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SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DIANA

Wellness Hotel „DIANA” *** 
VELKE LOSINY 

Hotel położony w spokojnym otoczeniu, na skraju lasu pod miejscowo-
ścią Velke Losiny, z Hotelu rozciąga się widok na Jeseniky, a także na 
hodowlę danieli. Do centrum uzdrowiska spacerem ok 1,5 km (drogą 
przez las oraz park uzdrowiskowy). Możliwy także transfer hotelowym 
transportem.
Zakwaterowanie: posiada ok. 140 miejsc w pokojach 1 i 2 os. z ła-
zienkami, TV sat, lodówką, dostępem od internetu Wi-Fi, 15 aparta-
mentów 2-4 os. 
Do dyspozycji gości: restauracja z wyśmienitą kuchnią, basen, ja-
cuzzi, siłownia, kort do squasha, tenis stołowy, sauna, możliwość 
masaży, kąpieli perełkowych, aromatycznych, zabiegów relaksacyj-
nych, kawiarnia z parkietem tanecznym, dostęp do internetu Wi-Fi 
lub stanowisko komputerowe. Hotel otrzymał certyfikat akcji HOTEL 
PRZYJAZNY RODZINIE. 
W cenie pobytu: wolny wstęp na hotelowy basen, do jacuzzi i fit-
ness centrum, sauny, tenis stołowy, dostęp do internetu Wi-Fi w po-
mieszczeniach ogólnodostępnych, 50% zniżki na wstępy do termal-
nego aquaparku oraz basenu termalnego w H. Eliska, wypożyczenie 
szlafroków dla os. dorosłych, parking przy hotelu. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 5 lat bez świadczeń – gratis. Zniż-
ki dla dzieci i os. dorosłych na dostawce tylko w apartamentach, po-
byt bez zabiegów. Taksa klimatyczna płatna na miejscu przy zakwa-
terowaniu. Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 
– wybór z 3 menu. Możliwość przyjazdu z psem – opłata – konieczne 
wcześniejsze uzgodnienie. Pobyty min. 2 noce. 

CZEDIA

DIANA 
CENA ZA 1 NOC

01.01-06.04.23, 
10.04-17.12.23

DOR/2/2P 444
DOR/APT/2P 498

DOR/APT/DOS/2P 285
DZ(5-12)/APT/

DOS/2P 210

DOR/1/2P 511
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/velke-losiny/diana-wellness-hotel.html 
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VELKE LOSINY
mała miejscowość należąca do najstarszych uzdrowisk morawskich, 
której główną atrakcją są baseny z wodą termalną (siarczaną, ze źródła 
ZEROTIN) o temperaturze 36,2°C – kryty basen oraz letnie, odkryte kąpie-
lisko (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 otoczo-
ny pięknym parkiem – udostępniany do zwiedzania oraz manufaktura 
papiernicza - muzeum ręcznego wyrobu papieru, elektrownia wodna, 
liczne szlaki turystyczne i rowerowe, możliwość jazdy konnej oraz węd-
kowania, korty tenisowe. 
ZIMA: Tereny narciarskie  - ok. 7-10 km 2 centra narciarskie: Oaza, Kares 
i ok. 25-30 km w okolicach Jesenika: (SKI Centrum Miroslav – Lipova La-
zne), Ramzova, Petríkov, Ostruzna, Cervenohorske sedlo, Praded).
Na terenie parku uzdrowiskowego znajduje się PARK THERME VELKE LO-
SINY, całoroczny, kryty kompleks z 5 basenami termalnymi i atrakcjami 
wodnymi, zjeżdżalnią, brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, saunami, restaura-
cją oraz część odkryta z 4 basenami termalnymi, zjeżdżalnią

VELKE LOSINY


