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uzdrowisko o ponad 600 letniej tradycji balneologicznej, słynące głów-
nie z pitnych wód mineralnych–13 źródeł (w tym 12 termalnych) oraz 
borowin.
Te naturalne zasoby wykorzystywane są do leczniczych terapii wodnych, 
błotnych, ruchowych. Bogata baza zabiegowa uzdrowiska oferuje rów-
nież kuracje tlenowe, parafinowe, laserowe, akupunkturę, drenaż limfa-
tyczny 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), zabytkowe domy zdrojowe, 
kościoły, miejski teatr, wieże widokowe, liczne restauracje, kafejki, hotele 
to wszystko stwarza wspaniałe warunki i atmosferę wypoczynku i rege-
neracji sił witalnych w Karlovych Varech.
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położone w centrum uzdrowiska, przy zdrojowych kolumnadach
Zakwaterowanie: komfortowe pokoje po remoncie, wykończone w 
jasnych kolorach, przestronne, z nowymi meblami. Wszystkie pokoje z 
łazienkami, suszarką do włosów, TV, telefonem, lodówką. Część pokoi 
z balkonami z widokiem na rzekę – za dopłatą. W niektórych pokojach 
możliwa dostawka. 
Do dyspozycji gości: baza zabiegowa i balneologiczna (m.in. masaże, 
elektroterapia, termoterapia, inhalacje, kąpiele w wodach mineralnych), 
opieka lekarska, restauracja z letnim tarasem przed budynkiem – z wi-
dokiem na kolumnady, druga restauracja serwująca dietetyczne posiłki, 
kantor na recepcji, sklepik hotelowy, możliwość wykupienia wycieczek 
po okolicy, biletów na lokalne atrakcje kulturalne, gry w golfa, itp.  
W cenie każdego pobytu: taksa klimatyczna. 
W cenie pobytu leczniczego (LECZ): wstępna i końcowa wizyta lekar-
ska, 3 zabiegi dziennie - w dni robocze - wg zalecenia lekarza. 
Informacje dodatkowe: Parking – 12,-EUR/noc – ok. 3 min. pieszo od 
hotelu. Opłata za psa: 4,-EUR/noc. Dopłata do obiadu lub obiadokolacji: 
36,-zł/os./noc. Dopłata do pokoju z widokiem na rzekę – 60,-zł/noc/po-
kój. Dopłata 90,-zł/noc/pokój w okresie 29.06-07.07.18. Taksa klimatyczna 
płatna dodatkowo – ok. 15,-Czk/os./noc. Dzieci 3-12 lat ze zniżką na do-
stawce (bez zabiegów). Pobyty min. 3 noce.
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