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Kompleks położony w pobliżu centrum uzdrowiskowego, składa się z 3 
połączonych ze sobą budynków – wszystko pod jednym dachem (MIRA-
MARE I ***, MIRAMARE II****, VILA HELENA****) oraz 2 budynków obok 
służących tylko do zakwaterowania (VILA RITA, NASTA – budynki bez 
windy). Zakwaterowanie: w sumie ok. 200 miejsc w pokojach 1 i 2 
os. standard *** – z łazienkami, TV sat, telefonem (Miramare I, V.Rita, 
Nasta) oraz 1 i 2 os. superior **** (S) – dodatkowo z lodówką (za do-
płatą, na zapytanie, Miramare II, V.Helena). 
Do dyspozycji gości: baza zabiegowa wykorzystująca 2 własne źró-
dła wód mineralnych, Wellness Centrum: 2 baseny, sauna, solarium 
oraz salon kosmetyczny i fryzjerski, 2 restauracje (z możliwością wy-
żywienia dietetycznego), bar dzienny, dostęp do Internetu wi-fi – gra-
tis. 
Informacje dodatkowe: zamykany parking – 50,-czk/noc – pobyty 
pow. 6 nocy lub 100,-czk/noc – pobyty do 6 nocy, winda. Taksa klima-
tyczna dodatkowo płatna ok. 30,-czk/os./dzień. Dopłata do pokoju z 
balkonem. 
W cenie pobytu relaksacyjnego: 7 nocy, 3 posiłki dziennie, limit 
2800,-czk/os./pobyt - na zabiegi lecznicze i wizytę lekarską, wolny 
wstęp na basen oraz do infrasauny, szlafrok. Pobyt zaczyna się obia-
dem, a kończy śniadaniem.
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czwarte co do wielkości uzdrowisko w Czechach, uważane za jedno z 
najpiękniejszych (zgłoszone do wpisania na listę UNESCO), położone 
w południowo-wschodniej części kraju, słynące z wód mineralnych (14 
źródeł w tym jedno z wodą siarkową) używanych do celów leczniczych, 
m.in. kuracje pitne, inhalacje, zabiegi balneologiczne. Leczy się tutaj 
przede wszystkim choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, prze-
wodu pokarmowego, narządów ruchu, cukrzycę.
Miejscowość polecana jest również turystom i wczasowiczom. Wiele te-
renów spacerowych (rozległy park zdrojowy), liczne zabytki architektu-
ry (m.in. barokowy zamek, stare miasto, kolumnada), teatr, kawiarnie, 
wiele piwnic winiarskich, w które obfituje rejon południowych Moraw 
oraz wiele innych możliwości spędzenia wolnego czasu czyni to miejsce 
atrakcyjnym dla wypoczynku (trasy turystyczne i piękna przyroda Bia-
łych Karpat, w sezonie letnim Luhacovicke jezioro, a w zimie wyciągi i 
trasy narciarskie)

LUHACOVICE LAZNE


