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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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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 

Komfortowy pensjonat położony w pobliżu parku, ok. 10 min. od Vridla 
(wytwórnia kosmetyków pochodzących z Karlowych Varów). 

Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. oraz apartamenty z łazienką, TV 
SAT, telefonem, radio, lodówką. Wszystkie pokoje dla niepalących. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, taras letni z widokiem na miasto, 
dostęp do Internetu, parking w cenie pobytu poza terminem 30.06-
15.07 w tym czasie odpłatność 130,-czk/noc/auto. W pobliżu (ok. 15 
min - Hotel THERMAL) możliwość skorzystania z basenu termalnego. 
Pobyty 7 nocy (minimum 3 noce).
Opłaty dodatkowe: Zwierzęta domowe są akceptowane po uzgod-
nieniu - za dodatkową opłatą – 130,-Czk/doba. Na zapytanie pokoje 
LUX z balkonem i widokiem na centrum uzdrowiskowe - dopłata 94,-
zł/noc/pokój. 

Pensjonat „VILLA ROSA” *** 
KARLOVY VARY 
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http://www.karpatia.pl/karlovy-vary/villa-rosa-pensjonat-.html

