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Kompleks kilku oddzielnych budynków, położony vis-a-vis dolnej stacji 
kolejki krzesełkowej na MEDVEDIN. 
Zakwaterowanie: na terenie aquaparku znajduje się kilka pensjonatów, 
które wspólnie posiadają ok. 200 miejsc noclegowych w pokojach nowo-
cześnie wykończonych, z łazienkami, TV sat, lodówką, zestawem kawo-
wym, sejfem. Pokoje 2 os. z możliwością 1-2 dostawek oraz na zapytanie 
pokoje rodzinne 4 os. – dwupokojowe, z możliwością 1 dostawki (FAM).  
Do dyspozycji gości: restauracja na 120 os. (w wysokich sezonach 
możliwe posiłki zmianowe - informacja na miejscu), bistro przy basenie, 
AQUAPARK (basen rekreacyjny z 3 zjeżdżalniami typu tobogan, bro-
dzik dla dzieci, dzika rzeka, małe i duże jacuzzi, sauna sucha, parowa, 
solarium, masaże), parking. GRATIS dla gości hotelowych w sezonie 
letnim: minigolf, piłka plażowa, tenis stołowy, trampolina, badminton, 
petanque, drewniany plac zabaw dla dzieci oraz strefa relaksu przy je-
ziorku oraz całorocznie: kącik zabaw dla dzieci, internet wi-fi, parking. 
WELLNESS CENTRUM (za dopłatą): sauna sucha, łaźnia parowa, 
aroma sauna, grota solna, jacuzzi, masaże. 
Pobyt AQUA: w cenie 2 godzinny dziennie korzystania z Aquapar-
ku (łącznie z atrakcjami wodnymi – 3 zjeżdżalnie, dzika rzeka, basen 
dziecięcy, jacuzzi). Obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu. 
Informacje dodatkowe: Zniżki dla dzieci tylko na dostawkach. 
Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe – 250,-czk/doba. Dodatkowo 
płatne masaże. Taksa klimatyczna – płatna dodatkowo na miejscu – 
ok. 30,-czk/os./dzień. Parkowanie na terenie kompleksu - GRATIS. Łó-
żeczko dla dziecka GRATIS - konieczna wcześniejsza rezerwacja. 10% 
zniżki w Hotelowej restauracji dla Gości na dodatkowe posiłki. 
ZIMA (16.12.2022-10.04.2023): 1-2 Dzieci do 6 lat na dostawkach - 
GRATIS. W cenie pobytu świątecznego - kolacja wigilijna, a 31.12 - syl-
westrowa kolacja bufetowa (w ramach obiadokolacji - dotyczy poby-
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AQUAPARK ZIMA 
CENA za 1 NOC

16-26.12.22, 02-05.01.23 
08-27.01.23, 06-10.04.23 

min. 3 noce

26.12.22-
02.01.23 

7 nocy 

05-08.01.23,  
27.01-19.03.23 

min. 5 nocy 

19.03-
06.04.23 

min. 3 noce

DOR/2/1P 372 575 447 307
DOR/4FAM/1P 349 552 425 283

DZ(6-18)/DOS/1P 165 215 215 165
DOR/2/2P/AQUA 465 669 540 399

DOR/4FAM/2P/AQUA 442 646 517 378
DZ(6-18)/DOS/2P/AQUA 215 260 260 260
ceny podane w PLN

tów AQUA) i dyskoteka. SAUNA sucha, parowa, 
solna infrasauna – za dodatkową opłatą. Poby-
ty min. 3 noce, ferie min. 5 nocy, sylwester 7 
nocy. 10% zniżki na usługi Wellness Centrum.

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/aqua-park-spindl.html
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jedna z najbardziej znanych górskich miejscowości turystycznych w 
Czechach. Położona w Karkonoszach na wysokości 575–1555 m n.p.m 
w dolinie rzeki Labe (Łaby), proponuje mnóstwo atrakcji na wszystkie 
pory roku, dla osób w każdym wieku, to odpowiednie miejsce zarówno 
na rodzinne wakacje, na spotkanie biznesowe lub turystykę konferen-
cyjną. Coś dla siebie znajdą tu zarówno zwolennicy spokojnego relaksu 
w górskiej scenerii, jak i wielbiciele sportu czy rozrywki, a także miłośni-
cy modnych hoteli górskich.
ZIMA: szkółki narciarskie i snowboardowe, 5 kolejek linowych, 11 wy-
ciągów narciarskich, 26 km tras zjazdowych, 2 snowparki, U-rampa, 
prawie 100 km codziennie przygotowywanych tras biegowych, 95% 
tras dośnieżanych, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, lodowisko 
przy Hotelu HORAL, snowtubing, skutery śnieżne, skialpinizm, ice clim-
bing, narciarstwo dla dzieci. Najbardziej popularne ośrodki narciarskie 
to Święty Piotr, Medvedin, Labska, Hromovka, Stoh. W miesiącach zimo-
wych zalecane jest zaopatrzenie się w zimowe opony wraz z łańcucha-
mi.
LATO: wieczory można spędzić w dyskotece lub licznych winiarniach, 
barach lub restauracjach. Szlaki turystyczne, trasy treckingowe zachę-
cają do spacerów, a kryta hala tenisowa (2 korty), squash, kręgielnia, 
strzelnica (łucznictwo), AQUAPARK, minigolf, symulator golfowy, Nordic 
Walking, place zabaw dla dzieci przy stacjach kolejek krzesełkowych, 
górskie trasy rowerowe, możliwość jazdy konnej oraz szkółki parolot-
niarstwa, zjazdy na linach, sztuczny tor saneczkowy, czterokołowce i 
hulajnogi górskie, quady, wspinaczka, park linowy, od 28.05.2015 park 
rowerowy, rafting, wypożyczalnia łódek - jeziorko Labska, loty widoko-
we czekają na turystów preferujących aktywny wypoczynek.
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