
PROCEDURY A BAZÉNOVÝ KOMPLEX

... tady Vás baví svět

PLATNOST OD 1.1.2023 DO 31.12.2023



VÍTÁME VÁS V HORSKÝCH LÁZNÍCH
KARLOVA STUDÁNKA

Horské lázně Karlova Studánka se nachází v oblasti s nejčistším vzduchem v České republice, který je srovnatelný
s alpským prostředím, jsou rovněž nejvýše položenými lázněmi v České republice. Najdete zde zdravé horské klima,

minerální prameny, osobitou architekturu i širokou nabídku regeneračních a léčebných procedur.

Navštívit můžete i lázeňskou cukrárnu, která poskytuje širokou nabídku zákusků, řezů, dortů i zmrzliny vlastní výroby.
K dobrému obědu či večeři můžete využít služeb celoročně otevřené restaurace Letní lázně, jejíž součástí je i kavárna

s možností posezení. Restaurace se nachází v budově, kde je bazénový komplex a balneoprovoz. 
Nezapomeňte zavítat i do lázeňského obchůdku či minimarketu a odvézt si kousek Karlovy Studánky s sebou. 

Karlova Studánka a její okolí jsou rájem pro pěší túry a cyklistické výlety. V zimním období si mohou zájemci zalyžovat
na sjezdovce přímo v obci nebo vyrazit na náročnější terény v některém z jesenických lyžařských středisek. Po vyjížďce,
lyžování nebo výstupu na vrchol Pradědu určitě přijde k chuti relaxace v lázeňském bazénovém komplexu s whirlpool

a wellness. Úlevu přinese i masáž, pobyt v solné jeskyni nebo bahenní zábal.

Lázně mají pestrou nabídku rekreačních pobytů během lázeňské sezóny i mimo ni a také dárkové balíčky. Romantický
víkend tu mohou strávit partnerské či manželské páry, připraveny jsou speciální pobyty pro všechny věkové kategorie,
vítány jsou i rodiny s dětmi. Také možnosti pořádání vánočních večírků, výjezdních zasedání, teambuilding, workshopů.

Stejně jako gastronomických akcí (rauty, recepce, svatební hostiny a jiné).
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CENÍK  PROCEDUR

... tady Vás baví relaxovat

Masáž klasická
500 Kč
800 Kč

Aroma masáž 460 Kč

740 KčMasáž lávovými kameny

Bylinný termofor s masáží

Čokoládová relaxační procedura

Voskový zábal z včelího vosku

Minerální bahno z krymského jezera Saki

Parafínový zábal na ruce

klasická masáž s předehřátím bylinným termoforem, který si klient odnáší s sebou domů
780 Kč

900 Kč

400 Kč

90 - 360 Kč

250 Kč

30 min
60 min

30 min 

60 min 

60 min 

30 min 

15 min 

15 min 

15 min 

dle místa aplikace

Zábal rašelinovým termoforem 15 min  420 Kč

 

... tady Vás baví relaxovat

Inhalace vincentkou a oleobalzámem 140 Kč

Inhalace s relaxací v aerosolu solné jeskyně 230 Kč

120 Kč

Přírodní minerální uhličitá koupel

Suchá uhličitá koupel

Perličková koupel 

Koupele s přísadou

zdarma

420 Kč

390 Kč

330 Kč

370 Kč

12 min 

50 min 
 (dospělá osoba)

20 min 

20 min 

15 min 

dle aktuální nabídky          15 min 

Inhalace s relaxací v aerosolu solné jeskyně 50 min 
 (od 6 do 15 let)

Inhalace s relaxací v aerosolu solné jeskyně 50 min 
 (do 6 let)

Inhalace nebo nosní laváž vincentkou 140 Kč10 min 

CENÍK  PROCEDUR
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Whirlpool 1 - 6 osob 390 Kč

40 Kč + 4 Kč / 1 cm

60 Kč + 2 Kč / 1 cm

45 min 

Tejpování 

Tejpování lymfatické

Uvedená doba trvání všech procedur zahrnuje i čas na převlékání.

Doplatek za překročení časové jednotky 350 Kč. Možnost dokoupení sektu a mandlí (250 Kč).

Baňkování 30 min  490 Kč

CENÍK  PROCEDUR DODATKOVÉ INFORMACE
Voskový zábal z včelího vosku 
příměsi včelího vosku dle aktuální nabídky

včelí med / levandule / eukalyptus / pomeranč a zázvor / 
máta a citrón / rozmarýn

Bylinná koupel s magneziovou solí příměsi
magneziové soli dle aktuální nabídky

arnika a vlčí mák / levandule / meduňka /
 kostival a zázvor / máta a eucalyptus

CENÍK APLIKACÍ MINERÁLNÍHO BAHNA Z KRYMSKÉHO JEZERA SAKI

bedra
břicho 
celá záda
celé ruce (včetně ramen)
dlouhé rukavice 
kolena (obě)
loket (obě ruce)
maska na obličej
motýlek (přes nos)
páteř + bedra 
ponožky (nad kotníky obě nohy)
punčochy (obě nohy nad kolena)
ramena
rukavice 
šíje + trup (límec)

190 Kč
250 Kč
360 Kč
290 Kč
230 Kč
230 Kč
170 Kč
 140 Kč

90 Kč
250 Kč
200 Kč
290 Kč
250 Kč
140 Kč
200 Kč

30 min
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CENÍK BAZÉNOVÉHO KOMPLEXU

170 Kč 200 Kč

 90 Kč

Žáci ZŠ - skupina

CENÍK VSTUPNÉHO PRO ABONENTY

  5 Kč

  9 Kč

BĚŽNÉ VSTUPNÉ

Dospělí

90 min 150 min

Studenti od 12 let

Děti do 5,99 let

Děti 6 - 11,99 let / senioři nad 60 let /ZTP

200 Kč

 90 Kč

 130 Kč

300 Kč

190 Kč

RODINNÉ VSTUPNÉ
2 dospělí + 1 dítě

2 dospělí + 2 děti

290 Kč 430 Kč

 330 Kč  500 Kč

Zaměstnanci HLKS  90 Kč 180 Kč

Žáci MŠ - skupina  80 Kč

 100 Kč

Dospělí

Děti do 5,99 let

Děti 6 - 11,99 let / senioři nad 60 let /ZTP

10 min

 16 Kč

Doplatek za překročení časové jednotky za každých 5 minut činí 10 Kč, děti do 5,99 let bez omezení.

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

STÁTNÍ SVÁTKY

13:00 - 20:00

13:00 - 21:00

10:00 - 21:00

10:00 - 19:00

10:00 - 21:00

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Minimální vklad na čip abonenta je 1000 Kč.
U všech abonentů se odečítá kredit po 10 minutách. 
Poslední vstup na bazén je 90 minut před zavírací dobou. 
Bližší podmínky pobytu v bazénovém komplexu jsou stanoveny v návštěvním řádu.

Ztráta čipu 500 Kč.

PLATBU LZE PROVÉST V HOTOVOSTI NEBO BEZHOTOVOSTNĚ.
Edenred Ticket Benefits - Ticket Multi, Ticket Sport a Kultura, Ticket Holiday, Ticket Medica,
Ticket Compliments Dárkový, Ticket Restaurant

Up - Unišek, Unišek +, Unišek + FKSP, Cadhoc, Šek Dovolená, Cheque Déjeuner, 
Gallery Beta, eBenefity

Sodexo - Flexi Pass, Fokus Pass, Vital Pass, Holiday Pass, Relax Pass, Bonus Pass,
Dárkový pass

Benefit Plus
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ORIENTAČNÍ MAPA PROCEDUR L. LÁZNĚ
LEVÉ KŘÍDLO PRAVÉ KŘÍDLO

HLAVNÍ VCHOD

KLASICKÉ MASÁŽE(C,D)

REFLEXNÍ MASÁŽE

LYMFODRENÁŽE

 

VÍŘIVÉ KOUPELE

RAŠELINA

ZÁBALY

 

BAZÉN

WHIRLPOOL

PARNÍ SAUNA

FINSKÁ SAUNA

TEPIDÁRIUM

 

RECEPCE BAZÉNU

PRODEJ PROCEDUR

 

 

KOUPELE

PERLIČKOVÉ

PŘÍSADOVÉ

HYDROMASÁŽNÍ

ŠLAPACÍ

VÍŘIVÉ DOLNÍCH

I HORNÍCH KONČETIN

 

SKOTSKÉ STŘIKY

KLASICKÉ MASÁŽE (A,B)

 

BOČNÍ VCHOD BOČNÍ VCHOD

V krásném prostředí Karlovy Studánky se nachází restaurace Letní lázně, která je celoročně otevřena všem návštěvníkům. 
Každý, kdo se rozhodne zavítat do Karlovy Studánky, může strávit příjemné chvíle v restauraci, v jejíž budově se nachází i bazénový komplex,
sauna, vířivka nebo solná jeskyně. Naše restaurace nabízí velmi příjemné prostředí s výhledem na lázně a zahrádkou, která je každoročně             
v provozu v letní sezóně.

RESTAURACE LETNÍ LÁZNĚ

LÁZEŇSKÁ CUKRÁRNA
Vybudovali jsme chrám pro Vaše chuťové pohárky, kde najdete spoustu dobrot přímo z naší cukrářské výrobny. Každý den připravujeme čerstvé
řezy, dorty, panna cotty  a spoustu jiného pokušení. Vyhlášená je také naše zmrzlina přímo vyráběná u nás. 

..tady Vás nejen baví svět, tady Vám i chutná!Sledujte nás na facebooku i na instagramu. 
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Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 
 

Prodej procedur a bazénového komplexu
Recepce Letní lázně: 

Pondělí - neděle (09:00 - 21:00)
+420 554 798 314

email: casovani@horskelazne.cz

Horské lázně Karlova Studánka,
státní podnik

hlks_official

www.horskelazne.cz


