
ZIMNÍ NABÍDKA
ROYAL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

VILA VALAŠKA LUHAČOVICE

MIRAMARE LUHAČOVICE

VILA ANTOANETA LUHAČOVICE

SIRNATÉ LÁZNĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY 

DIANA VELKÉ LOSINY

SILVESTR

AKCE

VÁNOCE

Využijte výhodné zimní nabídky a ušetřete až tisíce korun
Dopřejte si královskou péči a moře zážitků na Silvestra

Zimní rodinná dovolená v Jeseníkách 

2016 / 2017
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VÁNOČNÍ 
A SILVESTROVSKÝ 
POBYT

Program:

•
•
•
•
•
•

3x ubytování v pokoji vybrané kategorie 
3x polopenze (možnost dietní stravy)
Volné využití wellness centra - bazén, vířivka, parní lázeň
4 procedury - 2x klasická aroma-masáž, 2x relaxační koupel
Každodenní transfer do města a zpět
Zvýhodněné skipasy na místě (sjezdovka 300 m od hotelu)

Ceník pobytu / Ceny za osobu v Kč

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15,- Kč/osobu/den.

 Kategorie ubytování

Komfort
Superior
Deluxe

Vánoce
22.12. – 27.12.2016

Silvestr
27.12. – 1.1.2017

9.875,-
11.125,-
12.375,-

12.125,-
13.375,-
14.625,-

již od

9.875 Kč

VÁNOČNÍ 
A SILVESTROVSKÝ 
POBYT
Program:

•
•
•

5x ubytování v pokoji vybrané kategorie 
Welcome drink
5x plná penze (možnost dietní stravy)
Vánoční/Silvestrovský program dle termínu:
– procházka městem s průvodcem
– ochutnávka vánočního cukroví a svařeného vína
– 1x výlet s průvodcem
– Vánoce: vánoční koncert, Silvestr: Silvestrovská párty s programem
Volný vstup do bazénu, vířivky a páry
Lázeňský program s 6 lázeňskými procedurami:

•

•
•

Balíček procedur pro ženy:
•1x celková klasická masáž 25 min.
•2x Kleopatřina koupel s přísadou
•1x masáž horkými ručníky 40 min.                 
•1x parafin na ruce
•1x lymfoven                          

Balíček procedur pro muže:
•1x celková klasická masáž 25 min.
•1x uhličitá koupel
•1x masáž horkými ručníky 40 min.                      
•1x rašelinová koupel
•2x suchá uhličitá koupel                                       

již od

4.380 Kč

Ceník pobytu / Ceny za osobu v Kč

 Kategorie ubytování

Komfort
Superior
Deluxe

27.11. - 11.12.2016
1.1. - 28.2.2017

4.380,-
4.980,-
5.580,-

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15,- Kč/osobu/den.

Lázeňský hotel ROYAL, Lesní 345, 353 01  Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 618 111, 211, E-mail: sales royalmarienbad.cz
www.royalmarienbad.cz, www.royalspa.cz 

@
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NAČERPEJTE ENERGII 
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH  
Vánoce a Silvestr patří k nejkrásnějším svátkům v roce, přijeďte si 
užít sváteční pohodu do hotelu ROYAL a nadělte sobě i svým blízkým 
královskou péči od zkušených profesionálů. Investujte do svého zdraví, 
je to to nejcennější, co máte. Čeká Vás skvělá gastronomie, báječné 
lázeňské procedury a spousta kulturních zážitků.

ZIMNÍ POHODA 
V LÁZNÍCH 
ZIMNÍ POHODA 
V LÁZNÍCH 

Složení léčebných procedur v uvedeném pobytu je orientační a bude upraveno na základě zdravotního stavu klienta po konzultaci s lázeňským lékařem.

SVÁTKY PLNÉ POHODY BEZ STRESU A PŘÍPRAV, KDO BY ODOLAL
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Program:
3x ubytování v pokoji vybrané kategorie
3x polopenze
Vstupní lékařská konzultace
5 relaxačních prohřívacích procedur: 
1x relaxační přísadová koupel, 
1x přírodní rašelinový zábal, 
1x parafinový zábal lavatherm, 
2x klasická masáž částečná
Dárkový balíček při příjezdu
Volný vstup do bazénu a whirlpoolu ve vyhrazených hodinách 

•
•
•
•

•
•

Ceník Silvestrovského pobytu/Ceny za osobu v Kč

 Kategorie ubytování

10.110,-
10.110,-

Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj

Hlavní budova Sirnaté lázně

Ceník pobytu / Ceny za osobu v Kč

 Kategorie ubytování 15.1. – 28.2.2017

3.800,-
3.440,-

3.080,-

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek 12,- Kč/osoba/den.

Dvoulůžkový pokoj

Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj

Hlavní budova Sirnaté lázně

Dependance Vlasta, Šárka

27.12.2016 – 2.1.2017

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek 12,- Kč/osoba/den.

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

@

ZIMNÍ LÁZEŇSKÝ RELAXZIMNÍ LÁZEŇSKÝ RELAX

již od

3.080  Kč
Program:

6x ubytování v pokoji vybrané kategorie
6x plná penze
Vstupní konzultace u lázeňského lékaře
Léčebný program: 3x sirná koupel, 
3x klasická masáž částečná, 3x parafinový zábal, 
3x skupinové rehabilitační cvičení
Hudební večer u cimbálu s řízenou ochutnávkou vína
Silvestrovský večer – živá hudba, silvestrovské menu, 
novoroční přípitek, ohňostroj
Novoroční koncert
Malý dárek na pokoji při příjezdu
Volný vstup do bazénu a whirlpoolu
10% sleva na dokoupené relaxační procedury
Fakultativně: polodenní výlet do okolí s návštěvou vinného sklípku

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

SILVESTROVSKÝ POBYT
27. 12. 2016 – 2. 1. 2017
SILVESTROVSKÝ POBYT
27. 12. 2016 – 2. 1. 2017

Jednolůžkový pokoj bez příplatku !

Složení léčebných procedur v uvedeném pobytu je orientační a bude upraveno na základě zdravotního stavu klienta po konzultaci s lázeňským lékařem.

Silvestrovské a novoroční oslavy můžete letos strávit i u nás 
v Sirnatých lázních. Čeká Vás odpočinek, relaxace, lázeňské 
procedury a nevšední zážitky při poznávání okolí i místních zvyků 
při oslavách příchodu Nového roku!

Nabízíme také krátký odpočinek v zimní scenerii a rodinném prostředí 
Sirnatých lázní. Přijeďte k nám relaxovat během pracovního týdne nebo 
prodlouženého víkendu. Dopřejte si lázeňskou relaxaci v klidném prostředí, 
procházky zimní krajinou a poznávání tradic Moravského Slovácka.

SILVESTROVSKÝ POBYT V SIRNATÝCH LÁZNÍCH

PROFESIONÁLNÍ PÉČE, TRADICE A MORAVSKÁ SRDEČNOST 



Program:
6x ubytování v pokoji vybrané kategorie
6x polopenze – snídaně a večeře 
(možnost dokoupení obědů)
Balíček procedur dle typu zvoleného ubytování 

Lázeňský hotel MIRAMARE 
- balíček lázeňských procedur:
• 1x léčivá přírodní uhličitá koupel    

     1x přísadová borovicová koupel pro zahřátí těla
     1x vířivá koupel pro regeneraci organismu

2x klasická masáž částečná pro uvolnění
3x inhalace Vincentkou pro dýchací cesty

•
•

•

•
•

•
•
•

•

• 
• 
• 
• 

Lázeňský hotel Vila ANTOANETA - balíček wellness procedur:
• 1x přísadová borovicová koupel pro zahřátí těla    
• 1x přísadová bylinková koupel pro dokonalou relaxaci
• 1x syrovátková koupel pro krásnou pleť
• 2x klasická masáž částečná pro uvolnění
• 1x aromatický parafinový zábal pro duševní harmonii

Lékařská konzultace
Volný vstup do bazénu a infrasauny (LH Miramare) nebo vodního relax 
centra (Vila Antoaneta)
Sleva 10% na všechny dokoupené procedury 
Dárek na pokoji
Kulturní program: živá hudba, výlet do okolí (za poplatek), Novoroční 
koncert (za poplatek)
Silvestrovský večer: silvestrovská večeře, silvestrovský raut, půlnoční 
přípitek, silvestrovská zábava s kapelou, ohňostrojem a tombolou.

již od

10.430  Kč

Dvoulůžkový pokoj
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkové apartmá*

Ceník Silvestrovského pobytu / Ceny za osobu v Kč
 Kategorie ubytování Silvestrovský pobyt: 27.12.2016 - 2.1.2017

11.630,-
11.630,-
13.130,-

    10.430,-
10.430,-
11.330,-

Dvoulůžkový pokoj
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkové apartmá

Lázeňský hotel Miramare a Vila Antoaneta Superior****

Lázeňský hotel Miramare a Vila Antoaneta Standard***

* Dvoulůžkové apartmá standard k dispozici v LH Vila Antoaneta.
V ceně není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/den.

Lázeňské hotely MIRAMARE, Bezručova 338, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 659 111 (recepce), +420 577 659 107 (rezervace), 
Fax: +420 577 659 112, E-mail: sales miramare-luhacovice.cz
www.miramare-luhacovice.cz, 

@
www.vila-antoaneta.cz, www.royalspa.cz

SILVESTROVSKÝ POBYT
27.12.2016 – 2.1.2017 
SILVESTROVSKÝ POBYT
27.12.2016 – 2.1.2017   

Program:
7x ubytování v pokoji vybrané kategorie
7x polopenze - snídaně, večeře 
(možnost dokoupení obědů) 
Lékařská konzultace
8 lázeňských relaxačních procedur např.:
2x klasická masáž s éterickými oleji částečná 
nebo anticelulitidová masáž, 2x relaxační 
koupel dle vlastního výběru, 4x inhalace Vincentkou 
Volný vstup do bazénu a infrasauny (LH Miramare) nebo vodního 
relax centra (Vila Antoaneta)

•
•

•
•

•

již od

6.300 Kč

LÁZNĚ NA OCHUTNÁVKULÁZNĚ NA OCHUTNÁVKU

* Dvoulůžkové apartmá standard k dispozici v LH Vila Antoaneta.
V ceně není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/den.

Ceník pobytu / Ceny za osobu v Kč
 Kategorie ubytování 23.10. – 18.12.2016 / 8.1. – 12.3.2017

7.350,-
8.050,-
8.050,-

Dvoulůžkový pokoj
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkové apartmá

Lázeňský hotel Miramare a Vila Antoaneta Superior****

6.300,-
7.000,-
7.000,-

Dvoulůžkový pokoj
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkové apartmá*

Lázeňský hotel Miramare a Vila Antoaneta Standard***

Složení léčebných procedur v uvedeném pobytu je orientační a bude upraveno na základě zdravotního stavu klienta po konzultaci s lázeňským lékařem.

I v zimních měsících mají lázně Luhačovice své kouzlo a nabízí klidnou 
a pohodovou atmosféru. Využijte neopakovatelnou možnost strávit 
týdenní zimní dovolenou v Luhačovicích za skvělé ceny. 
Poslední dny v roce si můžete užít také v lázních a načerpat tak síly do 
nového roku. Silvestrovský pobyt nabízí nejen léčbu a relaxaci, ale také 
moře zážitků v podobě bohatého kulturního programu.

ZIMNÍ A SILVESTROVSKÉ POBYTY 
V LÁZNÍCH LUHAČOVICE

BONUS – JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ V CENĚ DVOULŮŽKOVÉHO
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Dopřejte si opravdovou pohodu i během zimního období a nechejte se 
rozmazlovat. Oslavte Silvestr v lázních Luhačovice, nabízíme Vám 
nezapomenutelné chvilky v luxusní vile Valaška – kulturní památce, 
která je dílem vynikajícího architekta Dušana Jurkoviče. Tento luxusní 
lázeňský hotel Vám nabízí nadstandardní služby a individuální přístup.

LUXURY SPA & WELLNESS 
VILA VALAŠKA

Program:
6x ubytování v luxusním apartmá
6x polopenze – výběrová strava 
(možnost dokoupení obědů)
Balíček luxusních procedur:
• 1x hydromasáž zvukovými vlnami 

se světelnou terapií a přísadou    
1x zónová hydromasáž s přísadou

     1x aromatický parafinový zábal dle vlastního výběru
2x klasická masáž částečná pro uvolnění

     1x luxusní kaviárové kosmetické ošetření pro dámy i pro pány

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Lékařská konzultace
Volný vstup do vodního relax centra
Sleva 10% na všechny dokoupené procedury 
Dárek na pokoji
Kulturní program: živá hudba, výlet do okolí (za poplatek), 
Novoroční koncert (za poplatek)
Silvestrovský večer: silvestrovská večeře, silvestrovský raut, 
půlnoční přípitek, silvestrovská zábava s kapelou, ohňostrojem a tombolou.

Ceník Silvestrovského pobytu / Ceny za osobu v Kč
 Kategorie ubytování

Program relaxačního pobytu:
Ubytování v luxusním apartmá
Polopenze  - snídaně a večeře 
(možnost dokoupení obědů)
Lékařská konzultace zdarma
2 wellness procedury na 2 a 3 noci: 
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná 
nebo anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 
1x relaxační zábal (např. kokos, čokoláda, med, bylinky)
3 wellness procedury na 4 a 5 nocí: 1x klasická masáž s éterickými oleji 
částečná nebo anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x bylinková 
koupel, 1x relaxační zábal (např. kokos, čokoláda, med, bylinky)
Volný vstup do vodního relax centra 
Bonus: hydromasáž zvukovými vlnami se světelnou terapií a přísadou 
(bonus lze čerpat pouze v uvedeném termínu).

•
•

•
•

•

•
•

již od

3.810 Kč

Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA, Betty Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 659 211 (recepce), +450 577 659 107 (rezervace), 
Fax: +420 577 659 112, E-mail: sales miramare-luhacovice.cz
www.vila-valaska.cz, www.royalspa.cz 

@
 

SILVESTROVSKÝ POBYT
27.12.2016 – 2.1.2017 
SILVESTROVSKÝ POBYT
27.12.2016 – 2.1.2017   

ZIMNÍ RELAXAČNÍ POBYTY 
2-5 NOCÍ
ZIMNÍ RELAXAČNÍ POBYTY
2-5 NOCÍ

Ceník pobytu / Ceny za osobu v Kč
 Kategorie ubytování

2 noci
3.810,-
3.810,-

Dvoulůžkové apartmá
Jednolůžkové apartmá

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/os./den.

3 noci
5.290,-
5.290,-

4 noci
5.970,-
5.970,-

5 nocí
7.150,-
7.150,-

NÁŠ
TIP

Složení léčebných procedur v uvedeném pobytu je orientační a bude upraveno na základě zdravotního stavu klienta po konzultaci s lázeňským lékařem.

Dvoulůžkové apartmá
Jednolůžkové apartmá

V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/os./den.

Luxury Spa &Wellness Vila Valaška
Silvestrovský pobyt: 27.12.2016 - 2.1.2017

3.1. – 10.3.2017
Luxury Spa &Wellness Vila Valaška

14.330,-
14.330,-

VÝJIMEČNÉ UBYTOVÁNÍ V LUHAČOVICÍCH
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22. 12. – 26. 12. 2016 (5 dnů/4 noci):

Program:
ubytování s plnou penzí na 4 noci
slavnostní vánoční večeře 
kredit na výběr procedur v hodnotě 600 Kč/os.
3x 3hodinový vstup do termálního parku
doprovodný program

•
•
•
•
•

Program:

Bonus:
poukázka na 1x 3 hodinový vstup do termálního parku + saunu
další vstupy do Therme Parku zvýhodněné se slevou 30%
masáž horkými kameny se slevou 20%
volné vstupy do vnitřního termálního bazénu 
v hotelu Eliška
volné vstupy do wellness centra v hotelu Diana
slevy na skipasy
župany na pokoji

•
•

•
•
•
•

•
•
•

ubytování s polopenzí na 7, 6 nebo 5 nocí
procedury je možné dokoupit na místě

VÁNOCE V TERMÁLECHVÁNOCE V TERMÁLECH

Bonusy u obou pobytů:
sauny v termálním parku zdarma 
další vstupy do termálního parku se slevou 30% 
volné vstupy do relaxačního termálního bazénu v hotelu Eliška
dárek na pokoji
župany na pokoji 
slevy na skipasy (pro lyžaře naplánujeme procedury 
od 15.00 do 21.00 hodin)
Vánoční a silvestrovský pobyt si můžete spojit a získáte tak další 
bonus 2 NOCI ZDARMA.

•
•
•
•
•
•

•

26. 12. 2016 – 1. 1. 2017 (7 dnů/6 nocí):

Program:
ubytování s plnou penzí na 6 nocí
silvestrovská disko párty, slavnostní menu, ohňostroj, tombola
kredit na výběr procedur v hodnotě 1.000 Kč/os.
2x 3hodinový vstup do termálního parku
noční koupání v termálním parku s rautem
1. 1. 2017 novoroční brunch
doprovodný program

•
•
•
•
•
•
•

SILVESTR V TERMÁLECHSILVESTR V TERMÁLECH

Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Apartmá

Ceník pobytu / ceny za osobu v Kč / termín  6. 11. – 18. 12. 2016 / 8. 1. – 5. 2. 2017

 V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek 15,- Kč/osoba/den.

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

Ceník pobytu / ceny za osobu v Kč
Lázeňský hotel Eliška **** Vánoce v termálech Silvestr v termálech
Jednolůžkový pokoj 10.000,- 14.900,-
Dvoulůžkový pokoj 7.800,- 11.600,-
Apartmá 8.600,- 12.800,-
 V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek 15,- Kč/osoba/den.

7 nocí
10.850,-
8.050,-
9.450,-

6 nocí
11.100,-
7.500,-
8.400,-

5 nocí
9.250,-
6.250,-
7.000,-

Lázeňský hotel Eliška ****

Ceník pobytu / ceny za osobu v Kč / 6.2. – 19.3.2017
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Apartmá

11.550,-
8.750,-

10.150,-

11.700,-
8.100,-
9.000,-

9.750,-
6.750,-
7.500,-

již od

6.250  Kč

TERMO BALÍČEK 
aneb z lyží rovnou do termálů
TERMO BALÍČEK 
aneb z lyží rovnou do termálů

Složení léčebných procedur v uvedeném pobytu je orientační a bude upraveno na základě zdravotního stavu klienta po konzultaci s lázeňským lékařem.

Darovaný zážitek je mnohdy nad všechny hmotné dary, a proto neváhejte 
a odměňte se u nás za celoroční stres. Zažijte poslední dny v roce v duchu 
sváteční pohody, nevšedních zážitků a zábavy. Pohodové Vánoce bez shonu 
a zábavná silvestrovská disko párty vás čekají v Termálních lázních Velké 
Losiny. Dopřejte si královskou péči v lázních a zároveň i na horách.

PŘIJEĎTE SI PRO ZIMNÍ ZÁŽITEK 
DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ 
V PODHŮŘÍ JESENÍKŮ

VYZKOUŠEJTE UNIKÁTNÍ TERMÁLNÍ PARK
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SILVESTR S TERMÁLY 2016
Program:

Ubytování na 5 nebo 6 nocí v pokoji požadované 
kategorie
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu - z toho 1x gurmánská večeře o několika 
chodech s degustací vína
Kredit na volný výběr procedur v hodnotě 
1.000,- Kč / osoba
Silvestrovská zábava s kapelou, ohňostrojem a překvapením
Silvestrovská večeře, raut, půlnoční přípitek
1.1.2017 novoroční brunch až do poledních hodin
Volný vstup do bazénu, whirlpoolu, sauny, fitness a na stolní tenis

Bonusy:
2x 3hodinový volný vstup do termálního parku TERMÁLY LOSINY
Volný vstup na noční koupání do termálního parku TERMÁLY LOSINY
Ostatní vstupy do termálního parku se slevou 50%
Sleva 50% na vstupy do vnitřního termálního bazénu v lázeňském hotelu 
Eliška
Animační a doprovodné programy během pobytu pro děti i dospělé 
Slevy na skipasy ve vybraných ski areálech
Dárek na pokoji

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

SILVESTR S TERMÁLY 2016 LYŽAŘSKÝ WELLNESSLYŽAŘSKÝ WELLNESS
Program:

Ubytování s polopenzí na 2, 3 nebo 5 nocí
Polopenze – snídaně formou bufetu, 
večeře výběrem z menu
Relaxační procedury: 
u pobytu na 2 nebo 3 noci: 1x vířivá nebo 
perličková koupel, 1x presoterapie 
u pobytu na 5 nocí: 1x vířivá nebo perličková 
koupel, 1x presoterapie, 1x aroma masáž částečná
Parkování zdarma
Zapůjčení županu zdarma
Volný vstup do bazénu whirlpoolu, fitness, sauny a na stolní tenis

Sleva 50% na vstupné do termálního parku TERMÁLY LOSINY
Sleva 50% na vstupy do vnitřního termálního bazénu 
v lázeňském hotelu Eliška
Slevy na skipasy ve vybraných ski areálech
Denně teplý nápoj dle vlastního výběru – čaj, svařák, grog, aj.

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Bonusy:

již od

3.300 Kč
již od

10.200    Kč

V ceně ubytování není zahrnut lázeňský poplatek v ceně 19,- Kč/osoba/noc.

 Kategorie ubytování 5 nocí 
27.12.2016 - 1.1.2017

6 nocí 
26.12.2016 - 1.1.2017

Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Apartmá
Apartmá luxusní

13.200,-
10.200,-
11.200,-
13.200,-

15.000,-
11.400,-
12.600,-
15.000,-

V ceně ubytování není zahrnut lázeňský poplatek v ceně 19,- Kč/osoba/noc.

Ceník pobytu / Ceny za osobu v Kč / Ceník platný pro období: 1.12.2016 – 13.3.2017

 Kategorie ubytování 2 noci

4.500,-
3.300,-
3.700,-
4.500,-

Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Apartmá
Apartmá luxusní

3 noci

6.400,-
4.600,-
5.200,-
6.400,-

5 nocí

10.000,-
7.000,-
8.000,-

10.000,-

Ceník Silvestrovského pobytu / Ceny za osobu v Kč

Wellness hotel DIANA Velké Losiny, Žárovská 618, 788 15 Velké Losiny 
Tel.: +420 583 248 050, Fax.: +420 583 211 845, E-mail: recepce diana-losiny.cz
www.diana-losiny.cz, www.royalspa.cz

@

IDEÁLNÍ PRO RODINY S DĚTMI

Příjemné chvilky můžete strávit ve Wellness hotelu DIANA Velké 
Losiny, který se nachází v malebném podhůří Jeseníků. Čekají Vás 
příjemné wellness procedury, velké množství kulturních
i sportovních zážitků a vyhlášená česká kuchyně. Nedaleké lyžařské 
areály vybízí k aktivnímu odpočinku velké i malé sportovní nadšence.

LYŽAŘSKÉ A SILVESTROVSKÉ POBYTY 
V JESENÍKÁCH
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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.

DARUJTE ZDRAVÍ A OPRAVDOVÝ ODPOČINEK

ROYAL SPA CLUB je určen stálým klientům lázeňských a wellness hotelů ROYAL SPA. 
Vážíme si věrnosti našich hostů a dokážeme ji ocenit, proto nabízíme členům ROYAL SPA 
CLUBU celou řadu výhod, které mohou využít při opakovaném pobytu. Stačí jen vyplnit 
přihlášku na recepci hotelu a odměnou za Vaši věrnost Vám bude celá řada výhod.

ROYAL SPA CLUB
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www.royalspa.cz  infolinka +420 720 99 88 77|

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

Lázeňský hotel VILA ANTOANETA, Betty Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice                                                                                          
Rezervace: Lázeňské hotely Miramare, www.vila-antoaneta.cz

Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA, Betty Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice                                                                                                                                            
Rezervace: Lázeňské hotely Miramare, www.vila-valaska.cz

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      

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

TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny, 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

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

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

HRADEC 
KRÁLOVÉ

OSTRAVA

OLOMOUC

UHERSKÝ
BROD ZLÍN

BRATISLAVA

KRAKÓW

Další nabídky a více informací najdete v našem standardním katalogu nebo na internetu.

Produkty kosmetické řady SINOVA obsahují sirnou vodu z přírodních léčivých pramenů 
lázní Ostrožská Nová Ves a jsou určeny pro následnou péči o citlivou pokožku.

Kosmetické přípravky THERMELOVE obsahují termální vodu z přírodních léčivých pramenů 
lázní Velké Losiny a jsou vhodné jak k běžné péči o zdravou pokožku – produktová řada 
bez síry, tak i k péči o pokožku problematickou.
www.e-shop.royalspa.cz

LÁZEŇSKÁ KOSMETIKA 

ISO 9001
1 9 9 6  –  2 0 1 6

R O Y A L S P A


