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uzdrowisko położone w okolicach Jesenika (ok. 20 km), w otoczeniu lasu 
iglastego na wysokości ok. 800 m n.p.m. 
Posiada naturalne wody mineralne, lecznicze; naturalne zasoby gazu 
węglanowego. 
Wskazania: nadciśnienie, choroby dróg oddechowych, uszkodzenia 
gardła i strun głosowych, chroniczne zapalenie zatok, chroniczne stany 
zapalne aparatu oddechowego, astma, choroby nowotworowe i układu 
naczyniowego. Stosowane zabiegi m.in: okłady torfowe, kuracje pitne, 
zabiegi wodne, kąpiele gazowe, zastrzyki gazowe, masaże, inhalacje, 
rehabilitacja ruchowa, elektroterapia. 
NOWOŚĆ na terenie uzdrowiska!!! Kompleks basenowy: BASEN TER-
MALNY 32-43°C z atrakcjami wodnymi, m.in.: podświetlane dno, jacuzzi 
z masażami podwodnymi, łóżkami wodnymi, przeciwprądem, dyszami 
masażowymi na różnych wysokościach masującymi różne partie ciała, 
tepidarium, sauna fińska, VACUWELL, VIBROSAUNA oraz grota solna. 

KARLOVA STUDANKA 
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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 

Hotel z tradycjami, powstał w 1950 roku w budynku  pochodzącym z 1820 
roku, został zachowany styl retro z końca ubiegłego stulecia. W bezpośred-
nim otoczeniu hotelu jesenicka przyroda, klimat uzdrowiska, w którym czas 
się zatrzymał (zabytkowe budynki uzdrowiskowe stylizowane na skansen), 
w pobliżu korty tenioswe, boisko sportowe – w zimie służące jako lodowi-
sko, ujęcia leczniczych źródeł mineralnych, w sąsiedztwie uzdrowiskowy 
basen z podgrzewaną wodą mineralną. Hotel dla gości, którzy nie szukają 
luksusu, ale ciszy, spokojnego wypoczynku, atmosfery minionych lat, ro-
mantycznych zakątków przyrody. 
Zakwaterowanie: ok. 70 miejsc w pokojach podzielonych na 2 częsci 
hotelowe, zabytkową (pokoje 2 osobowe standard z możliwością 1 do-
stawki, 3 i 4 osobowe) oraz nowo dobudowane poddasze – pokoje 2 
osobowe MINI (mniejsze, ze skosami). Dostawka – wysuwane łóżko, w 
standardowym wymiarze. Wszystkie pokoje z łazienkami (prysznic i wc), 
TV, przeznaczone dla osób niepalących
Do dyspozycji gości: uczynny personel, jedna z najlepszych restauracji 
w uzdrowisku, serwująca doskonałe dania tradycyjnej kuchni czeskiej, 
ale także tradycyjną pizze włoską oraz specjalności z pieca, wieczorki 
taneczne – muzyka lat ‘70-‘90, winoteka z nagradzanej Winiarni Le-
chovice, dostęp do Internetu Wi-Fi w restauracji i na I piętrze budynku, 
siłownia, sauna, możliwość zamówienia masaży, sklepik z pamiątkami 
przy recepcji, sala-świetlica, gry towarzyskie, parking przy hotelu – dla 
gości bezpłatny, taras letni przy kościele, serwuje się tutaj lane piwo z 
browaru Cerna Hora – miodowe, borówkowe i pszeniczne.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Dzieci 
3-10 lat zniżka z 2 pełnopłatnymi osobami w pokoju. Opłata za psa (tylko 
mała rasa) 100,-Czk/noc. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo 15,-Czk/
os./noc. Dopłata za niewykorzystane łóżko w pokoju – 100,-Czk/noc.
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