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Hotel położony ok. 300 m od centrum, na skraju parku, w miejscu z pięk-
nym widokiem na Mariańskie Łaźnie. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 os., wszystkie z łazienkami, suszar-
ką do włosów, TV SAT, telefonem, lodówką (mini bar na życzenie), 
intrentem wi-fi, szlafrokami. Pokoje superior oraz apartamenty na 
zapytanie. 
Do dyspozycji gości: restauracja (wyborna kuchnia, możliwość wy-
żywienia dietetycznego) i kawiarnia z letnim tarasem z panoramicz-
nym widokiem na uzdrowisko, zabiegi na bazie zdrowotnej wody 
mineralnej, skierowane na leczenie chorób układu ruchu, oddecho-
wych, dróg moczowych, metabolicznych, ginekologicznych, onko-
logicznych w remisji; gabinet lekarski, opieka medyczna, ekskluzyw-
ne zabiegi Wellness & Beauty, basen, jacuzzi, sauna parowa, fitness, 
salon masażu, biblioteka. 
Informacje dodatkowe: parking - ok. 120,-czk/noc. Taksa klima-
tyczna płatna dodatkowo na miejscu ok. 20,-Czk/os./noc. 
W cenie pobytu relaksacyjnego: 7 nocy, 3 posiłki dziennie, wstęp-
na wizyta lekarska, zabiegi – do wykorzystania limit 950,-czk/os./po-
byt, basen, jacuzzi, sauna parowa, szlafrok. Pobyt zaczyna się obia-
dem, a kończy śniadaniem.

Hotel „ROYAL” ****
MARIANSKE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ROYAL

CZEROY

„ROYAL”  
RELAKSACYJNY 

7 nocy 
CENA ZA 1 NOC

16.10-
18.12.22

29.01-01.04.23,
01.10-17.12.23

01.04-
01.10.23

DOR/2/3P 389 521 572

ceny podane w PLN

„ROYAL” 
CENA ZA 1 NOC

29.01-01.04.23, 
01.10-17.12.23 01.04-01.10.23

DOR/2/1P 344 384

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/marianske-lazne/royal-hotel.html 
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znane uzdrowisko czeskie słynące z zabytkowego centrum (kolumnada 
zdrojowa ze „Śpiewającą Fontanną”), parku zdrojowego, licznych źródeł 
leczniczych wód mineralnych – wykorzystywanych głównie do leczenia 
chorób układu moczowego i trawiennego, nerwowego, oddechowego 
oraz chorób narządów ruchu.
W leczeniu stosuje się głównie kuracje pitne, inhalacje, kąpiele regene-
racyjne, zabiegi balneologiczne. W miejscowości basen pływacki, korty 
tenisowe, stadion, pole golfowe, możliwość jazdy konnej, liczne trasy 
rowerowe.
W okolicy m.in.: zamek w miejscowości Cheb, zamek Seeberg, zamek 
Kynzvart, muzeum Balneologii we Frantiskovych Łaźniach.

MARIANSKE LAZNE


