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Luhačovice jsou držitelem významného evropského ocenění EDEN (European 
Destination of Excellence), které získaly v soutěži vyhlášené Evropskou komisí o nej- 
krásnější destinaci České republiky.

Kam na výlet?
Krušné hory jsou rájem pro turisty. Nabízejí zážitky na zemi i v podzemí. Region 
skýtá řadu oblíbených turistických cílů – Boží dar (Ježíškovo městečko), Karlovy Vary 
(Mlýnská kolonáda, Vánoční dům s největší výstavou medvědů v ČR), hrad Loket, 
Bečov nad Teplou, klášter Teplá a mnohé další. Za návštěvu stojí i nedaleké Sasko.

Kam na výlet?
Zažijte moravskou pohostinnost, tradiční folklór, ochutnejte regionální pokrmy, 
dobré víno a slivovici. Navštivte krajské město Zlín, ZOO Zlín Lešná, Vizovice, 
Kroměříž, zámek Buchlovice, hrad Buchlov (jeden z nejstarších hradů v ČR), poutní 
místo Velehrad, Archeoskanzen Modrá, Baťův kanál a další zajímavá místa.

Proč do Luhačovic?
.  Luhačovice najdete v malebném údolí chráněné krajinné oblasti 
   Bílé Karpaty. Mezi architektonické skvosty patří hotel Jurkovičův dům.
.  Poznáte novou kolonádu. Po náročné rekonstrukci byla slavnostně   
   otevřena na podzim loňského roku. 
.  Ochutnáte zdejší léčivé prameny s nejznámější minerální vodou 
   Vincentka. 
.  V bublinkách, při masážích a wellness procedurách načerpáte 
   novou energii. 
.  Luhačovice jsou bránou do tří turistických regionů – v rámci 
   jedné dovolené můžete navštívit Valašsko, Slovácko i Hanou.

Proč do Jáchymova?
.  Jáchymov leží v srdci Krušných hor pod jejich nejvyšší horou    
   Klínovcem, 150 km od Prahy, v těsné blízkosti hranice s Německem.
.  Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří je zapsán na Seznam světového   
   kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
.  Jedině v Jáchymově si vyzkoušíte koupel v unikátní radonové vodě, 
   která ulevuje od bolestí pohybového aparátu.
.  Zrelaxujete v aquacentru Agricola s novým saunovým dolem, 
   který nemá v Karlovarském kraji konkurenci.
.  Užijete si aktivní dovolenou v Krušných horách – na své si přijdou 
   vyznavači turistiky, horské cyklistiky i rodiny s dětmi.

Uprostřed krásné přírody obdařené lesy, 
zelení a čistým ovzduším leží 

na opačných pólech České republiky
Jáchymov a Luhačovice. 

Užijte si u nás letní dovolenou.
Relaxujte. Odpočívejte. 

Poznávejte krásy čisté panenské přírody. 

PŘIJEĎTE
LETOS K NÁM

LÁZNĚ JÁCHYMOV
lázně a hory v jednom… 

LÁZNĚ LUHAČOVICE
krásnější než kdykoli předtím...

TĚŠÍME SE 
NA VÁS!

LUHAČOVICE

JÁCHYMOV

UNESCO
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je prvním českým přeshraničním souborem 
památek, který se dostal 6. 7. 2019 na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. 
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HOTEL ROKU

HOTEL OF THE YEAR

ZLÍNSKÝ

KRAJ

REGIONAL

WINNER

HOTEL ROKU

HOTEL OF THE YEAR

CZECH REPUBLIC

ABSOLUTE

WINNER

SPA & WELLNESS

2020

.  7x ubytování s polopenzí (1) 

.  1x přírodní uhličitá koupel (15 min. + 15 min. suchý zábal po koupeli)

.  1x relaxační bublinková koupel (15 min. + 15 min. suchý zábal po koupeli)

.  1x uvolňující masáž zad (15 min. / 20 min.(2))

.  1x Dry Jet - přístrojová masáž nové generace (20 min.)

.  aktivní odpočinek (v lázeňském parku si můžete zahrát frisbee, pétanque,   
   kroket nebo si vyzkoušet nordic walking, potřebné vybavení vám 
   zapůjčíme, vlastní kolo vám uschováme v centrální úschovně)
.  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

(1)  v červnu podáváme v pobytových balíčcích stravu standard ve Společenském domě 
(s výjimkou hotelu Jurkovičův dům), (2)  při ubytování v hotelu Jurkovičův dům

Na procedury objednané navíc nad rámec balíčku poskytujeme 
našim hostům slevu 20 %.

Individuální aktivity v Luhačovicích / Fakultativní nabídka
Na požádání vám zprostředkujeme půjčení kola v Cykloservisu 
Luhačovice (kola krosová, horská, elektrokola a koloběžky v různých 
velikostech rámů, dětská kola, sedačky i ochranné přilby). Nezapomíná-
me ani na ostatní sporty. Hotelová recepce vám ochotně sjedná tenis, 
bowling či další aktivity v Luhačovicích.

LETNÍ DOVOLENÁ 
V LUHAČOVICÍCH 
7 nocí | Relaxace i aktivní odpočinek 

.  7x ubytování s polopenzí formou bufetu 
   s regionálními gastronomickými specialitami
.  1x osvěžení na letní terase (zmrzlinový pohár) 
.  1x přírodní uhličitá koupel (15 min.)
.  1x hydromasážní rituál (20 min.)
.  1x masáž Alexandria (wellness masáž podle vlastního výběru)
.  1x uvolňující masáž proti migréně (25 min.)
.  volný vstup do wellness - bazén, whirlpool, Kneippův chodník, laconium,          
   �nská sauna, ochlazovací sprchy, relaxační vyhřívané lavice 
   a odpočinkové zóny
.  volný vstup do �tness centra
.  volný vstup na relaxační terasu s venkovními whirlpooly 
   a s výhledem na Luhačovice při ubytování v pokoji kategorie 
   LUX K, LUX Plus K, Apartmá
.  zapůjčení županu
.  hotelové panto�e
.  denně pitná kúra luhačovických minerálních vod

Na procedury objednané navíc nad rámec balíčku poskytujeme 
našim hostům slevu 20 %.

Letní dovolená vyhoví i aktivním hostům 
Pro aktivní návštěvníky je v hotelu Alexandria připraveno �tness 
centrum vybavené nejmodernějšími posilovacími stroji Precor, trenažéry 
a vibrační plošinou. Pokud si chcete vyzkoušet nordic walking, 
zapůjčíme vám hole. 

LETNÍ DOVOLENÁ 
V ALEXANDRII 
7 nocí | Luxusní letní dovolená Za zážitky nemusíte cestovat daleko...

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj, K – klimatizace. Změna služeb a cen je 
vyhrazena. Popis kategorie pokojů a kompletní ceník najdete na www.HotelAlexandria.cz

•  ceny jsou v Kč vč. DPH za osobu a pobyt
•  ceny nezahrnují poplatek z pobytu

Superior
Lux
Komfort A
Komfort Plus
Komfort A
Komfort
Komfort
Standard A

25. 5. – 30. 6. 2020 1. 7. – 31. 8. 2020

1/2 1/1
13 328
15 143
10 276
10 276
9 044
8 484
8 232
7 168

17 047
-

13 188
-

11 564
10 668

-
9 016

15 680
17 815
12 845
12 845
11 305
10 605
10 290
8 960

20 055
-

16 485
-

14 455
13 335

-
11 270

1/2 1/1

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj. Změna služeb a cen je vyhrazena. 
Popis kategorie pokojů a kompletní ceník najdete na www.LazneLuhacovice.cz

Dům B. Smetany**** 

Alpská růže**** 

Jestřabí*** 

Riviera*** 

Pod lipami***Superior 

Lázeňské penziony

Jurkovičův dům**** 

•  ceny jsou v Kč vč. DPH za osobu a pobyt
•  ceny nezahrnují poplatek z pobytu

Superior
Superior K
Lux K
Lux Plus K

25. 5. – 30. 6. 2020 1. 7. – 31. 8. 2020

1/2 1/1
12 733
13 060
14 845
15 292

-
16 630

-
-

14 980
15 365
17 465
17 990

-
19 565

-
-

1/2 1/1

Alexandria**** 

ZměnatermínuZDARMA* * *

|  POPRVÉ OCENĚN JAKO ABSOLUTNÍ VÍTĚZ V ČR    
   V SOUTĚŽI CZECH HOTEL AWARDS 
   V KATEGORII HOTELŮ SPA & WELLNESS

|  SEDMKRÁT OCENĚN JAKO HOTEL ROKU 
   VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

|  JEDINEČNÉ WELLNESS VE STYLU STAROŘÍMSKÝCH LÁZNÍ 

|  VYHLÁŠENÁ FRANCOUZSKÁ RESTAURACE, NOČNÍ KLUB 
 

ALEXANDRIA****
Spa & Wellness hotel

ZměnatermínuZDARMA* * *



.  4x ubytování s polopenzí 

.  4x bazén (90 min., Lázeňské centrum Agricola) 

.  zapůjčení holí pro nordic walking zdarma

.  1x minigolf zdarma

.  úschovna kol zdarma
Každá další 1 noc (ceny jsou uvedeny v závorkách): 
.  1x ubytování s polopenzí 
.  1x bazén (90 min., Lázeňské centrum Agricola)

.  7x ubytování s polopenzí 

.  1x láhev vína na pokoji

.  denně vstup do bazénu (60 min., Lázeňské centrum Agricola)

.  2x solná jeskyně (45 min., Lázeňské centrum Agricola)

.  zapůjčení holí pro nordic walking zdarma

.  1x minigolf zdarma

.  úschovna kol zdarma

SLEVY PRO DĚTI
.  dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na služby
.  dítě 3 – 12 let SLEVA 50 % z ceny pobytu
.  dítě 12 – 15 let SLEVA 30 % z ceny pobytu 

LETNÍ DOVOLENÁ 
V KRUŠNÝCH HORÁCH 
7 nocí | Krušné hory na kole či pěšky

DOVOLENÁ S DĚTMI

4 noci | Zážitky pro celou rodinu Dokonalé zázemí pro objevování Krušných hor

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj. Změna služeb a cen je vyhrazena. 
Popis kategorie pokojů a kompletní ceník najdete na www.LazneJachymov.cz

Vysvětlivky: 1/2 – dvoulůžkový pokoj, 1/1 – jednolůžkový pokoj. V závorkách jsou uvedeny ceny za 
osobu a noc pro prodloužení pobytu. Změna služeb a cen je vyhrazena. Popis kategorie pokojů 
a kompletní ceník najdete na www.LazneJachymov.cz

•  ceny jsou v Kč vč. DPH za osobu a pobyt   
    se započtenou slevou 7 za 6
•  ceny nezahrnují poplatek z pobytu

•  ceny jsou v Kč vč. DPH za osobu a pobyt   
    se započtenou prázdninovou slevou
•  ceny nezahrnují poplatek z pobytu

I.A

I.A Plus

Apartmá

1. 6. – 30. 6. 2020 1. 7. – 30. 9. 2020

1/2 1/1

6 642

7 290

8 154

8 586

9 666

-

7 380

8 100

9 060

9 540

10 740

-

1/2 1/1

Astoria*** 

I.A

I.A Plus

Apartmá

26. 6. – 30. 9. 2020

1/2 1/1
4 788

(1 197)
5 976

(1 494)
7 164

(1 791)

6 084
(1 521)
7 848

(1 962)

-

Astoria*** 

HOTEL ASTORIA***

SLEVY PRO DĚTI
.  dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na služby
.  dítě 3 – 12 let SLEVA 50 % z ceny pobytu
.  dítě 12 – 15 let SLEVA 30 % z ceny pobytu 

|  NOVÉ KOMFORTNÍ POKOJE

|  NOVÁ RESTAURACE U VODOPÁDU

|  NOVÁ RELAXAČNÍ TERASA PRO HOTELOVÉ HOSTY

|  AQUACENTRUM AGRICOLA PŘÍMO NAPROTI HOTELU  

DĚTI VÍTÁNYDĚTI VÍTÁNYDĚTI VÍTÁNY

Jednu noc získáte od nás zdarma.
Nabídka platí na pobyt Letní dovolená v termínu od 1. 6. do 30. 9. 2020. 

SLEVA 7 za 6 7 nocí bydlíte a jen 6 nocí platíte

ZměnatermínuZDARMA* * *

ZměnatermínuZDARMA* * *

Po aktivně stráveném dni na horách můžete relaxovat v našem 
aquacentru Agricola s bazénem, tobogánem a vířivkami.
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LÁZNĚ LUHAČOVICE

Tradiční luhačovická kúra  .  Týden pro zdraví  .  
Pobyt pro seniory  .  Relaxační pobyt  .  Lázeňská 
dovolená  .  TOP pro každý věk  .  Dámská jízda  .  
Víkendové pobyty 

LÁZNĚ JÁCHYMOV

Lázeňskou léčbu poskytujeme v maximálním rozsahu. Kvalita a účinnost lázeňské léčby se 
nezměnila. 

Nenašli jste v naší letní nabídce, co jste hledali? V našem pobytovém katalogu můžete vybírat     
z rozmanité celoroční nabídky týdenních a víkendových pobytů. 

V současné situaci je stres z chronické bolesti větším rizikem než pobyt mimo domov. Lázně mají jako 
zdravotnické zařízení nastavená nejvyšší možná hygienická opatření dle platných nařízení. 

Častou chybou je odkládání radonové lázeňské léčby na dobu, kdy nic jiného nepomáhá. Zbavte se 
bolesti hned a neztrácejte čas.

Na způsobu „JAK DO LÁZNÍ“ se nic nemění. Postup zůstává stejný. Pokud to vyžaduje váš zdravotní stav, 
požádejte svého lékaře nebo specialistu o vypsání návrhu na lázeňskou péči.

Není nutné lázně odkládat. Léčba unikátními přírodními minerálními vodami může být řešením 
vašich zdravotních obtíží.

LÁZEŇSKÁ LÉČBA HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU POBYTY PRO SAMOPLÁTCE

PŘIJEĎTE OPĚT DO NAŠICH LÁZNÍ!

KVALITNÍ LÉČBA I LETNÍ DOVOLENÁ V ČESKU

TI
SK

 Č
ER

VE
N

 2
02

0

www.LazneJachymov.cz www.LazneLuhacovice.cz

Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

tel.: +420 353 831 111, e-mail: rezervace@laznejachymov.cz

Lázně Luhačovice, a. s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice

tel.: +420 577 682 100, +420 734 645 380, e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

Tradiční radonová kúra  .  Základní radonová kúra  .  
Ryzí radonová kúra  .  Kúra pro zdraví  .  Kúra na 
zkoušku  .  Relax & Vital  .  Týden na horách  .  
Relax na pár dní

Každý si u nás vybere. Bez ohledu na věk, �nanční či časové možnosti. Katalog vám na vyžádání rádi 
zašleme.

Vyberte si ten pravý pobyt přesně podle svých představ.  Jako samoplátce nepotřebujete žádná 
lékařská doporučení.

Změna

termínu

Letní dovolenáZDARMA

* * *

ZMĚNA TERMÍNU ZDARMA
Pokud nebudete moci přijet, změníme vám ZDARMA 
termín pobytu.
Bezplatná změna termínu platí na pobyt Letní dovolená 
a všechny pobyty z naší nabídky uskutečněné do 31. 8. 2020, 

pokud byly objednány mezi 12. 5. 2020 a 30. 6. 2020. 

INDIKACE LÁZEŇSKÉ LÉČBY

nemoci pohybového ústrojí  .  nemoci nervové  .  
nemoci oběhového ústrojí  .  diabetes mellitus  .  
nemoci kožní

nemoci dýchacího ústrojí  .  nemoci pohybového 
ústrojí  .  nemoci nervové  .  diabetes mellitus  .  
nemoci trávicího ústrojí  .  nemoci oběhového 
ústrojí  .  rekondice po onkologické léčbě

LÁZNĚ JÁCHYMOV LÁZNĚ LUHAČOVICE

Neodkládejte svou léčbu. Aktivně se zajímejte! 

NAVŠTIVTE SVÉHO LÉKAŘE


