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Dobroczynny wypoczynek w Kurorcie 

Gorących źródeł termalnych wód i zabiegów  

- Czechy - TEPLICE | Sezon 2023 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany/blisko granicy)  

 

Kurort TEPLICE należy do najstarszych w Europie, za sprawą 

otoczenia ogrodami i urokliwej secesyjnej zabudowie nazywany 

jest „Małym Wersalem”. Sławę zawdzięcza korzystanym dla 

zdrowia właściwościom (działaniem) miejscowych wód termalnych i 

mikroklimatu. Podczas wypoczynku skorzystamy także z zabiegów i masaży! 
 

• Kiedy odkryto skarby? 
o dobroczynnych właściwościach tutejszych wód wiedziano już 2 tysiące 
lat temu, o czym świadczą rzymskie i celtyckie monety znalezione w źródle 
Pravřídlo (według prastarego zwyczaju, wrzucając monetę do źródła 
leczniczego, dziękowano za uzdrowienie). Do dziś miejscowe wody 
mineralne o temperaturze 38-42,5 oC z zwysoką zawartością jonów 
wodorowych, węglanowych, fluorkowych, pierwiastków śladowych, metali 
rzadkich i domieszki radonu są dobrdziejstwem gości i skarbem kurortu. 
 

• Jakie Działanie / Właściwości 
nawet krótki pobyt pomaga zregenerować siły. Działa leczniczo w 
niedomaganiach: reumatycznych i zwyrodnieniowych układu ruchu, 
krwionośnego i nerwowego. Tutejsza woda stymuluje samo regenerację i 
odnowę biologiczną ciała, podnosząc odporność na choroby cywilizacyjne i stres. 
Wyjątkowe połączenie właściwości tutejszych wód i zabiegów przynosi 
oczekiwane, długotrwałe efekty.  
 

• Atrakcje turystyczne 
miasto słynie z historii obecnej w zabudowie, parkach i kulturze. Dysponując 
samochodem warto odwiedzić pobliskie zamki w Duchcowie, Klasztercu i 
Krasnym Dworze. Wielbicieli przyrody zachwyci „Czeska Szwajcaria” ze Skalnym 
Miastem, rezerwat wulkanów błotnych SOOS.. (Materiały turystyczne - GRATIS)  
 

• Komfortowe zakwaterowanie  
Kurort/Uzdrowisko TEPLICE (BEETHOVEN/THERMALIUM***). W hotelu 
funkcjonalnie wyposażone pokoje z łazienką, TV-sat, suszarką do włosów, tel, 
minibarem. Obiekt zapewnia wysoki standard - baza zabiegowa, konsultacje 
lekarskie, smaczne wyżywienie, baseny z wodą termalną! Nowością jest 
THERMALIUM połączone z kompleksem Beethoven w którym ulokowano Nowe 
modne baseny termalne oraz sauny! 
 

• Smaczne wyżywienie 
2x dziennie: śniadania – szwedzkie stoły, obiadokolacje - wybór z menu + bufet 

sałatkowy. Przy wypoczynku 8 dni (7nocy): dodatkowo obiady (obiadokolacja, 

obiad nie zawiera napoi). 
 

UWAGA - kurort przyjmuje tylko osoby pełnoletnie! 
 

TEPLICE Czechy 2023 r. 3 dni (2 noce) 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 8 dni (7 nocy) 
Beethoven/Thermalium*** 1345 zł/os. 1695 zł/os. 1995 zł/os. 3745 zł/os. 
 
 

Cena zawiera:  
• 3/4/5 lub 8 dni (2-7 nocy) Kurort TEPLICE THERMAL HEALTH & SPA*** 

• smaczne wyżywienie 2 lub 3x dziennie (wg wybranego pakietu) 
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• 3 dni (2 noce): 2x 2 godziny korzystanie z basenów termalnych, 1x masaż klasyczny częściowy, 1x indywidualna 
kąpiel termalna (wanna z masażem), 1x jaskinia solna, fitness centrum bez ograniczeń, smaczne wyżywienie 2x 
/dzień (śniadania i obiadokolacje), bon o wysokości 100 Kc na poczęstunek w Cafe Restaurant 
• 4 dni (3 noce): 3x 2 godziny korzystanie z basenów termalnych, 1x masaż klasyczny częściowy, 1x indywidualna 

kąpiel termalna (wanna z masażem), 2x jaskinia solna, fitness centrum bez ograniczeń, smaczne wyżywienie 2x 
/dzień (śniadania i obiadokolacje), bon o wysokości 100 Kc na poczęstunek w Cafe Restaurant  
• 5 dni (4 noce): 4x 2 godziny korzystanie z basenów termalnych, 1x masaż klasyczny częściowy,  

1x indywidualna kąpiel termalna (wanna z masażem), 3x jaskinia solna, fitness centrum bez ograniczeń, smaczne 
wyżywienie 2x /dzień (śniadania i obiadokolacje), bon o wysokości 100 Kc na poczęstunek w Cafe Restaurant  
• 8 dni (7nocy): konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), 3x zabiegi/dzień (bez niedzieli i świąt),  
7x 1 godzina korzystanie z basenów termalnych, fitness centrum bez ograniczeń, pełne wyżywienie 3x /dzień 
(śniadania, obiady i kolacje), kuracja pitna z kubkiem 
• możliwość udziału w animacjach i programie kulturalnym 
• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe 
• internet Wi-Fi w pokoju i lobby barze, całodobowa obecność specjalistów 
• faktura (polski rachunek) pozwalający ubiegać się o dofinansowanie z funduszu socjalnego 
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
• przed wypoczynkiem materiały informacyjno – turystyczne 
• mapa z planem dojazdu 

 

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1 €/dzień oraz parkingowej 8 €/dzień, pokój 1 osobowy +25%,  

Zniżki: Wczesna rezerwacja (>35) -2%, dostawka -10%. 


