
CZECH
Y

280

Zobacz
oferty z:

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SK

CZ

PL

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.

JANSKE LAZNE 
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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 dla wymagających gości, urządzony w nowoczesnym stylu, poło-
żony przy dolnej stacji kolejki gondolowej na Czarna Górę. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 os. z łazienkami, TV SAT (LCD HD), minibar-
kiem, sejfem, dostępem do Internetu, telefonem, balkonem, widokiem na 
południową stronę, oraz apartamenty 2 osobowe z możliwością 1 dostaw-
ki dla osoby dorosłej lub 2-ki dzieci (Maisonette Suite, Junior Suite), aparta-
menty 4 osobowe z możliwością 2 dostawek (Attic). Pokoje 1 osobowe na 
zapytanie – za dopłatą. Dostawka – materac ułożony na podłodze. 
Do dyspozycji gości: restauracja, bar, dostęp do Internetu Wi-Fi, 
sala wykładowa, sala konferencyjna. 
Informacje dodatkowe: Dopłata do pokoju 1 osobowego: 124,-zł/
noc. Opłata za zwierzęta domowe – 250,-Czk/noc. Śniadania – bufet. 
Taksa klimatyczna w cenie. 
Pobyty ze skipassem – w cenie skipass na SkiResort Cerna Hora - 
PEC, ubezpieczenie SKI, parking, Wellness z basenem i sauną, hala te-
nisowa – 1 godz. Dzieci do 3 lat gratis. Dzieci 3-11 lat ze zniżką wg cen-
nika. Przy pobycie min. 6 nocy – wieczorna jazda na nartach – GRATIS. 
Możliwość dokupienia obiadokolacji: dzieci do 6 lat gratis, dzieci 6-11 
lat – 30,-zł/dzień, osoby pow. 11 lat – 56,-zł/dzień. Pobyty min. 2 noce. 
LATO – w cenie Wellness (basen, sauna), wi-fi, 1 godz. tenis ziemny, 
parking, nieograniczone korzystanie z przejazdów kolejką linową na 
Czarną Górę. Dzieci do 11 lat zakwaterowanie (wspólne spanie lub do-
stawka w apartamencie), ze śniadaniem - GRATIS. Możliwość dokupie-
nia obiadokolacji (3 daniowa – zupa, danie główne, deser - wybór z 3 
menu): dzieci do 6 lat gratis, dzieci 6-11 lat - 28,-zł/dzień, osoby pow. 11 
lat – 56,-zł/dzień. Pobyty – min. 2 noce.
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