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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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Hotel „ELEFANT” *** 
KARLOVY VARY 

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 położony w samym sercu uzdrowiska przy głównym deptaku, należy 
do kompleksu H. ATLANTIC PALACE, w pobliżu znajduje się kolejka linowa 
do kompleksu DIANA z tarasem i widokiem na panoramę uzdrowiska;
Zakwaterowanie: posiada pokoje o podstawowym standardzie, 
wszystkie z łazienkami, TV, lodówką, parkietowymi podłogami, stylowy-
mi meblami. Niektóre pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki. Apar-
tamenty z balkonem i widokiem na rzekę – za dopłatą, na zapytanie.
Do dyspozycji gości: winda, sklepik, baza zabiegowa i balneologiczna 
oraz restauracja w H.ATLANTIC PALACE – ok. 100 m (m.in. masaże, elek-
troterapia, termoterapia, inhalacje, kąpiele w wodach mineralnych). 
Informacje dodatkowe Możliwość rezerwacji parkingu w pobliżu Ho-
telu – ok. 18,-EUR/noc – lub możliwość parkowania na parkingu miej-
skim, wg opłat miejskich. Opłata za psa: 16,-EUR/noc. Dopłata do obiadu 
lub obiadokolacji: 50,-zł/os./noc. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo 
– ok. 15,-Czk/os./noc. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS (bez osob-
nego lóżka do spania oraz bez wyżywienia). Dzieci 3-12 lat ze zniżką na 
dostawce (bez zabiegów). Pobyty min. 3 noce.
W cenie pobytu leczniczego (LECZ): min. 7 nocy, wstępna i końcowa 
wizyta lekarska, 3 zabiegi dziennie - w dni robocze - wg zalecenia leka-
rza - zabiegi odbywają się w ATLANTIC PALACE. 
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