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Luksusowy VIP wypoczynek z korzyścią 

w renomowanym kurorcie gorących źródeł 

- Czechy – Karlowe Wary| Sezon 2023 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)  

 

Karlowe Wary – diament w koronie czeskich uzdrowisk i SPA. 

Słynne tradycją i zabytkami związanymi leczniczymi wodami z 

gorących źródeł o wielowiekowej tradycji. Kurort kipi nie tylko 

źródłami, zachwyca bowiem architekturą, pulsuje emocjami, fascynując naturą i 

radością życia! Czekają nas chwile niezwykłych doznań podczas wypoczynku z 

odkrywaniem skarbów i poznawaniem tajemnic jednego z najpiękniejszych 

kurortów świata!! 
 

Źródła ZDROWIA i MIŁOŚCI   
Goethe nazwał te źródła - źródłami młodości. Nic dziwnego, bo chętnie tu 
przyjeżdżał. Karlsbad, tak kurort kiedyś się nazywał odwiedził 13 razy. W 
Karlowych Warach bywał również Casanova tracący głowę dla kolejnej 
wybranki Dorothei Pavilion. Wytchnienia i zdrowia szukał tu także Beethoven, 
Chopin, Mickiewicz. Właściwie kogo tu nie było? Bo po zdrowie do tutejszych 
wód przyjeżdżała i przyjeżdża śmietanka towarzyska z całego świata. 
 

• Dobroczynne  
lecznicze wody z źródeł zlokalizowanych przy „królewskiej promenadzie”, 
zawierające unikalne minerały, potrzebne ciału związki dwuwęglanowe, 
siarczanowe, chlorowe oraz sodowe działające zbawiennie dla poprawy 
zdrowia, kondycji oraz zachowania harmonii ciała i ducha. 
 

• Właściwości wypoczynku 
tutejsze wody korzystnie wpływają na system przemiany materii, regulując 
gospodarkę mineralną organizmu. Poprawiają odporność na wyzwania 
cywilizacyjne związane ze stresem, szybkim trybem życia i zanieczyszczeniem 
środowiska. Uzupełnieniem wypoczynku są indywidualnie dobrane zabiegi. 
 

• Atrakcje turystyczne 
spacer po zabytkowej Kolonadzie z „dzbankiem” dobroczynnej karlowaskiej 
wody zaczerpniętej własnoręcznie wprost ze źródła – doznanie bezcenne! 
Korzystając z okazji warto odwiedzić: muzeum Beherovki i szkła „Moser” 
(Karlowe Wary) w okolicy: zamki Loket i Beczow, piwne SPA Chodawa Plana 
oraz słynny z wojen Husyckich CHEB i wulkany błotne rezerwatu SOOS i etc. 
 

• Komfortowe zakwaterowanie  
nowoczesny, cichy, luksusowy 5 gwiazdkowy kompleks Resort IMPERIAL SPA. 
Pokoje 1- i 2- os. komfortowo wyposażone, łazienka (kosmetyki, suszarka do 
włosów, szlafroki), LCD TV-sat, minibar, Internet WI-FI, sejf. Z obiektu roztacza 
się przepiękna panorama na Karlowe Wary i otaczające góry. Na miejscu 
uhonorowane wieloma nagrodami centrum Health & SPA z krytym basenem, 
saunarium, tepidarium, gabinetami masaży, Beauty, etc.  Wygodny dojazd do 
centrum kurortu zapewnia naziemna kolejka linowa (130 m). Czeka nasz 
wypoczynek w kameralnej atmosferze z korzyścią dla zdrowia.  
 

• Wyżywienie „Klasy VIP”: 2x dziennie: śniadania, obiadokolacje w postaci 

„szwedzkich stołów” z daniami ciepłymi (mięsa, zupy, ryby..), zakąski, owoce sery, 

ciasta i desery.. (płatne tylko napoje przy obiadokolacji) 
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Wybierz odpowiadający Pakiet: 

VIP wypoczynek Karlowe Wary 

Zdrowotny Wypoczynek i 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) 

VIP SPA Resort *****: 5745 zł/os. 2395 zł/os. 2995 zł/os. 3395 zł/os. 4245 zł/os. 4845 zł/os. 
 

Cena zawiera (pakiet): 
• 4/5/6 7 lub 8 dni (3-7 nocy) Karlowe Wary 5 gwiazdkowy Kompleks Spa Resort 

• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania, obiadokolacje- szwedzkie stoły)  

• kryty basen ze stanowiskami masaży – GRATIS All Inclusive 

• świat saun (fińska, parowa) tepidarium – GRATIS All Inclusive 

• jacuzzi oraz strefa relaksu z leżakami – GRATIS All Inclusive 
 

Pakiety zabiegów w cenie wypoczynku: 
• 4 dni (3 noce): 1x masaż głowy, 1x oxygenterapia, 1x mineralna kąpiel bąbelkowa,  

korzystanie z fitness centrum (własny strój sportowy)   
• 5 dni (4 noce): 1x masaż głowy, 1x oxygenterapia, 1x mineralna kąpiel bąbelkowa,  

1x hydroterapia, korzystanie z fitness centrum (własny strój sportowy)   
• 6 - 8 dni (5-7 nocy): konsultacja lekarza specjalisty – dobór zabiegów, zabiegi: 5 nocy- 7 zabiegów, 6 nocy- 8 

zabiegów, 7 nocy – 9 zabiegów, kuracja pitna 
 
ZDROWOTNY : 8 dni (7nocy): wyżywienie 3x dziennie, konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów, badanie 
końcowe), 18x zabiegów/tydzień (bez niedzieli i świąt), dobrana kuracja pitna, całodobowa opieka specjalistów 
 
• możliwość udziału w animacjach i programie kulturalnym 
• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe 
• codzienne sprzątanie pokoju (dla zainteresowanych) 
• bezpłatny internet Wi-Fi w pokoju i lobby barze  

• faktura (polski rachunek) pozwalający ubiegać się o dofinansowanie z funduszu socjalnego 

• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna  

• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
• bezpłatna kolejka do centrum miasta „tam i z powrotem”  
• przed wypoczynkiem materiały informacyjno – turystyczne 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
 

Cena nie zawiera:  
opłaty klimatycznej 1,5 euro/os./doba, parkingowej 20 euro/noc, pokój jednoosobowy +30%. 
 

Zniżki:  
dziecko do lat 3 -  GRATIS, do lat 14 -50%, dorosły na dostawce -20%, wczesna rezerwacja -2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


