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mała miejscowość na styku tras prowadzących do Pecu pod Śnieżką i do 
przejścia granicznego z Polską – ok. 20 km. Ok. 1,5 km do Janskich La-
zni (znanego dużego ski-centrum z kolejką gondolową na Czarną Górę, 
oraz uzdrowiska z wodami termalnymi). Ok. 11 km – Velka Upa – ski-cen-
trum, ok. 14 km. Pec pod Śnieżką. 
LATO (Janske Lazne)- Czarna Góra - kolejka gondolowa - taras wi-
dokowy ‘panorama’, rowerowy szlak dydaktyczny, ścieżka edukacyjna 
- czarnogórskie torfowiska, szlaki turystyczne, Nordic Walking, wypoży-
czalnia rowerów, park linowy, trasy rowerowe, zjazdy na górskich hu-
lajnogach, wypożyczalnia quadów, loty widokowe, uzdrowiskowe cen-
trum miasteczka z zabytkową Kolonadą, cernohorsky bus – połączenie 
autobusowe z Pecem pod Śnieżką. Pole golfowe – ok. 5 km w Mladych 
Bukach.
ZIMA (Janske Lazne) - 2 wyciągi krzesełkowe, 12 wyciągów narciar-
skich, 6 narciarskich tras biegowych (łacznie ok. 50 km tras), 12 tras 
zjazdowych, również stoki dla początkującyhc narciarzy, wyciąg gon-
dolowy na Czarną Górę (Cerna Hora), SKI ARENA (połączone 2 centra 
narciarskie w Janskich Lazniach i Pecu pod Snieżką, gratisowy skibus 
pomiędzy tymi miejscowościami), „Czarnogórski“tor saneczkowy o dłu-
gości 3,5 km.
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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 

Położenie hotelu pozwala na łatwe i szybkie dotarcie do Janskich Lazni 
– ok. 1 km do nart, ok. 1,5 km do centrum; do Pecu pod Śnieżką – ok. 13 
km, a także do Horni Mala Upa – ok. 17 km, które są znanymi centrami 
narciarskimi, ok. 500 m. od hotelu - mały wyciąg narciarski. 

Zakwaterowanie: Pokoje 2, 3 os. z łazienkami, TV sat, radio, telefo-
nem, niektóre pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki. 
Do dyspozycji gości: restauracja, bar, winiarnia z dyskoteką, mały 
basen 8x 4 m, sauna, siłownia, solarium, jacuzzi, masaże wodne, tenis 
stołowy, kantor, przechowalnia sprzętu narciarskiego, wypożyczal-
nia rowerów, wielofunkcyjne boisko sportowe, kort tenisowy, dostęp 
do Internetu - odpłatny.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Dzie-
ci 3-12 lat zniżka z 2 pełnopłatnymi osobami w pokoju. Przy hotelu 
parking niestrzeżony – bezpłatny.
ZIMA: Ski-bus do terenów narciarskich w Janskich Lazniach i Pecu 
pod Śnieżką – GRATIS!. 
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