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Hotel położony w centrum uzdrowiska, połączony przeszklonym przej-
ściem z nowoczesnym AQUACENTRUM: kryty basen termalny z przeciw-
prądem (temperatura wody 27-28°C), jacuzzi – również zewnętrzne z temp. 
wody 32°C, sauna parowa, fińska) oraz bazą zabiegową i fitcentrum.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe – łóżko małżeńskie 180 cm z 
możliwością rozsunięcia na 2 pojedyncze, niektóre z balkonami (za 
dopłatą 30,-zł/os./noc - poza okresem świąteczno-sylwestrowym), 
pokoje 1 osobowe – łóżko szer. 140 cm oraz APARTAMENT 2 osobo-
wy z możliwością 1 dostawki – rozkładany szeroki fotel (na zapytanie 
za dopłatą). W pokojach dodatkowo płatny mini-bar. 
W cenie każdego pobytu: Wi-Fi, wypożyczenie szlafroka, 2 godziny 
dziennie wstęp do AQUACENTRUM i do fitness centrum. 
W cenie pakietu ŚWIĘTA – 3 noce, 2 posiłki dziennie (bez napojów) 
śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu - w tym 
kolacja wigilijna 24.12, 1 x częściowy masaż aromatyczny, okład boro-
winowy, okład parafinowy, upominek świąteczny, voucher na kawę 
w Zdrojowej Kolumnadzie, bogaty program kulturalny. Dopłata do 
pokoju z balkonem – 79,-zł/osobę/ pobyt 3 noce.
W cenie pakietu SYLWESTER – 6 nocy, 2 posiłki dziennie (bez na-
pojów) śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu, 
zabawa sylwestrowa w secesyjnej Zdrojowej Kolumnadzie z muzyką 
na żywo i bogatym programem i fajerwerkami, menu – ciepły i zim-
ny bufet, gulasz o północy, toast noworoczny - wino musujące 0,3l/
os. (pozostałe napoje płatne dodatkowo), 1 x częściowy masaż aro-
matyczny, okład borowinowy, okład parafinowy, voucher na kawę 
w Zdrojowej Kolumnadzie. Dopłata do pokoju z balkonem – 156,-zł/
osoba/ pobyt 6 nocy.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. Par-
king płatny dodatkowo – 50,-Czk/noc/auto, ilość miejsc ograniczona, 
nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego. 
Na terenie obiektu – przechowalnia sprzętu sportowego (rowery, 
narty, wózki). Dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis. Dzieci 3-12 lat ze 
zniżką - bez zabiegów. Pobyty hotelowe min. 2 noce. Możliwość do-
kupienia obiadów i kolacji w cenie 50,-zł/posiłek/os.dor., 40,-zł/posi-
łek/dziecko 3-12 lat.
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26.12.22 
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DOR/2/2P 745
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DOR/1/2P 812
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APT2,DOS/2P 632
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SYLWESTER 
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26.12.22-
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6 nocy
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Hotel po generalnym remoncie,położony w centrum uzdrowiska, połą-
czony przeszklonym przejściem z nowoczesnym AQUACENTRUM: kryty 
basen termalny z przeciwprądem (temperatura wody 27-28°C), jacuzzi – 
również zewnętrzne z temp. wody 32°C, sauna parowa, fińska) oraz bazą 
zabiegową i fitcentrum.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe – łóżko małżeńskie 180 cm z 
możliwością rozsunięcia na 2 pojedyncze, niektóre z balkonami (za 
dopłatą 30,-zł/os./noc - poza okresem świąteczno-sylwestrowym), 
pokoje 1 osobowe – łóżko szer. 140 cm oraz APARTAMENT 2 osobo-
wy z możliwością 1 dostawki – rozkładany szeroki fotel (na zapytanie 
za dopłatą). W pokojach dodatkowo płatny mini-bar. 
W cenie każdego pobytu: Wi-Fi, śniadania w formie bufetu, wypo-
życzenie szlafroka, 2 godziny dziennie wstęp do AQUACENTRUM i do 
fitness centrum, 10% zniżki na zabiegi.
W cenie pobytu relaksacyjnego: 7 nocy niedziela-niedziela, 2 po-
siłki dziennie, 7 zabiegów relaksacyjnych (częściowy masaż klasycz-
ny, częściowy masaż hawajski, 2 relaksacyjne kąpiele aromatyczne, 2 
kąpiele perełkowe, okład borowinowy)
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. Par-
king płatny dodatkowo – 50,-Czk/noc/auto, ilość miejsc ograniczona, 
nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego. 
Na terenie obiektu – przechowalnia sprzętu sportowego (rowery, 
narty, wózki). Dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis. Dzieci 3-12 lat ze 
zniżką - bez zabiegów. Pobyty hotelowe min. 2 noce. Możliwość do-
kupienia obiadów i kolacji w cenie 50,-zł/posiłek/os.dor., 40,-zł/posi-
łek/dziecko 3-12 lat.
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CENA ZA 1 NOC

11.09-
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28.05-
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7 nocy 
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malownicza, górska, niewielka ale znana miejscowość turystyczna i 
uzdrowiskowa, położona we wschodniej części czeskich Karkonoszy, 
na stoku Czarnej Góry (1299m n.p.m.), zyskała popularność ze względu 
na dogodne warunki klimatyczne i termalne źródła lecznicze - 2 źródła 
wód termalnych (Czarne i Januv) o temperaturze ok. 32-36°C (3 baseny 
termalne – w tym 2 rehabilitacyjne, woda ok. 28°C) wykorzystywane do 
leczenia narządów ruchu (stawy, kręgosłup, stany pourazowe), układu 
nerwowego; stosowane zabiegi z zakresu fizykoterapii, balneoterapii. 
W miejscowości Kolumnada Zdrojowa, kolejka gondolowa (kabinowa, 
8-miejscowa) na Czarną Górę. Miejscowosc stala się centrum wypo-
czynku, zabawy, sportu i pobytów uzdrowiskowych.
LATO - Czarna Góra - kolejka gondolowa - taras widokowy ‘panorama’, 
rowerowy szlak dydaktyczny, ścieżka edukacyjna - czarnogórskie tor-
fowiska, szlaki turystyczne, Nordic Walking, wypożyczalnia rowerów, 
park linowy, trasy rowerowe, zjazdy na górskich hulajnogach, wypoży-
czalnia quadów, loty widokowe, uzdrowiskowe centrum miasteczka z 
zabytkową Kolonadą, cernohorsky bus – połączenie autobusowe z Pe-
cem pod Śnieżką. Pole golfowe – ok. 5 km w Mladych Bukach.
ZIMA - 2 wyciągi krzesełkowe, 12 wyciągów narciarskich, 6 narciarskich 
tras biegowych (łacznie ok. 50 km tras), 12 tras zjazdowych, również 
stoki dla początkującyhc narciarzy, wyciąg gondolowy na Czarną Górę 
(Cerna Hora), SKI ARENA (połączone 2 centra narciarskie w Janskich La-
zniach i Pecu pod Snieżką, gratisowy skibus pomiędzy tymi miejscowo-
ściami), „Czarnogórski“tor saneczkowy o długości 3,5 km.

JANSKE LAZNE 


