
L Á Z N Ě  L U H A Č O V I C E



LÁZNĚ 
LUHAČOVICE

Luhačovice, největší lázně na Moravě, patří k národním 
turistickým klenotům České republiky. 
Leží v malebném údolí chráněné krajinné oblasti 
Bílé Karpaty. Lázeňské město vás oslní rozmanitou 
architekturou, přírodní scenérií a všeobjímající zelení. 
Luhačovice jsou jedinečným místem naší vlasti. 
Česká republika proto podala návrh na zařazení 
Luhačovic na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. 







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 wellness ve starořímském stylu 
vévodí bazén lemovaný vznešenými antickými sloupy. 
Ze dna bazénu k vám vztahují své paprsky dvě zlatá 
světélkující slunce. Nechte na sebe působit jejich 
životadárnou energii. Večer, když se roztančí světla 
v bazénu, rozzáří se nad vašimi hlavami hvězdné nebe. 
Právě zde naleznete ničím nerušený odpočinek 
se špetkou skryté magie.

JEDINEČNÝ
WELLNESS



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. Dopřejte si ten pocit, relaxujte.



Pro aktivní návštěvníky je připraveno �tness centrum 
vybavené nejmodernějšími posilovacími stroji Precor, 
trenažéry a vibrační plošinou. Vaše tělo získá pružnost, 
pevnost a osvobozující uvolnění.

FITNESS 
CENTRUM



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





K hotelu Alexandria neodmyslitelně patří vyhlášený 
noční klub. Nechte se okouzlit neotřelým půvabem 
první republiky. Jedině u nás budete zcela pohlceni 
atmosférou 30. let minulého století. 
Přijďte se vznášet po parketu, užijete si zábavu 
a příjemné chvíle s přáteli.

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

NOBLESNÍ 
ZÁBAVA





ALEXANDRIA**** 
Spa & Wellness hotel

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

V akváriu s živými korály, sasankami a barevnými 
mořskými rybami můžete pozorovat tajuplné dění 
podmořského světa…




