
L Á Z N Ě  L U H A Č O V I C E



LÁZNĚ LUHAČOVICE

Luhačovice jsou největšími lázněmi na Moravě. 
Patří k národním turistickým klenotům České republiky. 

Lázeňské město vás oslní svou rozmanitou architekturou, 
přírodními scenériemi a všudypřítomnou uklidňující 
zelení. Luhačovicím se pro svého originálního ducha 
a magické kouzlo přezdívá „perla Moravy“. 

Lázně Luhačovice jsou držitelem významného evropské-
ho ocenění EDEN (European Destination of Excellence), 
které získaly v soutěži vyhlášené Evropskou komisí 
o nejkrásnější lázeňskou destinaci České republiky.







ALEXANDRIA**** 
Spa & Wellness hotel

Dvě propojené budovy – dva světy. 

Vítejte v místě, které vás doslova uchvátí svým 
architektonickým pojetím. Dvě vzájemně propojené 
budovy symbolizují kosmopolitní prolínání několika 
svébytných stylů a kultur. 

Díky schodišti zdobenému na sebe navazujícími 
nástěnnými abstraktními obrazy ze života Alexandra 
Velikého, můžete kráčet po stopách krále a úspěšného 
vojevůdce a přejít z jedné hotelové části do druhé. 



KOMFORTNÍ 
UBYTOVÁNÍ

Za dveřmi hotelového pokoje se jako mávnutím 
kouzelného proutku ocitnete v jiném světě. 

Pokoje moderní části zdobí repliky suvenýrů 
z dobyvatelských tažení Alexandra Velikého. 
Historická budova nabízí pokoje ve stylu 
třicátých let minulého století. 

V klimatizovaných hotelových pokojích 
si dopřejete mimořádné pohodlí.







Nádhernému prostoru ve starořímském stylu 
vévodí bazén lemovaný vznešenými antickými sloupy. 

Vstupte do jedinečného wellness a odpočiňte si 
v saunovém světě (parní, bylinková a solná lázeň, 
�nská sauna a laconium). Nechte se hýčkat lázeňskými 
procedurami. Alespoň na chvíli se zbavte starostí 
všedních dnů. 

Pro aktivní návštěvníky je připraveno �tness centrum 
vybavené posilovacími stroji, trenažéry a vibrační 
plošinou. 

JEDINEČNÝ
WELLNESS



Třetí patro moderní budovy hotelu Alexandria skýtá 
jedinečný zážitek – relax ve dvou vířivkách na venkovní 
terase s výhledem na Luhačovice. 

Venkovní whirlpooly jsou zabudované do pódia 
ve tvaru lodní přídě. Vychutnejte si poklidnou luxusní 
plavbu na vlnách odpočinku a pozorujte v bublinkách 
zapadající slunce.

VENKOVNÍ 
WHIRLPOOLY





Francouzská restaurace láká hosty na svou 
prvorepublikovou atmosféru. 

Nabídku prvotřídních pokrmů a nápojů doplňuje 
profesionální servis. Některé speciality číšníci �ambují 
přímo u jídelního stolu a poskytují tak hostům jedinečný 
kulinářský zážitek. 

Dopřejte si exkluzivní požitek ze šambrování, 
kdy je v obřích číších zahříván koňak. Přípitek za tónů 
andělského zvonění číší dotváří tu kouzelnou atmosféru. 

ZÁŽITKOVÁ 
GASTRONOMIE







Přijďte k nám rozehrát symfonii chutí. 

V hotelové restauraci si vyberete z široké nabídky 
tradičních i lehkých pokrmů. Potěší vaše chuťové buňky 
a prospějí vašemu zdraví. 
Snídaně a večeře jsou podávány formou bufetu. 

K posezení láká lobby bar s širokou nabídkou nápojů, 
malých pokrmů a dezertů vlastní výroby.

SYMFONIE
CHUTÍ



STYLOVÝ
HOTELOVÝ KLUB

K hotelu Alexandria neodmyslitelně patří vyhlášený
hotelový klub. Přeneste se s námi do třicátých let 
minulého století. 

Pravidelně se zde konají hudební a taneční večery. 
Přijďte si k nám zatančit nebo se jen pobavit s přáteli 
ve výjimečné atmosféře podniku s bohatou historií.

Hotelový klub v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu
se dá využít jako separátní meeting room pro �remní 
akce a večírky.







ALEXANDRIA**** 
Spa & Wellness hotel

Proč cestovat do vzdálených krajů? 
Vždyť jiný svět máte přímo na dosah.



HotelAlexandr ia .cz

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel
Masarykova 567,  763 26 Luhačovice

telefon: 577 682 700, 734 640 004
e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

LazneLuhacovice.cz

Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice
telefon: +420 577 682 100, +420 734 645 380
e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz


