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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 

monumentalny hotel, z secesyjna fasadą, należący do sieci Danubis He-
alth Spa Resort, położony w pobliżu śpiewającej fontanny i kolumnady, 
w centrum uzdrowiska. 
Zakwaterowanie: posiada pokoje lux w kategoriach Superior oraz 
Superior Plus (za dopłatą, na zapytanie), wszystkie z łazienkami (su-
szarka do włosów, szlafroki), minibarem, TV sat, telefonem, sejfem. 
Do dyspozycji gości: 2 restauracje, lobby bar, pełna baza zabiego-
wa, wellness centrum z masażami, sauną, solarium, basen z masaża-
mi, tropikalny prysznic, salon kosmetyczny. 
W cenie pobytu relaksacyjnego (min. 7 nocy): 2 posiłki dziennie, 
wizyta lekarska wstępna i końcowa, raport końcowy, 12 zabiegów na 
tydzień w dni robocze wg wskazań lekarza, kuracja pitna.
Dla gości hotelowych GRATIS: powitalny napój, wolny wstęp na 
hotelowy basen, sauna, karta rabatowa - Marienbad Kur & Spa Card, 
Wi-Fi w całym hotelu
Dodatkowe Informacje: Dzieci do 4 lat - gratis bez osobnego miej-
sca do spania, przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. Opłata za 
psa małej rasy - 54,-zł/noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu – 15,-
czk/os./dzień. Możliwość dokupienia obiadów lub/i kolacji: 48,-zł/os./
dzień. Obowiązkowa dopłata do uroczystej Wigilii 24.12 (program i 
muzyka) - 175,-zł/os. Obowiązkowa dopłata do balu sylwestrowego 
31.12 (uroczysty raut, muzyka na żywo, program) - 530,-zł/os. Opłata 
za każdą zmianę potwierdzonej rezerwacji – 70,-zł. Pobyty hotelowe 
min. 2 noce.noce.
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