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położony ok. 500 m od centrum uzdrowiska i basenu termalnego przy H. 
Terra, ok. 1 km do kolejki gondolowej na Czarną Górę; 
Zakwaterowanie: 96 miejsc w pokojach 2 osobowych w starszym 
standardzie przed remontem oraz PLUS po renowacji (S), wszystkie 
z TV, telefonem, lodówką, podręcznym sejfem, z możliwością 1 do-
stawki dla dzieci do 12 lat. 
W cenie każdego pobytu: Wi-Fi, 2 godziny dziennie wstęp do AQU-
ACENTRUM, 2 godziny dziennie wstęp do fitness centrum, 10% zniżki 
na zabiegi.
W cenie pakietu SYLWESTER – 6 nocy: 2 posiłki dziennie (bez napo-
jów) śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu, zabawa 
sylwestrowa w secesyjnej Zdrojowej Kolumnadzie z muzyką na żywo i 
bogatym programem i fajerwerkami, menu – ciepły i zimny bufet, gulasz 
o północy, toast noworoczny - wino musujące 0,3l/os. (pozostałe napoje 
płatne dodatkowo), 1 x częściowy masaż aromatyczny, okład borowino-
wy, okład parafinowy, voucher na kawę w Zdrojowej Kolumnadzie. 
Pakiet SYLWESTER 3 noce – bez zabiegów, pozostałe świadczenia jw.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. Par-
king płatny dodatkowo – 50,-Czk/noc/auto, ilość miejsc ograniczona, 
nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego. 
Dopłata do pokoju z balkonem. Dzieci do 3 lat bez świadczeń gra-
tis. Dzieci 3-12 lat ze zniżką - bez zabiegów. Pobyty hotelowe min. 2 
noce, ferie 3 noce. 

HOTEL  „REVA”  
JANSKE LAZNE

CZEREV

„REVA” 
CENA ZA 1 NOC

11.09-
18.12.22

01-21.01.23, 
12.03-06.04.23, 

03-27.05.23, 
10.09-17.12.23

21.01-12.03.23, 
06.04-03.05.23, 
27.05-10.09.23

DOR/2/1P 188 255 283
DZ(3-12)/2,DOS/1P 150 218 241

DOR/1/1P 211 283 310
DOR/2S/1P 248 337 391

DZ(3-12)/2S,DOS/1P 199 286 332
ceny podane w PLN

„REVA” 
SYLWESTER 

CENA ZA 1 NOC

26.12.22-01.01.23 
6 nocy

29.12.22-01.01.23 
3 noce

DOR/2/2P 642 820
DZ(3-12)/2,DOS/2P 502 683

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

REVA

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/reva-hotel.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.

JANSKE LAZNE 


