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Doborczynny wypoczynek w kurorcie wód 

Mineralnych źródeł mocy i borowin 

- Czechy – Marianskie Laznie | Sezon 2023 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany/blisko granicy)  

 

Mariánské Lázně znane też jako Marienbad, należą do 

najpiękniejszych kurortów Czech. Zatopione pośród wzgórz, 

zachwycają secesyjną architekturą, pałacami, przyrodą i klimatem. 

Słyną ze źródeł leczniczych wód, borowin, gazu i zabiegów. Komfortowo 

wypoczywać będziemy w głównym kompleksie kurortu, bez ograniczeń 

korzystając z basenów, saun, fitness oraz dobroczynnego działania wód 

własnych źródeł. 
 

• Dobroczynne właściwości 
źródła wód mineralnych, borowina i specyficzny mikroklimat oraz wsparty 
zabiegami wypoczynek,  regeneruje ciało i umysł. Tutejsze wody korzystnie 
wpływają na system przemiany materii i regulują gospodarkę mineralną 
organizmu. Polecane są także w bólach reumatycznych. Poprawiają 
odporność na wyzwania cywilizacyjne związane ze stresem, szybkim 
trybem życia i zanieczyszczeniem środowiska. 
 

• Rzymskie Łaźnie i SPA 
kompleks AQUA Wellness & SPA, stylizowany epoką starożytną. 
Znajdziemy tu baseny, sauny, hydromasaże – a wszystko to w miłym dla 
oka wystroju i scenerii, zachwycającej architekturą i elegancją. Nasi klienci 
korzystają GRATIS All Inclusive. 
 

• Atrakcje turystyczne 
wiele zabytków i ciekawostek, Kolonada, Krzyżowe źródła... Koniecznie warto 
przejść ścieżką pamięci (początek obok muzeum). W odległości 100 metrów 
lokalizuje się dolna stacja kolejki narciarskiej (SKI Resort). W okolicy   warto 
obejrzeć park miniatur, zabytkowy Cheb, zamki Loket i Beczow, piwne SPA, 
wulkany błotne rezerwatu SOOS (Materiały turystyczne – GRATIS z Voucherem). 
 

• Komfortowe zakwaterowanie 
komfortowy kompleks Ensana Health Spa Resort Centralne Laznie - Hvězda-
Imperia - Nove Lazne. Obiekty połączone są podziemnym korytarzem, 

zapewniając wyjątkowy komfort wypoczynku i moc atrakcji. Pokoje 1- oraz 2- 
osobowe Superior z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki, szlafroki), TV-sat, 
minibar, internet WI-FI, niektóre z balkonem, (możliwa dostawka). Na miejscu baseny, sauny, fitness oraz 
gabinety zabiegowe i SPA. Nasi klienci korzystają z wszystkich atrakcji, basenów, saun i fitness pomiędzy 
obiektami - All Inclusive. 
 

• Wyżywienie „Klasy VIP”: 2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w formie szwedzkich stołów, dania 
ciepłe (mięsa, zupy, ryby), zakąski, owoce sery, ciasta i desery. Pakiet zdrowotny+obiady. (Płatne tylko napoje). 
 

Dobroczynny wypoczynek  2023  

Kurort Mariánské Lázně 

ZDROWOTNY REGENERACJA 

8 dni 
(7 nocy) 

4 dni 
(3 noce) 

5 dni 
(4 noce) 

6 dni 
(5 nocy) 

7 dni 
(6 nocy) 

8 dni 
(7 nocy) 

Kompleks 4 gwiazdkowy 
(Centralne Laznie/Imperial****) 

4575 zł/os. 1945 zł/os. 2445 zł/os. 2895 zł/os. 3395 zł/os. 3845 zł/os. 

Kompleks 4 gwiazdkowy 
(Hvezda/Maria SPA****) 

5045 zł/os. 2145 zł/os. 2695 zł/os. 3245 zł/os. 3795 zł/os. 4295 zł/os. 

Kompleks 5 gwiazdkowy 
(Nove Lazne*****) 

5745 zł/os. 2395 zł/os. 2995 zł/os. 3645 zł/os. 4195 zł/os. 4795 zł/os. 
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Cena zawiera:  

• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Kurort Health Spa Mariánské Lázně (4 i 5 gwiazdek) 

• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły) 

• w pakiecie zdrowotnym dodatkowo pyszne obiady 

• korzystanie z basenów przy obiekcie – GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z saun, tepidarium, lakonium – GRATIS All Inclusive 

• wellness centrum (kąpiele Kneipa, jacuzzi..) – GRATIS All Inclusive 

• RZYMSKIE ŁAŹNIE i sauny dla naszych klientów – GRATIS All Inclusive 

• bogaty fitness centrum oraz strefa FIT relaksu – GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, pantofle hotelowe) – GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w aqua zajęciach i aerobiku – GRATIS All Inclusive 

• kuracja „pitna” wód mineralnych na miejscu – GRATIS All Inclusive 

• Dobroczynne zabiegi w cenie wypoczynku: 

• Pakiet REGENERACJA zapewnia: średnio 1 zabieg/na pełny dzień pobytu (bez niedzieli i świąt).  

Dodatkowo od 6 nocy – konsultacja lekarza/specjalisty  

• Pakiet ZDROWOTNY zapewnia: konsultacje lekarza specjalisty (dobór zabiegów),  

18x zabiegów/tydzień (bez niedzieli i świąt), wyżywienie 3x /dzień (śniadania, obiady i kolacje) 

• możliwość uczestniczenia w animacjach i programie kulturalno-rozrywkowym  

• Internet Wi-Fi, szlafrok na czas wypoczynku, suszarka do włosów, sejf  

• całodobowa recepcja oraz opieka specjalistów 

• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 

• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna  

• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  

• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych 

• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 

  

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (1,50 euro/dorosły/dzień), parking 7 euro/dzień, pokój 1 osobowy +30% 

Zniżki: dziecko do lat 4 GRATIS, do lat 12 na dostawce -20% 

 

 
 

PROMOCJA 2023 (limitowana) - Tylko u NAS: PAKIET REGENERACJA w cenie hotelu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


