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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
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Hotel położony w parku uzdrowiskowym. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. superior z łazienkami, TV sat, lo-
dówką, dostępem do Internetu; apartamenty superior dla 2 os. – sy-
pialnia + pokoj dzienny, balkon. 
Do dyspozycji gości: przestronna restauracja, kawiarnia, bar, baza 
zabiegowa, mały basen termalny z leczniczą wodą, winda, parking. 
Informacje dodatkowe: Hotel nie przyjmuje zwierząt. Dzieci do 5 lat 
bez świadczeń - GRATIS. Dzieci 5-12 lat ze zniżką. Wyżywienie: śniada-
nia – bufet, obiady i kolacje – wybór z menu oraz sałatki owocowe i 
warzywne, owoce. 
W cenie pobytu relaksacyjnego: 7 nocy, 3 posiłki dziennie w for-
mie bufetu, wstępna wizyta lekarska, 7 zabiegów leczniczych wg 
wskazań lekarza, wstęp do małego basenu termalnego 1 godz./
dzień – w wyznaczonych godzinach, wypożyczenie szlafroka, 30% 
zniżki na wstępy do termalnego aquaparku. 

Hotel „ELISKA” **** 
VELKE LOSINY 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ELISKA

CZEELIVL

ELISKA 
RELAKSACYJNY 

7 nocy, 
CENA ZA 1 NOC

10.04-30.10.22 30.10-18.12.22

DOR/2/3P 498 474
DOR/APT/3P 535 498

DOR/1/3P 608 584
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/velke-losiny/eliska-hotel.html 

