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wSPAniały, zdrowy wypoczynek w Kurorcie 

gorących źródeł wód termalnycj i borowin 

- Czechy – Franciszkowe LAZNIE| Sezon 2023 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)  

 

Franciszkowe LAZNIE to jedno z najbardziej znanych czeskich 

uzdrowisk. Znajdziemy tutaj uzdrawiające ducha i ciało wody 

termalne, masaże, zabiegi, kąpiele w jacuzzi... i wiele innych 

atrakcji. Kurort jest pięknie położony w malowniczej, atrakcyjnie turystycznie 

okolicy, a zimowy pejzaż będzie przepięknym dopełnieniem i oprawą 

spędzanych tutaj relaksujących chwil.  
 

Zdrowe właściwości 
miejscowe wody termalne i borowina słyną z leczniczych właściwości przy 
niedomaganiach reumatycznych (artrozy, dysplazje, zwyrodnienia.) oraz 
dolegliwościach cywilizacyjnych związanych z życiem w stresie i wielkim 
mieście (bezsenność, nadwaga, palenie, niedomagania kobiece..) 
Spokojna, urokliwa okolica, ciepły słoneczny mikroklimat, bogata 
infrastruktura i nowoczesna baza zabiegowa gwarantują wSPAniały 
zdrowy wypoczynek oraz regenerację. Dla naszych klientów korzystanie z 
basenów wód termalnych – GRATIS  All Inclusive.  
 

AQUAFORUM Franciszkowe Laznie 
całoroczny kompleks zapewniający relaks i zdrowy wypoczynek w 
stylizowanych łaźniach antycznych. W trzech zewnętrznych basenach i 
trzech krytych, czekają różnorodne atrakcje wodne. Można skorzystać  z 
stanowisk masaży wodnych, perełkowych, przeciwprądu i biczy. Do dyspozycji 
także kryty basen pływacki oraz wellness. Na terenie kompleksu tarasy i wiele 
miejsa do wypoczynku, darmowe leżaki, latem słoneczne plaże… 
 

Turystyczne atrakcje  
na miejscu uroczy park, fontanny, źródła wód mineralnych, amfiteatr, pomniki, 
Modne Cassino, okazałe zabytki.. Korzystając z okazji warto odkryć pobliski 
Cheb, zamki – LOKET I BECZOW, browar Chodwa PLANA z pierwszym na świecie 
piwnym SPA.. (materiały turystyczne GRATIS). 
 

Komfortowe zakwaterowanie   
4 gwiazdkowy Hotel/Resort PAVLIK**** PLUS (obiekt w stylu secesji). Do wyboru 
przestronne pokoje: Superior lub DeLux, każdy zapewnia wysoki komfort 
wypoczynku, różnią się wielkością i nieco wyposażeniem. Każdy pokój posiada 
balkon, łazienkę, TV-sat LCD, minibar z lodówką, internet Wi-Fi, suszarkę do 
włosów, sejf, telefon, szlafroki. Obiekt połączony z AQUAFORUM i centrum 
zabiegów (przeście w szlafroku, bez opuszczania budynku).  
 

Smaczne wyżywienie 
2x dziennie: śniadania i obiadkolacje w formie bogatych szwedzkich stołów. 
Napoje do posiłków All Inclusive (kawa, herbata, soki, napoje alkoholowe i bezalkoholowe GRATIS) 
 

Franciszkowe LAZNIE / Pakiety: 

Resort/Hotel PAVLIK**** PLUS 
5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

Pokój Superior: 2745 zł/os. 3275 zł/os. 3845 zł/os. 4295 zł/os. 

Pokój DeLux: 2945 zł/os. 3495 zł/os. 4075 zł/os. 4575 zł/os. 
PROMOCJA – Wypoczynek Wellness + Termy + Zabiegi - ALL INCLUSIVE 2023  

 

Cena zawiera: 

• 5/6/7 lub 8 dni (4-7 nocy) Kurort/Uzdrowisko Franciszkowe Laznie 
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• zakwaterowanie PAVLIK**** PLUS (pokój Superior lub DeLux)  

• smaczne wyżywienie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły)  

• napoje do posiłków (kawa,sok, napoje alkoholowe) – GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z Kompleksu Term AQUAFORUM – GRATIS All Inclusive 

• centrum Wellness & SPA, profesjonalne fitness – GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, tarasy, masaże wodne) – GRATIS All Inclusive 

• możliwość skorzystania z mineralnej kuracji pitnej – GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach i programach – GRATIS All Inclusive 
 

• Zabiegi w pakiecie (cenie) wypoczynku:  

5-7 dni (4-6 nocy): codziennie JEDEN zabieg (masaż, kąpiel, borowina okłady, etc.) na każdy pełny dzień, codzien-
nie wstęp do groty solnej (45 min), | 
od 8 dni (7 nocy): konsultacja lekarza specjalisty, 10x indywidualnie dobrane zabiegi/pobyt  
 
• możliwość udziału w wieczorkach tanecznych z muzyką na żywo 
• Internet Wi-Fi w pokoju i recepcji, „Welcome drink” w dniu przybycia 
• szlafrok na czas wypoczynku, całodobowa opieka specjalistów 
• wygodna możliwość bezpłatnej zmiany terminu wypoczynku do 14 dni przed 

• 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 (50 Kc/dzień/dorosły) i parkingowej (miejsca płatne 190-250 Kc/dzień i bezpłatne),  
pokój jednoosobowy +20% 
 

Zniżki:  
dziecko do lat 5 – GRATIS, do lat 10 -50%, dostawka -10%, wczesna rezerwacja (>35) -2%. 
 
* Wachlarz zabiegów, co dzień jeden z następujących: kąpiel relaksacyjna, sucha (gazowa) kąpiel z masażem, ma-

saż gorącymi kamieniami (30 min.), Masaż aromatyczny (30 min.), okład parafinowy pleców, okład parafinowy 
rąk, izotermiczna kąpiel borowinowa, tlenoterapia (60 min.), 1x diagnostyka InBody. Zabiegi przydzielane są przy 
zakwaterowaniu. Dyrekcja zapewnia, iż ich program jest optymalny, zapewnia pozytywne działanie nawet przy 
krótkim wypoczynku. Istnieje możliwość modyfikacji.  
 
Zabiegi i Vouchery tylko dla osób dorosłych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


