CZECHY

LAZNE TEPLICE
najstarsze uzdrowisko w centralnej Europie, a jednocześnie nowoczesne, położone w dolinie pomiędzy Górami Orlimi i górami środkowych
Czech, blisko niemieckiej granicy.
Największy rozwój uzdrowiska przypada na XVII w., kiedy powstały najbardziej znane budowle uzdrowiskowe. W XVIII w. Teplice zdobyły renomę nie tylko w Europie, ale również na całym świecie.
W uzdrowisku leczone są choroby narządów ruchu (zwyrodnieniowe i
pourazowe, stawów, mięśni), systemu krążenia, nerwowego, (leczy się
tutaj również dzieci).
Do zabiegów leczniczych wykorzystywane są wody termalne o ciepłocie 38–49°C – basen termalny 37-38°C, w Teplicach mieści się również
centrum edukacyjne i kongresowe, a także miejskie AQUACENTRUM
z wodami termalnymi (basen 25 x 12 m, sauna, siłownia, solarium, jacuzzi, zjeżdżalnie, brodzik dla dzieci), teatr, wiele klubów (np. jazzowy),
dyskotek, kawiarni.
Ok. 15 km od Teplice znajdują się 2 pola golfowe oraz naturalne jezioro
Barbora.

Zobacz
oferty z:
SK
CZ
PL

336

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

Sanatorium „BEETHOVEN” ***
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COVID INFO!: wszystkie atrakcje na miejscu oraz udogodnienia w
obiekcie i skorzystanie z nich jest uzależnione od aktualnych obostrzeń pandemicznych i przepisów dotyczacych Covid-19 - sprawdź
aktualne wymogi w biurze lub u Agenta

Neobarokowy budynek, położony w otoczeniu parku uzdrowiskowego.
Zakwaterowanie: kilka budynków uzdrowiskowych połączonych ze
sobą w jeden kompleks, ok. 320 miejsc w pokojach 1, 2 os. z łazienkami, telefonem, lodówką i TV SAT. Za dopłatą możliwość rezerwacji
pokoi typu COMFORT oraz apartamentów.
Do dyspozycji gości: THERMALIUM - nowoczesny, termalny kompleks basenowy, świat saun, pełna baza zabiegowa, grota solna, fitness, sprzęt diagnostyczny do badań lekarskich, restauracja, dzienny
bar, Internet wi-fi, winda.
W cenie pobytów REL: 5 zabiegów/ pobyt - wg zlecenia lekarza,
wstępna wizyta lekarska, 1 x dziennie basen termalny - 1 godz., taksa
klimatyczna. Pobyty min. 6 nocy.
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