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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, nerwowego, oddechowego 
oraz chorób narządów ruchu.
W leczeniu stosuje się głównie kuracje pitne, inhalacje, kąpiele regene-
racyjne, 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.
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COVID INFO!: wszystkie atrakcje na miejscu oraz udogodnienia w 
obiekcie i skorzystanie z nich jest uzależnione od aktualnych obo-
strzeń pandemicznych i przepisów dotyczacych Covid-19 - sprawdź 
aktualne wymogi w biurze lub u Agenta 

Hotel położony w spokojnej części uzdrowiska, w okolicach śpiewającej 
fontanny, do centrum można dojść pieszo, w najbliższej okolicy znajduje 
się wiele interesujących zabytków 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. standard z łazienkami, telefonem, 
TV, sejfem, minibarkiem, dostępem do Internetu, niektóre z możli-
wością 1 dostawki. Apartamenty rodzinne – 4 osobowe, bez możli-
wości dostawki. Pokoje 2 osobowe DELUXE i SUITE – za dopłata na 
zapytanie. 
Do dyspozycji gości: stylowa jadalnia, parking płatny ok. 5,- Eur/
noc. Możliwość wynajęcia garażu – ok. 10,-Eur/noc - po wcześniejszej 
rezerwacji. 
W cenie każdego pobytu: śniadanie w formie bufetu, taksa klima-
tyczna, Internet Wi-Fi.
Dodatkowe Informacje: Dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS. 
Łóżeczko dla dziecka – gratis – konieczna wcześniejsza rezerwacja. 
Dzieci 3-12 lat ze zniżką – przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. 
Hotel przeznaczony dla osób niepalących. Pobyty min. 2 noce, w 
okresie świątecznym – min. 3 noce, a sylwestrowym min. 5 nocy.

Hotel „VILLA GLORIA” *** 
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http://www.karpatia.pl/marianske-lazne/villa-gloria-hotel.html

