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Nowoczesny, komfortowy hotel położony w spokojnej dzielnicy uzdro-
wiska, 
Zakwaterowanie: posiada pokoje 2 os. z możliwością do pojedyn-
czego wykorzystania (dopłata do pokoju 1 os.), łazienkami, TV SAT, 
dostępem do Internetu, sejfem, minibarem. 
Do dyspozycji gości: BALNEO & WELLNESS CENTRUM – kryty basen 
z prądem przeciwnym – temp. wody 30-32°, wodnymi łóżkami ma-
sażowymi, masażami wodnymi, sauna, jacuzzi, szeroka gama zabie-
gów (m.in. kąpiele perełkowe, masaże, inhalacje, elektro i magne-
toterapie, parafina, solanki, itp.), studio kosmetyczne i fryzjerskie; 
restauracja z letnim ogródkiem, całodobowa recepcja (wymiana wa-
lut, zamawianie biletów wstępów, usługi biurowe, sprzedaż prasy), 
winda, kryty parking monitorowany – za dodatkowa opłatą, parking 
przed hotelem niestrzeżony i nieodpłatny, centrum konferencyjne. 
W cenie pobytu: korzystanie z basenu, internet wi-fi, parking przed 
hotelem, 2 posiłki dziennie, 12 zabiegów, wizyta lekarska, wypoży-
czenie szlafroka, 10% zniżi na dodatkowe zabiegi. 
Informacje dodatkowe: Dopłata do pokoju 1 osobowego: 89,-zł/
noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu przy zameldowaniu. Po-
byty – 7 nocy
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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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