakterystycznej architekturze (połączenie różnych
„CENTRO”
stylów, min. nowoczesnej architektury i włoskiego renesansu), posiada ok. 40 miejsc w komfortowych pokojach i
DOR/2/1P
apartamentach z łazienkami, TV sat, telefonem. Do dyspozycji gości: przyjemny ogród, mała winiarnia w piwnicach,
DOR/DOS/1P
restauracja, kawiarnia, sale konferencyjne z nowoczesnym wyposażeniem dla grup od 20 do 200 osób, Centro Club
DZ(3-15)/DOS/1P
(gry zespołowe, rzutki, kręgielnia – 3 tory, bilard, szachy, dostęp do internetu). Ok. 300 m od hotelu znajduje się
aquapark. Śniadania – bufet. Ceny w okresie targów oraz dorocznych imprez +25%. Dzieci do 3 lat – bez świadczeń –
„CENTRO”
GRATIS. W okresie od czerwca do września pakiet: RODZINNE WAKACJE – dla rodzin z 1 lub 2 dzieci do 15 lat –
dzieci na dostawce w pokoju rodziców. W cenie pakietu: napój powitalny, 1 x wejściówka na zamek (Lednice, Slavkov Rodzina 2+1
lub Mikulov do wyboru), 1 x wejście do miejskiego Aquaparku, mapa tras rowerowych, 1 x przejażdżka konna – wizyta Rodzina 2+2
na farmie, 6 x popołudniowy deser, 1 x butelka łagodnego wina, przechowalnia rowerów, 1 godz. gry w kregle w
centro Klubie, Internet wi-fi, parking, taksa klimatyczna. Pobyty – 7 nocy.
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