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położony ok. 100 m od kolejki gondolowej na Czarną Górę
Zakwaterowanie:  komfortowe pokoje 2, 3 i 4 osobowe, wszystkie z 
łazienkami, TV-sat, radio. Hotel przystosowany do przyjmowania go-
ści niepełnosprawnych. 
Do dyspozycji gości: internet, wewnętrzny basen z jacuzzi, dodat-
kowo płatne: parking, masaże, prywatna sauna (fińska, ziołowa, na 
podczerwień); przytulna restauracja. Parking strzeżony ok. 150 m od 
pensjonatu. 
W cenie pobytu: wewnętrzny basen z jacuzzi, 90 minutowe wejście 
do sauny dla 4 osób, szlafroki, zestaw kawowy/herbaciany, Internet 
Wi-Fi, śniadania w formie ciepłego i zimnego bufetu, obiadokolacje, 
8% zniżki na wejście na ścieżkę koronami drzew – przy zakupieniu 
biletu w hotelowej recepcji. 
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna - 20,-czk/os./noc. Par-
king hotelowy – 200 Kc/noc. Pobyty – 2 noce lub wielokrotność.

Hotel „VYHLIDKA” *** 
JANSKE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
VYHLIDKA

CZEVYH

 „VYHLIDKA” 
PAKIET RODZINNY 

CENA ZA 1 NOC

15.04-
17.12.22

 2, 4, 6 nocy

15.01-05.02.23, 
12.03-02.04.23, 
31.05-22.12.23 

2, 4, 6 nocy  

17-26.02.23 
2, 4, 6 nocy

03-12.03.23 
2, 4, 6 nocy

02-09.04.23, 
26.04-

31.05.23 
2, 4, 6 nocy

DOR,DZ/4/2P 520 440 532 499 385
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/vyhlidka-hotel.html
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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 


