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LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ  
A RELAXAČNÍ  POBYTY

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY LUHAČOVICE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
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NEMOCI
(indikace):

MIRAMARE
Luhačovice

ROYAL 
Mariánské lázně

SIRNATÉ LÁZNĚ 
Ostrožská Nová Ves

TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
Velké Losiny

onkologické v remisi D 3+
oběhového ústrojí
trávicího ústrojí
poruchy látkové výměny 
a žláz s vnitřní sekrecí
dýchacího ústrojí
neurologické D 1+
pohybového ústrojí D 3+
močového ústrojí
kožní D 3+

NAUČTE SE
UVOLNIT MYSL

NECHTE VODU, 
AŤ VÁS LÉČÍ

RELAXUJTE V LÁZNÍCH
SE SVOU RODINOU

DODEJTE TĚLU ENERGII 
VYVÁŽENOU STRAVOU

DOVOLTE DOTEKU,
AŤ VÁS UZDRAVUJE

POVZBUĎTE SVÉ TĚLO
VHODNOU AKTIVITOU

ROYAL SPA je český rodinný řetězec lázeňských hotelů a  resortů, který působí na  území České republiky 
již dvacet let. V našich hotelech poskytujeme prvotřídní lázeňskou péči, která kombinuje využití přírodních 
léčivých zdrojů a medicínskou odbornost. Nabízíme klientům lázeňské léčebné rehabilitační pobyty i širokou 
nabídku pobytů relaxačních. Pro dosažení nejlepšího efektu lázeňské léčby jsme vytvořili na základě našich 
mnohaletých zkušeností vlastní celostní přístup HEALTH BALANCE POINT®. Ke každému klientovi přistu-
pujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a snažíme se najít jeho rovnováhu zdraví. Vyberte si některý 
z široké nabídky našich pobytů ve čtyřech lázeňských místech a přesvědčte se sami o uzdravující síle přírody. 
Uděláme maximum, abyste od nás odjížděli spokojení a v dobré kondici. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pobyty:
•  Léčebné lázeňské a rehabilitační pobyty
•  Relaxační a wellness pobyty
•  Pobyty pro seniory
•  Dovolená s dětmi
•  Firemní pobyty
•  Víkendové pobyty
•  Pobyty pro ženy
•  Pobyty na horách
•  Pobyty na Vánoce, Silvestra, Velikonoce…

Nabídka:
•  Komfortní a příjemné ubytování
• Komplexní služby pod jednou střechou
• Vynikající kuchyně s možností dietní stravy
• Individuální přístup, rodinná atmosféra
• Prvotřídní lázeňská rehabilitační péče
• Procedury na bázi přírodních léčivých zdrojů
• Kvali� kovaný zdravotnický personál
• Zdravotnická služba 24 hod.
• Balneoprovozy na evropské úrovni

D – léčba dětí. Lázně nabízejí i léčbu dětí od tří let (3+) či jednoho roku (1+). 

Bližší informace k léčbě dospělých i dětí Vám rádi zodpovíme telefonicky.

L

R

STRANA 04 – 07 STRANA 08 – 11 STRANA 08 – 11

STRANA 12 – 15

STRANA 20 – 23 STRANA 24 – 25 STRANA 26

Lázeňské hotely MIRAMARE LUHAČOVICE VILA ANTOANETA LUHAČOVICE VILA VALAŠKA LUHAČOVICE

Lázeňský hotel ROYAL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

STRANA 16 – 19

SIRNATÉ LÁZNĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Wellness hotel DIANA VELKÉ LOSINY TERMÁLY VELKÉ LOSINY
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LUHAČOVICE

www.miramare-luhacovice.cz
www.vila-antoaneta.cz

www.vila-valaska.cz

LÁZNĚ S NEZAMĚNITELNOU 
ARCHITEKTUROU

Největší moravské lázně s nezaměnitelnou lidovou architekturou 
od Dušana Jurkoviče.

16 minerálních pramenů indikovaných pro pitnou kúru a koupele.

Bohatá kulturní nabídka – koncerty, kulturní představení, festivaly.

Značené turistické a cyklistické trasy.

Sportovní vyžití – tenis, minigolf, squash, jízda na koních, vodní sporty 
na blízké přehradě.

ODBORNÁ LÉČBA I RELAXACE

Lázeňská léčba zaměřená na nemoci dýchacích cest, 
pohybové, trávicího ústrojí, obezity a diabetes, 
oběhového ústrojí, neurologické a onkologické v remisi.

Odborná lázeňská rehabilitační péče.

Lázeňská léčba na bázi přírodních léčivých zdrojů.

2 vlastní minerální prameny – Jaroslava a sv. Josef.

Možnost dietního stravování a konzultace s nutričním 
terapeutem.

Kompletní balneoprovoz s nabídkou lázeňských 
a relaxačních procedur. Jávský masážní salon.

LÁZEŇSKÉ HOTELY MIRAMARE

Lázeňské hotely MIRAMARE se nachází v klidném prostředí a přesto v těsné 
blízkosti centra Luhačovic, nabízí komplexní služby pod jednou střechou 
a více jak 80 lázeňských procedur. K léčbě jsou využívány vlastní léčebné 
minerální prameny. Zdravotnická služba 24 hodin denně.

Lázeňský hotel VILA ANTOANETA leží v klidné lázeňské čtvrti Luhačovic 
v blízkosti parku a kolonády. Nabízí komplexní služby pod jednou střechou, 
úžasné vodní relaxační centrum - vnitřní bazén s protiproudem propojený 
s vnějším bazénem, whirlpool, saunu, parní lázeň, sluneční terasu, širokou 
nabídku lázeňských a wellness procedur. Hotel je vhodný i pro mladší generaci 
a rodiny s dětmi.

Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA nabízí luxusní ubytování, individuální 
přístup a nadstandardní služby pro nejnáročnější hosty. VILA VALAŠKA patří 
mezi nejvýznamnější stavby v Luhačovicích od arch. Dušana Jurkoviče. 
Hotel je přímo propojen s hotelem VILA ANTOANETA. Disponuje salónkem 
pro 20 osob vhodným pro menší rodinné oslavy a � remní akce.

ODPOČINEK
A REHABILITACE

VLASTNÍ LÉČEBNÉ
PRAMENY

LUHAČOVICE
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KOMPLEXNÍ
KÚRA

Od 9.450 Kč/os.

regenerace dýchacích cest

léčba pohybového aparátu

PROGRAM (doporučujeme 2 týdny):

• ubytování v pokoji požadované
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařské vyšetření

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařská konzultace
• 10 lázeňských procedur: např. 

3x přírodní uhličitá koupel, 1x přísadová 
koupel ovesná, 2x klasická masáž 

éterickými oleji částečná, 2x relaxační 
zábal dle vlastního výběru (čokoládový, 
bylinkový, medový), 1x základní péče 
o pleť 30 min., 1x základní pedikúra

• volný vstup do bazénu a infrasauny
• zapůjčení županu (kat. superior)

2x suchá uhličitá koupel, 2x přírodní 
uhličitá koupel, 1x kondiční gymnastika, 
6x přístrojová inhalace minerální vodou 
Vincentka

• volný vstup do bazénu a infrasauny
• zapůjčení županu (kat. superior)

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařská konzultace
• EKG
• 13 lázeňských procedur: 

např. 2x klasická masáž částečná, 

HARMONIE
A ZDRAVÍ

Od 8.050 Kč/os.

léčba těla a relaxace pro duši

zkrášlovací procedury  

SENIORSKÝ
POBYT

Od 8.050 Kč/os.

načerpání energie a vitality 

tip na dárek pro rodiče a prarodiče 

NABÍDKA POBYTŮ 
LÁZEŇSKÉ HOTELY MIRAMARE

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2017 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)

Typ pobytu Kategorie ubytování
2.1.-11.3.     
22.10.-20.12.

12.3.-22.4.   
24.9.-21.10. 23.4.-23.9.

Komplexní kúra

1/1 superior 11.200 13.300 15.050
1/2 superior 10.500 12.250 13.300
AP superior 11.200 13.300 15.050
1/1 standard 10.150 11.900 12.950
1/2 standard 9.450 10.850 11.900

Harmonie a zdraví
Seniorský pobyt
Preventivní program

1/1 superior 9.800 11.900 13.650
1/2 superior 9.100 10.850 11.900
AP superior 9.800 11.900 13.650
1/1 standard 8.750 10.500 11.550
1/2 standard 8.050 9.450 10.500

Lázně na zkoušku
Tradiční léčba

1/1 superior 9.100 11.200 12.950
1/2 superior 8.400 10.150 11.200
AP superior 9.100 11.200 12.950
1/1 standard 8.050 9.800 10.850
1/2 standard 7.350 8.750 9.800

VYSVĚTLIVKY 
KE KATEGORIÍM: 

1/1 - jednolůžkový pokoj 
1/2 - dvoulůžkový pokoj 
AP - apartmá 
(dvoulůžkové)

Miramare II - balkon 
80 Kč/os./den

Možnost zajištění 
přistýlky.

léčebný pobyt

Informujte 
se o nabídce 

krátkodobých 
pobytů

L
• lázeňské procedury stanovené lékařem 

do 4.200 Kč/týden
• volný vstup do bazénu a infrasauny
• zapůjčení županu (kat. superior)

L

L

L

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařské vyšetření

• lázeňské procedury stanovené lékařem 
do 2.800 Kč/týden

• volný vstup do bazénu a infrasauny
• zapůjčení županu (kat. superior)

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařská konzultace
• 8 lázeňských procedur: např. 

2x klasická masáž éterickými oleji 
částečná, 

2x přírodní rašelinový zábal na páteř 
nebo klouby, 2x přírodní uhličitá koupel, 
2x přístrojová inhalace minerální vodou 
Vincentka

• volný vstup do bazénu a infrasauny
• zapůjčení županu (kat. superior)

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařská konzultace

• lázeňské procedury stanovené lékařem 
do 2.100 Kč/týden

• volný vstup do bazénu a infrasauny
• zapůjčení županu (kat. superior)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT

Doporu-
čujeme

Lázeňské hotely MIRAMARE
Bezručova 338, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 659 111,Fax: +420 577 659 112
E-mail: info@miramare-luhacovice.cz
www.miramare-luhacovice.cz

14 DNŮ ZA CENU 13
21 DNŮ ZA CENU 19
28 DNŮ ZA CENU 25

Nabídka platná celoročně 
na všechny pobyty.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Lázeňský poplatek
15 Kč/os./den není zahrnut v ceně.
Parkování před hotelem 50 Kč/den 
nad 6 nocí, 100 Kč/den do 6 nocí.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu, 
obědy a večeře výběrem z menu, 
ovocné a zeleninové saláty, ovoce. 
Pobyt s plnou penzí začíná obědem 
a končí snídaní. Oběd je podáván 
od 11.30 do 14.00 hod.
Internet – PC a WiFi zdarma 
v hotelové hale, WiFi na pokojích 
v kategorii superior.
Možnost dokoupení procedur.

PREVENTIVNÍ 
PROGRAM

Od 8.050 Kč/os.

prevence zdravotních 
problémů

péče pro diabetiky

LÁZNĚ 
NA ZKOUŠKU

Od 7.350 Kč/os.

program pro lázeňské nováčky

lázeňské a relaxační procedury  

TRADIČNÍ 
LÉČBA

Od 7.350 Kč/os.

lázeňská léčba a tradiční procedury 

profesionální péče

L

L

L

LUHAČOVICE

3 DNY
ZDARMA

POPIS UBYTOVÁNÍ:
Hotely MIRAMARE jsou tvořeny 3 propojený-
mi hotely – Miramare I, Miramare II a Mirama-
re – Helena a nabízejí komplexní služby pod 
jednou střechou. K hotelům patří depandance 
– Vila Rita a Nasta (budovy bez výtahu).

Superior * * * * - Miramare II, Miramare-
-Helena (pouze 1/1): sprcha/vana + WC, 
fén, TV + SAT, telefon, lednička 
(na přání minibar), WiFi.
Standard * * * - Miramare I, Vila Rita 
a Nasta (depandance): sprcha/vana + WC, 
TV + SAT, telefon, lednička 
(minibar na vyžádání), WiFi.

VYBAVENÍ HOTELU:
• 107 pokojů
• recepce se vstupní halou
• 2 restaurace, zimní terasa a denní bar
• kompletní balneoprovoz 
• 2 vlastní přírodní prameny
• ordinace lékaře a zdravotnického 
 personálu
• 2 bazény, infrasauna
• Jávský masážní salon
• kadeřnictví, kosmetika, pedikúra6 7



VÍKENDOVÝ 
POBYT

Od 2.790 Kč/os.

od pátku do neděle v Luhačovicích

odpočinek po pracovním týdnu 

PROGRAM (3 dny/2 noci):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• polopenze
• vstupní lékařská konzultace
• 2 relaxační procedury
• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)

PROGRAM (3 dny/2 noci):

• ubytování v apartmá ve VILE VALAŠKA
• polopenze
• vstupní lékařská konzultace
• 2 relaxační procedury: 1x havajská 

masáž Lomi-Lomi 60 min., 1x podvodní 
hydromasáž 

• speciálně pro Vás: 1x romantická večeře 
o 4 chodech při svíčkách, mísa ovoce 
v apartmá

• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu

PROGRAM (3 dny/2 noci):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• polopenze
• vstupní lékařská konzultace 
• 2 relaxační procedury:

1x klasická masáž éterickými oleji 
částečná nebo anticelulitidová masáž 
břečťanovým gelem, 1x relaxační zábal

• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)
Možnost rezervace také na 3,4 a 5 nocí.

PRODLOUŽENÝ 
VÍKEND

Od 4.220 Kč/os.

relaxujte od čtvrtka do neděle

zregenerujte tělo a mysl

NABÍDKA KRÁTKODOBÝCH POBYTŮ 
LÁZEŇSKÝ HOTEL VILA ANTOANETA
LUXURY SPA & WELLNESS VILA VALAŠKA

VILA ANTOANETA:
1x klasická masáž éterickými oleji částečná 
nebo anticelulitidová masáž břečťanovým 
gelem, 1x relaxační koupel s přísadou dle 
vlastního výběru
VILA VALAŠKA: 
1x hydromasáž zvukovými vlnami, světelnou 
terapií a přísadou dle vlastního výběru, 
1x klasická masáž éterickými oleji celková

ROMANTICKÝ 
VÍKEND

Od 5.790 Kč/os.

romantický víkend s večeří při svíčkách

krásný dárek pro zamilované

RELAXAČNÍ 
POBYTY

Od 2.090 Kč/os.

odpočinek v průběhu týdne 
mimo víkendy a státní svátky

R

R

R

R

PROGRAM (1 noc):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• hotelová snídaně

• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)

HOTELOVÝ 
POBYT

Od 1.900 Kč/pokoj
příjemné ubytování v Luhačovicích

pobyt bez procedur

R

PROGRAM (4 dny/3 noci):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• polopenze 
• vstupní lékařská konzultace
• 3 relaxační procedury
• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)

VILA ANTOANETA:
1x klasická masáž éterickými oleji částečná nebo 
anticelulitidová masáž břečťanovým gelem, 
1x podvodní masáž, 1x relaxační koupel 
s přísadou dle vlastního výběru
VILA VALAŠKA: 
1x hydromasáž zvukovými vlnami, světelnou 
terapií a přísadou dle vlastního výběru, 
1x klasická masáž éterickými oleji celková, 
1x podvodní masáž

PROGRAM (3 dny/2 noci):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• polopenze
• vstupní lékařská konzultace
• 2 relaxační procedury
• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)

VILA ANTOANETA:
1x tradiční Jávská masáž celková 60 min., 
1x relaxační bylinková koupel
VILA VALAŠKA: 
1x tradiční Jávská masáž celková 60 min.,
1x hydromasáž zvukovými vlnami, světelnou 
terapií a přísadou dle vlastního výběru
Možnost rezervace také na 3 noci.

POTĚŠENÍ 
Z JÁVY

Od 3.390 Kč/os.

netradiční relaxační procedury
víkendová relaxace

LUHAČOVICE

Doporu-
čujeme

Lázeňský hotel VILA ANTOANETA, 
Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA
Betty Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 126 211 (recepce)
E-mail: info@miramare-luhacovice.cz
www.vila-antoaneta.cz
www.vila-valaska.cz

Informujte 
se o cenách 

na webových 
stránkách
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INDIVIDUÁLNÍ 
PÉČE

Od 10.150 Kč/os.

celková regenerace organismu

program sestavený odborníky 

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařské vyšetření

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařské vyšetření

• relaxační procedury stanovené lékařem  
do 2.800 Kč/týden

• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované kategorie
• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařská konzultace
• 13 relaxačních procedur: 1x celkové 

kosmetické ošetření pleti 60 min., 
3x přístrojová lymfodrenáž, 1x klasická 
masáž éterickými oleji celková, 
1x anticelulitidová masáž s břečťanovým 

gelem, 1x čokoládový zábal, 1x bylinkový 
zábal, 1x zábal z mořských řas, 1x zklidňující 
Kleopatřina pomerančová koupel, 
1x syrovátková koupel se suchým zábalem, 
maskou obličeje a dekoltu, 2x aromatický 
zábal rukou

• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)

masáž, 1x indická masáž hlavy, 
1x re� exologie plosky nohou, 
1x relaxační zábal dle vlastního výběru 
(kokosový, medový, bylinkový)

• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařská konzultace
• 6 relaxačních procedur: 1x relaxační 

koupel, 1x klasická masáž éterickými 
oleji částečná, 1x medová-detoxikační 

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava
• vstupní lékařská konzultace

• relaxační procedury stanovené lékařem 
do 2.100 Kč/týden

• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)

BEAUTY 
PROGRAM

Od 10.150 Kč/os.

zkrášlete svůj zevnějšek

program pro dámy každého věku

WELLNESS 
POBYT

Od 8.050 Kč/os.

kombinace procedur a pravé relaxace

odpočinek ve vodním relax centru

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT

NABÍDKA POBYTŮ 
LÁZEŇSKÝ HOTEL VILA ANTOANETA
LUXURY SPA & WELLNESS VILA VALAŠKA

14 DNŮ ZA CENU 13
21 DNŮ ZA CENU 19
28 DNŮ ZA CENU 25

Nabídka platná celoročně 
na všechny pobyty. 

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2017 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)

Typ pobytu Kategorie ubytování
2.1.-11.3.     
22.10.-20.12.

12.3.-22.4.   
24.9.-21.10. 23.4.-23.9.

Individuální péče     
Beauty program

1/1 superior 11.900 14.000 15.750
1/2 superior 11.200 12.950 14.000
AP superior  11.900 14.000 15.750
AP luxury 1/1, 1/2 14.000 16.100 18.200
1/1 standard 10.850 12.600 13.650
1/2 standard 10.150 11.550 12.600
AP standard 10.850 12.600 13.650

Antistresový pobyt
Wellness pobyt

1/1 superior 9.800 11.900 13.650
1/2 superior 9.100 10.850 11.900
AP superior  9.800 11.900 13.650
AP luxury 1/1, 1/2 11.200 13.300 15.400
1/1 standard 8.750 10.500 11.550
1/2 standard 8.050 9.450 10.500
AP standard 8.750 10.500 11.550

Lázeňská siesta

1/1 superior 9.100 11.200 12.950
1/2 superior 8.400 10.150 11.200
AP superior  9.100 11.200 12.950
AP luxury 1/1, 1/2 10.500 12.600 14.700
1/1 standard 8.050 9.800 10.850
1/2 standard 7.350 8.750 9.800
AP standard 8.050 9.800 10.850

VYSVĚTLIVKY 
KE KATEGORIÍM: 
VILA ANTOANETA
1/1 jednolůžkový pokoj
1/2 dvoulůžkový pokoj
AP – apartmá 
(dvoulůžkové)
VILA VALAŠKA
AP 1/1 – apartmá 
(jednolůžkové)
AP 1/2 - apartmá 
(dvoulůžkové)
Možnost zajištění přistýlky. 
  

POPIS UBYTOVÁNÍ VILA ANTOANETA:
Moderní lázeňský hotel tvoří 3 propojené hotely 
– Vila Antoaneta (hotel s výtahem), Vila Petřín 
a Pernštýn (hotely bez výtahu) a nabízí kom-
plexní služby pod jednou střechou.  

Superior * * * * - Vila Antoaneta: 
sprcha/vana + WC, fén, TV + SAT, telefon, 
trezor, minibar, WiFi. 

Standard * * * - Vila Petřín a Vila Pernštýn: 
sprcha + WC, TV + SAT, telefon, lednička.

VYBAVENÍ HOTELU:
• 50 pokojů
• recepce se vstupní halou
• restaurace
• vodní relax centrum - 2 propojené   

bazény, whirlpool, sauna, parní lázeň,   
sluneční terasa

• ordinace zdravotnického personálu
• dětský koutek, venkovní dětské   

hřiště v hotelové zahradě
• Jávský masážní salon

L
• lázeňské procedury stanovené lékařem  

do 4.800 Kč/týden
• volný vstup do vodního relax centra
• zapůjčení županu (kat. superior)

ANTISTRESOVÝ 
POBYT

Od 8.050 Kč/os.

odbourejte stres v klidném prostředí

královská péče o tělo i duši

LÁZEŇSKÁ 
SIESTA

Od 7.350 Kč/os.

odpočívejte a nechejte se hýčkat

lázeňské a relaxační procedury

R

R

R

R

léčebný pobyt

relaxační pobyt

L

R

POPIS UBYTOVÁNÍ VILA VALAŠKA:
Kulturní památka Luhačovic 
od arch. Dušana Jurkoviče. 
Hotel VILA VALAŠKA je přímo propojen 
s hotelem VILA ANTOANETA a disponuje 
výtahem.  

Luxury apartmá: obývací pokoj, 
ložnice, šatna, WC + bidet, koupelna 
s vanou, fén, klimatizace, TV + SAT, 
trezor, telefon, minibar, WiFi i ADSL.  

VYBAVENÍ HOTELU:
• 9 luxusních apartmá
• restaurace s nabídkou kvalitní 

gastronomie
• hotelová zahrada s altánem
• výjimečná balneoterapie - relaxační   

masáže, světloterapie, muzikoterapie,   
parní lázeň

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Lázeňský poplatek 
15 Kč/os./den není zahrnut v ceně.
Parkování před hotelem 50 Kč/den 
nebo v podzemních garážích 
100 Kč/den. Hosté ubytovaní 
ve Vile Valaška parkování zdarma 
na uzavřeném parkovišti.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.

Stravování – snídaně formou rautu, 
obědy a večeře výběrem z menu, ovocné 
a zeleninové saláty, ovoce. Pobyt 
s plnou penzí začíná obědem a končí 
snídaní. Oběd je podáván od 11.30 
do 14.00 hod. Pobyt s polopenzí 
začíná večeří a končí snídaní. Večeře je 
podávána od 17.30 do 19.30 hod.

Internet – PC a WiFi zdarma 
v hotelové hale, WiFi na všech 
pokojích. Vila Valaška WiFi i ADSL.
Možnost dokoupení procedur.

LUHAČOVICE

3 DNY
ZDARMA

Lázeňský hotel VILA ANTOANETA, 
Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA
Betty Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 126 211 (recepce)
E-mail: info@miramare-luhacovice.cz
www.vila-antoaneta.cz
www.vila-valaska.cz
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MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ

www.royalmarienbad.cz

PROSLULÉ ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ

Mariánské Lázně jsou světoznámé západočeské lázně, 
proslulé bohatstvím léčebných minerálních pramenů.

Architektura lázní z počátku 19. století, nezapomenutelná 
Zpívající fontána.

Bohatá kulturní nabídka – koncerty, divadelní představení, 
taneční večery.

Poloha lázní uprostřed lesů je ideální pro milovníky přírody, golfu, 
turistiky a cykloturistiky i lyžování – sjezdovka 300 m od hotelu.

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O HOSTY

Lázeňská léčba zaměřená na nemoci ledvin a močových cest, 
dýchací, pohybové, neurologické, metabolické, trávicího 
ústrojí, oběhové a onkologické v remisi.

Odborná lázeňská rehabilitační péče, zdravotnická služba 
24 hodin denně.

Lázeňská léčba na bázi přírodních léčivých zdrojů.

Vlastní minerální Balbínův pramen.

Kompletní balneoprovoz s nabídkou lázeňských 
a relaxačních procedur. Jávský masážní salon.

Možnost dietního stravování a konzultace 
s nutričním terapeutem.

LÁZEŇSKÝ HOTEL ROYAL

Jedinečná poloha na okraji lesoparku, pouhých 300 metrů od centra. 
Úžasné panoramatické výhledy na město.

Komplexní služby pod jedou střechou, komfortní ubytování, prvotřídní 
gastronomie, balneoprovoz a wellness centrum.

Pokoje s letními terasami a výhledy na město.

Vyhlášená hotelová kavárna s letní terasou.

Hotelová zahrada s jezírkem a oblázkovým prostorem na rehabilitační cvičení.

Tenisový kurt v areálu hotelu, půjčovna kol.

PŘEKRÁSNÝ 
PANORAMATICKÝ 
VÝHLED NA MĚSTO

PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ
BALBÍNŮV PRAMEN

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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LÉČEBNÝ 
POBYT

Od 12.040 Kč/os.

odborná lázeňská léčba                                                     

program dle předpisu lékaře

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze
• vstupní lékařské vyšetření (při min.

14 denním pobytu kontrolní vyšetření)               

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze
• vstupní lékařská konzultace
• 6 lázeňských procedur: např. 1x uhličitá 

minerální koupel, 1x suchá uhličitá 

koupel, 1x aromatická perličková koupel, 
1x částečná klasická aroma-masáž, 
1x lymfoven, 1x para� n

• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu  

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze
• vstupní lékařská konzultace
• 16 lázeňských procedur: 

např. 1x konzultace s psychologem, 
2x klasická celková nebo podvodní 

masáž, 2x skotský střik, 1x nožní re� exní 
masáž nebo 2x lymfoven, 5x skupinové 
cvičení (bazén/ tělocvična), 3x uhličitá 
minerální koupel, 1x Hydroxeur, 
1x plynová injekce

• volný vstup do wellness centra 
• zapůjčení županu 

• 10 lázeňských procedur za týden 
stanovených lékařem

• volný vstup do wellness centra 
• zapůjčení županu 

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze                                            
• vstupní lékařské konzultace                   
• 10 lázeňských procedur: 

např. 1x aromatická perličková koupel, 

2x klasická částečná masáž, 2x uhličitá 
minerální koupel, 1x nožní re� exní 
masáž, 2x para� n, 2x skupinové cvičení                                  

• volný vstup do wellness centra               
• zapůjčení županu  

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze
• vstupní lékařská konzultace

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze                                          
• vstupní lékařská konzultace

• volný výběr lázeňských procedur 
do 950 Kč/týden                                   

• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu  

IMPULS 
PRO ŽIVOT

Od 12.040 Kč/os.

prevence „syndromu vyhoření“

nový impuls pro Váš život  

KRÁLOVSKÉ 
LÁZNĚNÍ

Od 11.200 Kč/os.

královská péče pro každého             

sestavte si program s lékařem

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT

NABÍDKA POBYTŮ 
LÁZEŇSKÝ HOTEL ROYAL

Lázeňský hotel ROYAL
Lesní 345, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 618 111, Fax: +420 354 622 346
E-mail: sales@royalmarienbad.cz
www.royalmarienbad.cz

Platí na všechny pobyty 
od 7 nocí. 

1.1. - 25.3.2017
23.4. - 23.7.2017
22.10. - 10.12.2017

Sleva 10% 
není v tabulce započtena!

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Lázeňský poplatek
15 Kč/os./den není zahrnut v ceně.
Parkování v areálu hotelu 
za poplatek 120 Kč/den.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu, 
obědy a večeře výběrem z menu, 
ovocné a zeleninové saláty, ovoce, 
káva a dezert. Pobyt s plnou penzí 
začíná obědem a končí snídaní. 
Oběd je podáván od 11.30 
do 14.00 hod. 3x v týdnu 
večerní raut.
Internet – WiFi.
Možnost dokoupení procedur.

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2017 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)

Typ pobytu Kategorie ubytování
1.1. - 25.3.               
22.10. - 10.12.

26.3. - 22.4.          
24.9. - 21.10. 23.4. - 23.9.

Léčebný pobyt         
Royal Wellnesss  
Impuls pro život

1/1, 1/2 komfort  12.040  12.880  14.280 

1/1, 1/2 superior  13.440  14.280  15.680 

1/1, AP deluxe  14.840  15.680  17.080 

Královské láznění 

1/1, 1/2 komfort  11.200  12.040  13.440 

1/1, 1/2 superior  12.600  13.440  14.840 

1/1, AP deluxe  14.000  14.840  16.240 

1/1, 1/2 komfort  10.080  10.920  12.320 

Léčebný Vital 1/1, 1/2 superior  11.480  12.320  13.720 

1/1, AP deluxe  12.880  13.720  15.120 

Relax

1/1, 1/2 komfort  9.520  10.360  11.760 

1/1, 1/2 superior  10.920  11.760  13.160 

1/1, AP deluxe  12.320  13.160  14.560 

POPIS UBYTOVÁNÍ:
Komfort - 1/1 pokoje standardních 
rozměrů a větší 1/2 pokoje 
orientované k slunečné straně převážně 
s francouzským oknem nebo s výhledem 
do přírody.
Superior - větší 1/1 pokoje s výhledem 
do lesa, velké 1/2 pokoje s balkonem 
a výhledem na město a AP se dvěma 
pokoji standardních rozměrů.
Deluxe - větší AP se dvěma pokoji 
(některé s balkonem) a 1/1 pokoje 
s výhledem na město.
Vybavení všech pokojů: sprcha/vana + 
WC, fén, TV + SAT, rádio, telefon, trezor, 
lednička (minibar na vyžádání), WiFi.

VYBAVENÍ HOTELU:
•  77 pokojů
•  recepce se vstupní halou
•  restaurace, kavárna s letní terasou
•  kompletní balneoprovoz - vlastní přírodní zdroj
•  ordinace lékaře a zdravotnického personálu
•  bazén, whirlpool, sauna, parní lázeň, � tness
•  Jávský masážní salon
•  kosmetika, pedikúra

VYSVĚTLIVKY 
KE KATEGORIÍM: 

1/1 - jednolůžkový pokoj 
1/2 - dvoulůžkový pokoj 
AP – apartmá 
(dvoulůžkové) 

  

léčebný pobyt

Informujte 
se o nabídce 

krátkodobých 
pobytů

L
• 16 lázeňských procedur za týden 

stanovených lékařem 
• volný vstup do wellness centra
• zapůjčení županu

L

L

LÉČEBNÝ 
VITAL 

Od 10.080 Kč/os.

pobyt pro lázeňské nováčky

dodejte tělu novou vitalitu 

RELAX

Od 9.520 Kč/os.

aktivní dovolená                                                

relaxujte v Mariánských Lázních  

ROYAL 
WELLNESS

Od 12.040 Kč/os.

doporučujeme náročným klientům

lázeňské a wellness procedury 

L

L

Doporu-
čujeme

10 %
SLEVA

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

relaxační pobytR

R

R
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OSTROŽSKÁ 
NOVÁ VES

www.laznenovaves.cz

LÁZNĚ SE STOLETOU TRADICÍ

Malebné lázně v srdci Moravského Slovácka, v kraji vína a vinic, 
uprostřed rozsáhlého lesoparku.

Bohatá nabídka kulturních akcí, folklorních akcí a lidového umění. 

Značené turistické a cyklistické trasy.

Možnost koupání a rybaření v nedalekých přírodních štěrkopískových 
jezerech.

PRVOTŘÍDNÍ REHABILITACE 
A LÉČBA LUPÉNKY

Lázeňská léčba zaměřená na nemoci kožní 
(zejména lupénky), pohybové, oběhové, 
neurologické a onkologické v remisi.

Odborná rehabilitační lázeňská péče, 
zdravotnická služba 24 hodin denně.

Dva místní sirné prameny.

Kompletní balneoprovoz s širokou nabídkou lázeňských 
a relaxačních procedur.

Možnost dietního stravování a konzultace s nutričním terapeutem.

Zákroky estetické dermatologie.

Lázeňská kosmetika SINOVA z přírodních sirných pramenů.

JEDINEČNÉ SIRNÉ 
LÉČIVÉ PRAMENY

PRVOTŘÍDNÍ 
REHABILITACE

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

SIRNATÉ LÁZNĚ

Komplexní služby pod jednou střechou, výtah, restaurace a kompletně 
vybavený balneoprovoz. 

Depandance Vila Vlasta a Šárka: 80m 
od hlavního hotelu, dochází se na stravu a procedury.

Kolonáda s obchůdky, kavárna s venkovním posezením 
a dětským koutkem, sluneční terasy.

Multifunkční sportovní areál – tenis, volejbal, nohejbal a minigolf.

Půjčovna kol a sportovního vybavení, úschovna kol.
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KOMPLEXNÍ
KÚRA

Od 9.590 Kč/os.

léčba pohybového aparátu

cílená lázeňská léčba

PROGRAM (doporučujeme 2 týdny):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze – výběrová strava
• vstupní lékařské vyšetření 

(při min. 14 denním pobytu kontrolní 
vyšetření)                                                                                 

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze – výběrová strava
• vstupní lékařská konzultace
• 9 relaxačních procedur: 3x přísadová 

relaxační koupel dle vlastního výběru, 
2x minerální sirná koupel, 2x klasická 
masáž částečná, 1x aroma masáž olejem 

z devatera kvítí, 1x medová masáž
• 1x zapůjčení kola nebo Nordic walking
• 1x polodenní výlet
• 1x taneční večer 
• volný vstup do bazénu a whirlpoolu
• zapůjčení županu 
Bonus: 50% sleva na 60 min. tenisu nebo 
do sauny, 1x zapůjčení kola nebo Nordic 
walking, 1x polodenní výlet do okolí, 
1x volný vstup na taneční večer

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze – výběrová strava
• vstupní lékařské vyšetření                                       
• 15 lázeňských procedur za týden 

(6 velkých + 9 malých) stanovených 
lékařem                                             

• volný vstup do bazénu a whirlpoolu
• zapůjčení županu 
Bonus: 2x sauna nebo 2x zapůjčení kola

• 20 lázeňských procedur za týden 
(10 velkých + 10 malých) stanovených 
lékařem                              

• volný vstup do bazénu a whirlpoolu
• zapůjčení županu 
Bonus: krém SINOVA s přísadou vody 
ze sirnatého pramene

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze – výběrová strava
• vstupní lékařské vyšetření
• 8 lázeňských procedur za týden 

(4 velké + 4 malé) stanovených lékařem

• volný vstup do bazénu a whirlpoolu
• zapůjčení županu 
Bonus: 1x poukázka na transfer 
do Uherského Hradiště 
(úterý nebo pátek)

PROGRAM (doporučujeme 2 týdny):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze – výběrová strava
• vstupní lékařské vyšetření u kožního 

specialisty (při min. 14 denním pobytu 
kontrolní vyšetření 1x týdně)                                 

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze – výběrová strava
• vstupní lékařské vyšetření                                       
• 7 lázeňských procedur za týden 

(3 velké + 4 malé) stanovených lékařem

• volný vstup do bazénu a whirlpoolu
• zapůjčení županu
Bonus: balíček lázeňské kosmetiky

REGENERACE 
S AKUPUNKTUROU

Od 9.590 Kč/os.

zmírnění bolestí zad
odstranění ztuhlosti svalstva

LÉČBA 
LUPÉNKY

Od 9.590 Kč/os.

odborné vyšetření dermatologem

využití sirných koupelí a světloléčby

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT

NABÍDKA POBYTŮ 
SIRNATÉ LÁZNĚ

Doporu-
čujeme

SIRNATÉ LÁZNĚ 
Kunovská 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves 
Tel.: +420 572 437 200, Fax: +420 572 437 252 
E-mail: sales@laznenoves.cz
www.laznenovaves.cz

14 DNŮ ZA CENU 13
21 DNŮ ZA CENU 19
28 DNŮ ZA CENU 25

Nabídka platná celoročně 
na všechny pobyty. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Lázeňský poplatek
12 Kč/os./den není zahrnut v ceně.
Parkování v areálu lázní 
za poplatek 20 Kč/den.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu, 
obědy a večeře výběrem z menu, 
ovocné a zeleninové saláty, ovoce. 
Pobyt s plnou penzí začíná obědem 
a končí snídaní. Oběd je podáván 
od 11.30 do 13.30 hod.
Internet – PC a WiFi v hotelové hale, 
WiFi na pokojích.
Možnost dokoupení procedur.

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2017 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN) POPIS UBYTOVÁNÍ:
SIRNATÉ LÁZNĚ nabízí ubytování v hlavním 
hotelu s výtahem a komplexními službami pod 
jednou střechou a ve vilkách Vlasta a Šárka 
(budovy bez výtahu) vzdálených 80 m 
od hlavního hotelu.

Standard ***– hlavní hotel: 
sprcha/vana + WC, TV, telefon, lednička.

Depandance Vlasta a Šárka: 
sprcha + WC, TV, telefon.

VYBAVENÍ HOTELU:
• 85 pokojů
• recepce se vstupní halou
• restaurace, lázeňská kavárna na kolonádě
• kompletní balneoprovoz
• 2 vlastní přírodní prameny
• ordinace lékaře a zdravotnického personálu
• bazén, whirlpool, sauna, solárium

VYSVĚTLIVKY 
KE KATEGORIÍM: 

1/1 - jednolůžkový pokoj 
1/2 - dvoulůžkový pokoj 
AP – apartmá (dvoulůž-
kové) hlavní hotel 
DEP – dvoulůžkový po-
koj vilky Vlasta a Šárka
Hl. hotel – příplatek 
za terasu 50 Kč/os/den. 
 

  

léčebný pobyt

relaxační pobyt

Informujte 
se o nabídce 

krátkodobých 
pobytů

L
• 18 lázeňských procedur za týden 

( 8 velkých + 10 malých) stanovených 
lékařem

• volný vstup do bazénu a whirlpoolu
• zapůjčení županu 
Bonus: poukázka na občerstvení 
v lázeňské kavárně

L

L

AKTIVNÍ LÁZEŇSKÁ 
DOVOLENÁ

Od 8.540 Kč/os.

lázeňská relaxace a poznávání okolí

sportovní aktivity

TÝDEN 
PRO SENIORY

Od 7.140 Kč/os.

posílení zdraví a vitality

vhodný dárek pro rodiče 
i prarodiče

LÁZNĚ 
NA ZKOUŠKU

Od 7.140 Kč/os.

program pro lázeňské nováčky

ochutnávka lázeňských procedur

L

L

L

RTyp pobytu Kategorie ubytování
15.1. - 25.2.            
5.11. - 23.12.

26.2. - 29.4.       
1.10. - 4.11. 30.4. - 30.9.

Komplexní kúra  
Regenerace
s akupunkturou     
Léčba lupenky

1/1 standard 11.130 12.320 13.510

1/2 standard 10.430 11.130 12.320

1/2 AP standard 12.320 13.510 14.560

1/2 DEP 9.590 10.430 11.480

Aktivní lázeňská 
dovolená

1/1 standard 10.080 11.270 12.460

1/2 standard 9.380 10.080 11.270

1/2 AP standard 11.270 12.460 13.510

1/2 DEP 8.540 9.380 10.430

Týden pro seniory 
Lázně na zkoušku

1/1 standard 8.680 9.870 11.060

1/2 standard 7.980 8.680 9.870

1/2 AP standard 9.870 11.060 12.110

1/2 DEP 7.140 7.980 9.030

R

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

3 DNY
ZDARMA

Lázeňská kosmetika 
ze sirnatých pramenů 
z lázní Ostrožská Nová Ves
pro Vaše zdraví.

Balení: 100 ml     Cena: 160,- Kč
Balení: 200 ml     Cena: 270,- Kč

Balení: 200 ml     Cena: 160,- Kč

Balení: 100 ml     Cena: 160,- Kč

Vhodný pro péči o suchou a citlivou kůži se sklonem 
k zánětům, praskání a svědění.

Speciální gel k ošetření mastné pleti se sklonem 
k akné redukuje mazotok, zabraňuje množení 
bakterií, může se kombinovat s léčebnými externy 
vhodný doplněk aplikace sirnaté vody u léčby akné.

Protizánětlivý a hojivý účinek sirné vody je doplněn 
patentovaným bylinným systémem Vitchi.

Produkty si můžete objednat na recepci hotelu, 
nebo na webových stránkách 

Produkty kosmetické řady SINOVA jsou určeny pro 
následnou péči o citlivou pokožku. 
Zvláště je doporučována klientům, kteří trpí kožním 
onemocněním a to zejména atopickým ekzémem, 
akné a lupénkou.

Krém Sinova

Šampon Sinova

Gel Sinova

www.e-shop.royalspa.cz

Royal Spa, letáček DL kosmetika SINOVA

přední strana zadní strana
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VELKÉ LOSINY

VELKÉ LOSINY

www.lazne-losiny.cz
www.diana-losiny.cz

www.termaly-losiny.cz

NEJSTARŠÍ MORAVSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ

450 let historie řadí TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny mezi nejstarší moravské 
lázně.

Rozsáhlý lázeňský lesopark se stoletými stromy a vzácnými dřevinami. 
V jarním období rozkvetlé azalky a rododendrony.

Poloha lázní v podhůří Jeseníků je ideální pro různé sportovní aktivity 
v létě i v zimě.

Funkční historická ruční papírna, renesanční zámek ve Velkých Losinách, 
expozice čarodějnických procesů, přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně – 
sedmý div ČR.

Eco park pod hotelem DIANA – prohlídky, rybaření a krmení lesní zvěře.

DLOUHOLETÁ TRADICE 
V LÁZEŇSKÉ LÉČBĚ

Lázeňská léčba pro dospělé i děti zaměřená na nemoci 
pohybové, neurologické, kožní, oběhové a onkologické 
v remisi.

Odborná rehabilitační lázeňská péče, zdravotnická služba 
24 hodin denně.

Poradna lékaře – diagnostika, léčba a poradenství.

Jedinečné termální sirné prameny 36,8 °C.

Kompletní balneoprovoz s vnitřním termálním bazénem.

Možnost dietního stravování a konzultace s nutričním terapeutem.

Jávský masážní salón, manikúra, pedikúra a speciální kosmetické balíčky.

Lázeňská kosmetika THERMELOVE z přírodních termálních sirných pramenů.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Hlavní lázeňský hotel ELIŠKA nabízí komplexní služby pod jednou střechou, 
ubytování v pokojích kategorie superior, 2 restaurace, kavárna s letní terasou, 
kompletní balneoprovoz s vnitřním termálním bazénem. Hotel je bezbariérový 
s výtahem. 

Wellness hotel DIANA se nachází cca 1,5 km od lázeňského areálu, na okraji 
lesa s nádherným výhledem na hřebeny Jeseníků. Hotel nabízí komplexní služby 
pod jednou střechou, vynikající gastronomii, wellness centrum, služby pro děti, 
konferenční prostory do 200 osob.

Termální park TERMÁLY LOSINY stojí na okraji lázeňského parku, cca 300 m 
od hlavního hotelu Eliška. V areálu termálního parku se nachází 9 vnitřních 
a venkovních termálních bazénů, vodní atrakce, sauny, masáže, restaurace, 
denní apartmány, letní terasa a občerstvení.

PRVOTŘÍDNÍ 
REHABILITACE

TERMÁLNÍ SIRNÉ 
PRAMENY 36,8 °C
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TOP KOMPLEXNÍ 
LÉČBA

Od 14.350 Kč/os.

léčba nemocí pohybových, 
neurologických, kožních, 
onkologických a oběhových

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze - výběrová strava                                          
• vstupní lékařské vyšetření, výstupní 

konzultace (při min. 14 denním pobytu 
kontrolní a závěrečné vyšetření)

PROGRAM  (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze  - výběrová strava                                             
• vstupní lékařská konzultace
• 4 lázeňské procedury: např. 

2x skupinové cvičení, 
1x klasická masáž částečná, 

1x para� nový zábal a další procedury 
stanovené lékařem celkem do 2.800 
Kč/týden

• volný vstup do vnitřního termálního 
bazénu v hotelu Eliška

• zapůjčení županu

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze  - výběrová strava                                           
• vstupní lékařské vyšetření, výstupní 

konzultace
• lázeňské procedury stanovené lékařem 

do 4.200 Kč/týden                                                                                                                                           

• klient obdrží lékařskou zprávu            
• volný vstup do vnitřního termálního 

bazénu v hotelu Eliška  
• zapůjčení županu

• lázeňské procedury stanovené lékařem 
do 3.500 Kč/týden

• klient obdrží lékařskou zprávu
• volný vstup do vnitřního termálního 

bazénu v hotelu Eliška           
• zapůjčení županu

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze  - výběrová strava                                              
• vstupní lékařská konzultace
• lázeňské procedury stanovené 

lékařem do 2.100 Kč/týden                                                                                                                                            

                                                                                                                            
• volný vstup do vnitřního termálního 

bazénu v hotelu Eliška           
• zapůjčení županu

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze  - výběrová strava                                             
• vstupní lékařské vyšetření, konzultace 

s dermatologem a nutričním terapeutem, 
výstupní konzultace

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• plná penze  - výběrová strava                                           
• vstupní lékařská konzultace
• volný výběr lázeňských procedur 

do 2.800 Kč/týden

• volný vstup do vnitřního termálního 
bazénu v hotelu Eliška           

• zapůjčení županu

REHABILITACE 
PLUS

Od 12.950 Kč/os.

intenzivní rehabilitační 
program  

pomůžeme Vám od bolesti       

NA VLASTNÍ 
KŮŽI    

Od 12.250 Kč/os.

naučte se pečovat o svoji kůži

léčba lupénky, atopického ekzému, akné

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT

NABÍDKA POBYTŮ 
TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Doporu-
čujeme

TERMÁLNÍ LÁZNĚ  
Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny                                                                                                                                           
Tel.: +420 583 394 111, Fax: +420 583 394 252
E-mail: info@lazne-losiny.cz                                                                                                  
www.lazne-losiny.cz

14 DNŮ ZA CENU 13
21 DNŮ ZA CENU 19
28 DNŮ ZA CENU 25

Nabídka platná celoročně 
na všechny pobyty. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Lázeňský poplatek
15 Kč/os./den není zahrnut v ceně.
Parkování v lázeňském areálu 
u hlavního hotelu Eliška zdarma.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu, 
obědy a večeře výběrem z menu, 
ovocné a zeleninové saláty, ovoce. 
Pobyt s plnou penzí začíná večeří 
a končí obědem.
Internet – LAN nebo WiFi.
Možnost dokoupení procedur.

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2017 / CENY ZA OSOBU V KČ (ZA TÝDEN)

Typ pobytu Kategorie ubytování

8.1. - 4.2.
19.3. - 29.4.          
1.10. - 17.12.

5.2. - 18.3.
30.4. - 30.9.

TOP komplexní léčba
1/1 superior 17.150 17.850
1/2 superior 14.350 15.050
AP superior 15.750 16.450
1/1 superior 15.750 16.450

Rehabilitace plus 1/2 superior 12.950 13.650
AP superior  14.350 15.050
1/1 superior 15.050 15.750

Na vlastní kůži 1/2 superior 12.250 12.950
AP superior 13.650 14.350

Lázeňský wellness          
Pobyt pro seniory 

1/1 superior 14.350 15.050
1/2 superior 11.550 12.250
AP superior  12.950 13.650

Vyzkoušejte lázně
1/1 superior 13.650 14.350
1/2 superior 10.850 11.550
AP superior 12.250 12.950

POPIS UBYTOVÁNÍ:
Termální lázně nabízí ubytování 
v lázeňském hotelu Eliška s komplexními 
službami pod jednou střechou. 
Hotel je bezbariérový s výtahem.

Superior **** - sprcha/vana + WC, fén, 
TV + SAT, telefon, lednička (minibar 
na vyžádání), LAN nebo WiFi. 

VYBAVENÍ HOTELU:
• 46 pokojů
• recepce se vstupní halou
• 2 restaurace, lázeňská kavárna s letní terasou
• kompletní balneoprovoz
• vlastní přírodní termální prameny
• vnitřní termální bazén
• ordinace lékaře a zdravotnického personálu
• tělocvična
• Jávský masážní salon
• společenský sál pro 250 osob

Informujte 
se o nabídce 

krátkodobých 
pobytů

L
• lázeňské procedury stanovené lékařem 

do 5.600 Kč/týden, včetně konzultace 
s odborným lékařem  

• klient obdrží lékařskou zprávu
• volný vstup do vnitřního termálního 

bazénu v hotelu Eliška                
• zapůjčení županu

L

L

POBYT 
PRO SENIORY

Od 11.550 Kč/os.

pohodové láznění 
pro seniory

dodejte tělu zdraví a vitalitu 

LÁZEŇSKÝ 
WELLNESS

Od 11.550 Kč/os.

dovolená a relaxace v lázních

sestavte si svůj balíček procedur 

VYZKOUŠEJTE 
LÁZNĚ

Od 10.850 Kč/os.

pobyt pro lázeňské nováčky

pravá relaxace v losinské termální vodě

L

L

L

léčebný pobytL

3 DNY
ZDARMA

VELKÉ LOSINY

VYSVĚTLIVKY 
KE KATEGORIÍM: 
1/1 - jednolůžkový pokoj
1/2 - dvoulůžkový pokoj
AP - apartmá

BONUSY:
• slevy na vstupné 
do termálního parku 
pro ubytované hosty
• 25% sleva pro dítě 
do 12 let na pevném lůžku 
při čerpání pobytového 
balíčku
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PŘESPĚTE 
A POSNÍDEJTE

Od 1.800 Kč/os.

hotelový typ pobytu se snídaní

komfortní ubytování v Jeseníkách

PROGRAM (od 2 nocí):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie        

• hotelová snídaně                                         

PROGRAM (od 2 nocí):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie         

• polopenze                                                

• volný vstup do hotelového bazénu, 
whirlpool, sauny, � tness centra 
a na stolní tenis nebo tenis

• volný vstup do hotelového bazénu, 
whirlpool, sauny, � tness centra 
a na stolní tenis nebo tenis

PROGRAM (od 2 nocí):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• polopenze                                                
• volný výběr relaxačních procedur 

do 200 Kč/os./den (nezahrnuje den 
odjezdu)

PŘESPĚTE 
A POVEČEŘTE

Od 2.200 Kč/os.

hotelový typ pobytu s polopenzí

poznejte krásy zdejšího kraje      

PŘESPĚTE 
A RELAXUJTE   

Od 2.600 Kč/os.

relax plný pohody

procedury dle Vašeho gusta 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

CENOVÝ HIT

NABÍDKA POBYTŮ 
WELLNESS HOTEL DIANA

Wellness hotel DIANA 
Žárovská 618, 788 15  Velké Losiny
Tel.: +420 583 248 050, +420 583 211 847
E-mail: info@diana-losiny.cz
www.diana-losiny.cz

SLEVA 50% pro ubytované 
hosty do termálního parku 
TERMÁLY LOSINY.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Lázeňský poplatek
19 Kč/os./den není zahrnut v ceně.
Parkování před hotelem zdarma.
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Stravování – snídaně formou rautu, 
večeře výběr z menu. Možnost 
dokoupení obědu do plné penze. 
Možnost stravování také á la carte.
Internet – PC a WiFi v hotelové hale.
Možnost dokoupení procedur.

CENÍK SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 2017 / CENY ZA OSOBU V KČ POPIS UBYTOVÁNÍ:
Wellness hotel DIANA nabízí 
komplexní služby pod jednou střechou. 
Hotel je bezbariérový s výtahem.

Superior * * * - sprcha/vana + WC, 
TV + SAT, telefon, lednička (minibar 
na vyžádání), některé pokoje mají WiFi.

VYBAVENÍ HOTELU:
• 53 pokojů
• recepce se vstupní halou
• restaurace s vyhlášenou kuchyní
• wellness centrum - bazén, whirlpool, sauna, 

koupele, masáže, squash, � tness, stolní tenis
• Jávský masážní salon
• dětský koutek a hřiště
• konferenční prostory pro 200 osob

VYSVĚTLIVKY 
KE KATEGORIÍM: 
1/1 - jednolůžkový pokoj 
1/2 - dvoulůžkový pokoj 
AP - apartmá rodinné 
(čtyřlůžkové)
AL - apartmá luxus 
(čtyřlůžkové)

CENY PŘISTÝLEK:  
Dítě do 5 let zdarma bez 
nároku na lůžko, tj. na lůžku 
s rodiči. 

Dítě 6 - 12 let na přistýlce 
v AP nebo AL 400 Kč/noc se 
snídaní, 540 Kč/noc s polo-
penzí.  

Dítě nad 13 let na přistýlce 
v AP nebo AL 600 Kč/ noc 
se snídaní, 800 Kč/noc 
s polopenzí.

Hosté na přistýlkách bez 
procedur, nutno doobjednat.

• volný vstup do hotelového bazénu, 
whirlpool, sauny, � tness centra 
a na stolní tenis nebo tenis  

PROGRAM (od 3 nocí):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie

• polopenze                                                
• volný výběr relaxačních procedur 

do 100 Kč/os./den (nezahrnuje den 
odjezdu) 

• 3hodinové vstupné do termálního 
parku dle počtu nocí 
(nezahrnuje den odjezdu)

• volný vstup do hotelového bazénu, 
whirlpool, sauny, � tness centra 
a na stolní tenis nebo tenis

PROGRAM (1 týden):

• ubytování v pokoji požadované 
kategorie         

• polopenze                                               
• 5 relaxačních procedur: 1x přísadová 

koupel, 1x aroma masáž částečná, 
1x rašelinový zábal, 1x perličková 

koupel, 1x masáž lávovými kameny 
částečná nebo medová detoxikační 
masáž 50 min.             

• volný vstup do hotelového bazénu, 
whirlpool, sauny, � tness centra 
a na stolní tenis nebo tenis

Doporu-
čujeme

NECHTE TO 
NA NÁS

Od 8.050 Kč/os.

procedury k uvolnění 
a restartu těla i mysli

nechejte se u nás hýčkat

TERMÁLY 
NAPLNO

Od 4.100 Kč/os.

dovolená pro celou rodinu 

pobyt se vstupy 
do termálního parku 

SLEVA
50%

VELKÉ LOSINY

SEZÓNNÍ NABÍDKY
Lyžařský wellness 
cena od 3.300 Kč / 2 noci
Senior Aktiv 
cena od 5.800 Kč / 5 nocí
Letní dovolená 
cena od 8.200 Kč / 5 nocí

Typ pobytu Kategorie ubytování
1.1. - 5.2.
6.11. - 17.12.

20.3. - 30.6.
2.10. - 5.11.

1.7. - 1.10.
6.2. - 19.3.

Přespěte a posnídejte
(2 noci)

1/1 superior 3.000 3.200 3.500
1/2 superior  1.800 2.000 2.300
AP superior 2.200 2.400 2.700
AL superior 3.000 3.200 3.500

Přespěte a povečeřte
(2 noci)

1/1 superior  3.400 3.600 3.900
1/2 superior  2.200 2.400 2.700
AP superior  2.600 2.800 3.100
AL superior 3.400 3.600 3.900
1/1 superior 3.800 4.000 4.300

Přespěte a relaxujte 1/2 superior  2.600 2.800 3.100
(2 noci) AP superior  3.000 3.200 3.500

AL superior 3.800 4.000 4.300
1/1 superior  11.550 12.250 13.300

Nechte to na nás 1/2 superior 8.050 8.750 9.800
(7 nocí) AP superior  9.450 10.150 11.200

AL superior 12.250 12.950 14.000

Termály naplno
(3 noci)

1/1 superior 5.900 6.200 6.650
1/2 superior  4.100 4.400 4.850
AP superior 4.700 5.000 5.450
AL superior 5.900 6.200 6.650

relaxační pobytR

R

R

R

Sledujte 
uvedení 

sezónních 
nabídek na 

webu

R

R
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REZERVACE A PLATBY
Předběžné rezervace telefonicky.
Závaznou objednávku pobytu lze učinit pouze písemnou 
formou (poštou, faxem, e-mailem) nebo prostřednictvím 
rezervačního formuláře na webových stránkách. On-line 
rezervační systém. Úhrada pobytů bankovním převodem, 
platbou v hotovosti nebo platební kartou. Přijímáme 
tyto platební karty: Maestro, Visa, Visa Elektron, 
EuroCard/MasterCard.

STORNO PODMÍNKY 
• 27–21 dní před příjezdem:

5 % z ceny stornovaného pobytu
• 20–14 dní před příjezdem:

10 % z ceny stornovaného pobytu
• 13–7 dnů před příjezdem:

30 % z ceny stornovaného pobytu
• 6–2 den před příjezdem:

50 % z ceny stornovaného pobytu
• 1 den před příjezdem nebo nezahájení objednaného pobytu: 

100 % z ceny stornovaného pobytu

DALŠÍ INFORMACE
Pobyt se psy a jinými zvířaty není možný v žádném 
z hotelů. Ve všech hotelech platí zákaz kouření. 
Způsob objednávání pobytu, jeho úhrada a případné 
stornování pobytu se řídí Všeobecnými obchodními 
podmínkami ROYAL SPA lázeňské hotely.
Společnost si vyhrazuje právo změny cen.

DOPRAVA
Naši hosté mohou přijet do vybraného hotelu osobním 
autem, autobusem nebo vlakem. Trasfer do hotelu 
z autobusového a vlakového nádraží po předchozí domluvě 
zajistíme. Nabízíme Vám také možnost individuální 
dopravy do lázní. Bližší informace k dopravě Vám poskytne 
obchodní oddělení daného hotelu. Více informací najdete 
také na našich webových stránkách.

OBECNÉ INFORMACE K POBYTŮM 

KOUSEK LÁZNÍ 
U VÁS DOMA 

Lázeňská kosmetika SINOVA
obsahuje sirnou vodu z přírodních 
léčivých pramenů lázní 
Ostrožská Nová Ves a je určena 
pro následnou péči o citlivou pokožku. 
www.sinova.cz

Lázeňská kosmetika THERMELOVE 
obsahuje termální vodu z přírodních 
léčivých pramenů lázní Velké Losiny 
a je vhodná jak k péči o zdravou, 
tak i problematickou pokožku.
www.thermelove.cz

www.e-shop.royalspa.czwww.termaly-losiny.cz

RELAXUJTE S CELOU RODINOU

Unikátní termální park, jediný svého druhu v České republice.

Bazény napouštěné přírodní termální vodou - 5 vnitřních bazénů a 4 venkovní.

Sauny - � nská, solná, parní, aromatická a ledová komora.

Široká nabídka masáží.

Cvičení v bazénu, animační programy.

Zázemí pro rodiče s dětmi, dětský koutek.

Vodní atrakce - 2 tobogány, divoká řeka, jeskyně, chrliče, vodní hřib, skluzavky.

Restaurace s vynikající kuchyní, letní bar na terase a občerstvení v letním kiosku.

Celoroční provoz.

TERMÁLY LOSINY

Hřejivé srdce Jeseníků

www.termaly-losiny.cz

TERMÁLY LOSINY

Hřejivé srdce Jeseníků

26 27



Lázeňské hotely MIRAMARE
Bezručova 338
763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 659 111
info@miramare-luhacovice.cz
www.miramare-luhacovice.cz 

Luxury Spa & Wellness
VILA VALAŠKA
Betty Smetanové 1050
763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 126 211
info@miramare-luhacovice.cz
www.vila-valaska.cz

Lázeňský hotel Vila ANTOANETA
Betty Smetanové 1050
763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 126 211
info@miramare-luhacovice.cz
www.vila-antoaneta.cz

Lázeňský hotel ROYAL
Lesní 345
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 618 111
sales@royalmarienbad.cz
www.royalmarienbad.cz

SIRNATÉ LÁZNĚ
Kunovská 664
687 22 Ostrožská Nová Ves
Tel.: +420 572 437 200
sales@laznenovaves.cz
www.laznenovaves.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Lázeňská 323
788 15 Velké Losiny
Tel.: +420 583 394 111
info@lazne-losiny.cz
www.lazne-losiny.cz 

Wellness hotel DIANA
Žárovská 618
788 15 Velké Losiny
Tel.: +420 583 248 050
info@diana-losiny.cz
www.diana-losiny.cz

TERMÁLY LOSINY
Lázeňská 323
788 15 Velké Losiny
Tel.: +420 583 394 444
info@termaly-losiny.cz
www.termaly-losiny.cz

www.royalspa.cz +420 720 99 88 77

ROYAL SPA – PARTNER VAŠICH
ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Lázeňské hotely ROYAL SPA jsou partnerem zdravotních 
pojišťoven. Informujte se v přehledné brožurce „Jak 
do lázní“ o možnostech získání lázeňské péče hrazené 
zdravotní pojišťovnou. Dozvíte se, jaká onemocnění 
ve kterých lázních léčíme, jakou lázeňskou péči u nás 
můžete absolvovat a jak postupovat při jejím vyřizování. 
K dispozici je Vám zdarma také poradna lékaře 
na webových stránkách každého z hotelů.

DARUJTE ZDRAVÍ A OPRAVDOVÝ ODPOČINEK

Dárkové poukazy a šeky jsou netradičním a hezkým 
dárkem pro Vaše blízké, přátele a obchodní partnery. 
Nabízíme dárkové šeky v hodnotě 500 Kč, 1.000 Kč, 
2.000 Kč a 5.000 Kč nebo dárkové poukazy na přání. 
Platnost šeků je po dobu 1 roku ve všech lázeňských 
a wellness hotelech sítě ROYAL SPA.

ROYAL SPA FAMILY

ROYAL SPA FAMILY je věrnostní program, který je 
určen stálým hostům lázeňských a wellness hotelů 
ROYAL SPA. Vážíme si Vaší věrnosti a důvěry, s jakou 
naše hotely navštěvujete. Proto jsme pro Vás připravili 
atraktivní věrnostní program. Staňte se členy 
ROYAL SPA FAMILY, odměnou Vám budou 
zajímavé slevy a další neodolatelné bonusy.

DARUJTE ZDRAVÍ A OPRAVDOVÝ ODPOČINEK

Dárkové poukazy a šeky jsou netradičním a hezkým 
dárkem pro Vaše blízké, přátele a obchodní partnery. 
Nabízíme dárkové šeky v hodnotě 500 Kč, 1.000 Kč, 
2.000 Kč a 5.000 Kč nebo dárkové poukazy na přání. 
Platnost šeků je po dobu 1 roku ve všech lázeňských 
a wellness hotelech sítě ROYAL SPA.


