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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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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 ok. 5 minut pieszo od centrum miejscowości oraz ok. 400 
m od wyciągu krzesełkowego na Medvedin, ok. 150 m od sztucznego 
toru saneczkowego. 
Zakwaterowanie: 119 miejsc w pokojach 1 os., 2 os. z możliwością 1 
dostawki oraz 2 osobowych apartamentach z możliwością dostawki 
(na zapytanie za dopłatą), wszystkie z łazienkami, TV SAT, telefonem. 
Do dyspozycji gości: restauracja na ok. 100 miejsc, kawiarnia – bar, 
kantor, sauna, małe fitness, masaże, gabinet kosmetyczny, salka wy-
kładowa dla 30 osób, parking przy hotelu, wypożyczalnia rowerów, 
na terenie kompleksu - karkonoska chata z kominkiem. 
Informacje dodatkowe:  możliwość wynajęcia garażu (100,-czk/
doba - lato, 200,-czk/doba - zima). Hotel przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych ruchowo. Opłata za psa 250,-czk/noc. Taksa klima-
tyczna w cenie pobytu. Dopłata do obiadokolacji: 50,-zł/os./ dzień. 
Dzieci do 6 lat na dostawce, bez wyżywienia – GRATIS. Pobyty min. 
3 noce.

 SPINDLERUV MLYN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MONTANA

INTERHOTEL „MONTANA” *** 
CZEMON

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/montana-interhotel.html

