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Nowy pensjonat w centrum uzdrowiska (ok. 50 m od deptaka), postawio-
ny zgodnie z nowoczesnymi trendami architektonicznymi współgrający-
mi z górską naturą. 
Zakwaterowanie: nowocześnie i komfortowo wykończone prze-
stronne apartamenty, z aneksem kuchennym, TV, dostępem do In-
ternetu Wi-Fi.
APT2 – dla 2-3 osób, 38 m2, dwupoziomowy, sypialnia dla 2 osób, 
aneks kuchenny, możliwość dostawki dla 3 osoby 
APT3 – dla 3-4 osób, 40 m2, 2 pomieszczenia – sypialnia dla 3 osób oraz 
pokój dzienny z aneksem kuchennym, możliwość dostawki dla 4 osoby 
APT4 – dla 4-5 osób, mniejszy, 40 m2, sypialnia dla 4 osób lóżko mał-
żeńskie i łóżko piętrowe, pokój dzienny z aneksem kuchennym, moż-
liwość dostawki dla 5 osoby
AP4K – dla 4-5 osób, większy - komfort, 50 m2, 2 sypialnie 2 osobo-
we – łóżko małżeńskie, 2 pojedyncze łóżka lub łóżko piętrowe, duży 
pokój dzienny, aneks kuchenny, możliwość dostawki dla 5 osoby 
AP4S – dla 4-5 osób, superior, 65 m2, 2 sypialnie 2 osobowe, duży po-
kój dzienny z aneksem kuchennym, możliwość dostawki dla 5 osoby
Do dyspozycji Gości: sala gier i zabaw, sala konferencyjna, lobby bar, 
kawiarnia serwująca doskonałą kawę i domowe przekąski, narciarnia. 
W pobliżu przystanek skibusa, przy pensjonacie możliwość jazdy na 
sankach dla dzieci, oświetlony parking.
Informacje dodatkowe: W całym budynku i apartamentach zakaz
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JANSKY POTOK II  
CENA ZA 1 NOC 05.09-30.11.22

30.11-22.12.22 
01.07-04.09.23 
20.03-10.04.23

03.01-20.03.23

DOR/APT2, APT3 /0P 158 186 253
DZ(3-12)/ APT2, APT3 /0P 115 129 179

DOR/APT4/0P 158 186 243
DZ(3-12)/ APT4/0P 115 129 175

DOR/AP4K/0P 165 186 253
DZ(3-12)/ AP4K/0P 165 129 179

DOR/AP4S/0P 172 199 265
DZ(3-12)/ AP4S/0P 172 142 188
DOR,DZ/DOS/0P 85 85 85

ceny podane w PLN

palenia, taksa klimatyczna płatna na miejscu dodatkowo, 
parking – 20 Czk/auto/noc. Dzieci do 3 lat bez osobnego 
łóżka do spania – gratis. Możliwość wypożyczenia łóżecz-
ka dla dziecka – 100 Czk/noc. Zwierzęta nie są akceptowa-
ne w obiekcie. Pobyty min 3 noce.

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/jansky-potok-ii.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.
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