REKREAČNÍ POBYTY

... tady Vás baví svět!

"VÍTEJTE V HORSKÝCH LÁZNÍCH
KARLOVA STUDÁNKA"
Horské lázně Karlova Studánka se nachází v oblasti se 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.
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 seniory,
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).
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.

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 a odvézt si kousek Karlovy Studánky s sebou.

HOTELOVÝ POBYT

Termín nástupu: od PONDĚLÍ do NEDĚLE

hotelové ubytování se snídaní na jednu noc
Ubytování ve 3* pokoji s vlastním sociálním zařízením, TV. Neomezený vstup do hotelového fitness.
Standard U lesa
osoba v jednolůžkovém pokoji
620 Kč
mimosezóna
620 Kč
sezóna

Comfort
osoba v jednolůžkovém pokoji
740 Kč
mimosezóna
970 Kč
sezóna

Superior
osoba v jednolůžkovém pokoji
840 Kč
mimosezóna
1070 Kč
sezóna

Superior Plus
apartmán Bezruč / 4 os. / noc/
2.470 Kč
mimosezóna
2.570 Kč
sezóna

osoba ve dvoulůžkovém pokoji
mimosezóna
590 Kč
sezóna
590 Kč

osoba ve dvoulůžkovém pokoji
mimosezóna
690 Kč
sezóna
820 Kč

osoba ve dvoulůžkovém pokoji
mimosezóna
790 Kč
sezóna
920 Kč

dítě 3-11,99 let
mimosezóna
sezóna

dítě 3-11,99 let
mimosezóna
sezóna

dítě 3-11,99 let
mimosezóna
sezóna

Libuše / 211, 212, 310, 311, 312 /
os. / noc
860 Kč
mimosezóna
990 Kč
sezóna

420 Kč
450 Kč

520 Kč
580 Kč

Pozn.: V ceně pobytu nejsou zahrnuty poplatky za parkovné 60 Kč/noc a poplatek z pobytu.
Dítě do 2,99 let bez nároku na ubytování a stravu.

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA

17. 01. 2022 - 30. 04. 2022, 01. 10. 2022 - 16. 12. 2022
01. 05. 2022 - 30. 09. 2022

520 Kč
580 Kč

U

UBYTOVÁNÍ VE VILE EUGEN
hotelové ubytování na jednu noc

Termín nástupu: od PONDĚLÍ do NEDĚLE

Ubytování ve 4* apartmánu včetně snídaně v hlavní budově Libuše.
Neomezený vstup do hotelového fitness.

mimosezóna

sezóna

2+1 (přízemí)

2.550 Kč

2.850 Kč

Apartmán HISTORIE

2+1 (přízemí)

2.550 Kč

2.850 Kč

Apartmán VODA

2+2+1 (1.patro)

4.000 Kč

4.300 Kč

4.000 Kč

4.300 Kč

c/
č
č

Apartmán PŘÍRODA

/
č
č

Apartmán BUDOUCNOST

2+2+1 (1.patro)

Pozn.: V ceně pobytu není zahrnut poplatek z pobytu.
Dítě do 2,99 let bez nároku na ubytování a stravu.

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA

17. 01. 2022 - 30. 04. 2022, 01. 10. 2022 - 16. 12. 2022
01. 05. 2022 - 30. 09. 2022

HORSKÝ RELAX

L

rekreační pobyt s polopenzí na 7 dní / 6 nocí
Ubytování ve 3* pokoji s vlastním sociálním zařízením, TV. Stravování formou bufetu.

procedury a služby:
2x vstup do bazénového komplexu na 90 minut
2x solná jeskyně
1x uhličitá koupel
1x voskový zábal z včelího vosku
1x masáž s bylinným termoforem
3x inhalace vincentkou
1x poukázka na nákup v lázeňském obchůdku v hodnotě 350 Kč
neomezený vstup do hotelového fitness

Termín nástupu: od PONDĚLÍ do NEDĚLE

osoba v jednolůžkovém pokoji
8.125 Kč
mimosezóna
9.395 Kč
sezóna
osoba ve dvoulůžkovém pokoji
mimosezóna
7.825 Kč
sezóna
8.495 Kč

Pozn.: Při obsazenosti do 25 osob poskytujeme místo bufetu servírovaný oběd a večeři o třech chodech.
V ceně pobytu nejsou zahrnuty poplatky za parkovné 60 Kč/noc a poplatek z pobytu.
Dítě do 2,99 let bez nároku na ubytování a stravu.

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA

17. 01. 2022 - 30. 04. 2022, 01. 10. 2022 - 16. 12. 2022
01. 05. 2022 - 30. 09. 2022

NOVINKA

LÁZEŇSKÁ SIESTA PRO DVA
rekreační pobyt s polopenzí na 5 dní / 4 noci
Ubytování ve 3* pokoji s vlastním sociálním zařízením, TV. Stravování formou bufetu.

procedury a služby pro každého:
2x vstup do bazénového komplexu na 90 minut
1x poukázka do lázeňské cukrárny v hodnotě 150 Kč
1x poukázka do restaurace Letní lázně v hodnotě 300 Kč
1x poukázka na nákup v lázeňském obchůdku v hodnotě 250 Kč
neomezený vstup do hotelového fitness

Termín nástupu: od PONDĚLÍ do NEDĚLE

2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji
9.220 Kč
mimosezóna
10.260 Kč
sezóna

Pozn.: Při obsazenosti do 25 osob poskytujeme místo bufetu servírovaný oběd a večeři o třech chodech.
V ceně pobytu nejsou zahrnuty poplatky za parkovné 60 Kč/noc a poplatek z pobytu.
Dítě do 2,99 let bez nároku na ubytování a stravu.

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA

17. 01. 2022 - 30. 04. 2022, 01. 10. 2022 - 16. 12. 2022
01. 05. 2022 - 30. 09. 2022

NOVINKA

POBYT PRO ZDRAVÍ

Termín nástupu: od PONDĚLÍ do NEDĚLE

rekreační pobyt s polopenzí na 7 dní / 6 nocí
Ubytování ve 3* pokoji s vlastním sociálním zařízením, TV. Stravování formou bufetu.

procedury a služby:
2x vstup do bazénového komplexu na 90 minut
1x solná jeskyně
1x uhličitá koupel
1x klasická masáž 30 min.
1x zábal z minerálního bahna Saki - celá záda
neomezený vstup do hotelového fitness

osoba v jednolůžkovém pokoji
7.050 Kč
mimosezóna
8.450 Kč
sezóna
osoba ve dvoulůžkovém pokoji
mimosezóna
6.750 Kč
sezóna
7.550 Kč

Pozn.: Při obsazenosti do 25 osob poskytujeme místo bufetu servírovaný oběd a večeři o třech chodech.
V ceně pobytu nejsou zahrnuty poplatky za parkovné 60 Kč/noc a poplatek z pobytu.
Dítě do 2,99 let bez nároku na ubytování a stravu.

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA

17. 01. 2022 - 30. 04. 2022, 01. 10. 2022 - 16. 12. 2022
01. 05. 2022 - 30. 09. 2022

Z

ZÁŽITKOVÝ WELLNESS PRO DVA
rekreační pobyt s polopenzí na 3 dny / 2 noci
Ubytování ve 3* pokoji s vlastním sociálním zařízením, TV. Stravování formou bufetu.

procedury a služby pro každého:
1x vstup do bazénového komplexu na 90 minut
1x společná soukromá vířivka, sekt + mandle pro dva
1x masáž s bylinným termoforem
1x lázeňské oplatky
neomezený vstup do hotelového fitness

Termín nástupu: od PONDĚLÍ do NEDĚLE

2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji
5.590 Kč
mimosezóna
6.120 Kč
sezóna

Pozn.: Při obsazenosti do 25 osob poskytujeme místo bufetu servírovaný oběd a večeři o třech chodech.
V ceně pobytu nejsou zahrnuty poplatky za parkovné 60 Kč/noc a poplatek z pobytu.
Dítě do 2,99 let bez nároku na ubytování a stravu.

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA

17. 01. 2022 - 30. 04. 2022, 01. 10. 2022 - 16. 12. 2022
01. 05. 2022 - 30. 09. 2022

Z LÁZNÍ NA PRADĚD A ZPĚT
rekreační pobyt s polopenzí na 3 dny / 2 noci

Termín nástupu: od PONDĚLÍ do NEDĚLE

Ubytování ve 3* pokoji s vlastním sociálním zařízením, TV. Stravování formou bufetu.

procedury a služby:
2x vstup do bazénového komplexu na 90 minut
1x zábal z minerálního bahna Saki - celá záda
1x mapa Jeseníků
1x vstup na rozhlednu Praděd
1x hole Nordic Walking
neomezený vstup do hotelového fitness

osoba v jednolůžkovém pokoji
3.260 Kč
mimosezóna
3.720 Kč
sezóna
osoba ve dvoulůžkovém pokoji
mimosezóna
3.160 Kč
sezóna
3.420 Kč

Pozn.: Při obsazenosti do 25 osob poskytujeme místo bufetu servírovaný oběd a večeři o třech chodech.
V ceně pobytu nejsou zahrnuty poplatky za parkovné 60 Kč/noc a poplatek z pobytu.
Dítě do 2,99 let bez nároku na ubytování a stravu.

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA

17. 01. 2022 - 30. 04. 2022, 01. 10. 2022 - 16. 12. 2022
01. 05. 2022 - 30. 09. 2022

D

DRUHÝ DECH V HORSKÝCH LÁZNÍCH
rekreační pobyt s polopenzí na 7 dní / 6 nocí

Termín nástupu: od PONDĚLÍ do NEDĚLE

Ubytování ve 3* pokoji s vlastním sociálním zařízením, TV. Stravování formou bufetu.

procedury a služby:
1x solná jeskyně
4x inhalace vincentkou a oleobalzámem
neomezený vstup do hotelového fitness

osoba v jednolůžkovém pokoji
6.380 Kč
mimosezóna
7.760 Kč
sezóna
osoba ve dvoulůžkovém pokoji
mimosezóna
6.080 Kč
sezóna
6.860 Kč

Pozn.: Při obsazenosti do 25 osob poskytujeme místo bufetu servírovaný oběd a večeři o třech chodech.
V ceně pobytu nejsou zahrnuty poplatky za parkovné 60 Kč/noc a poplatek z pobytu.
Dítě do 2,99 let bez nároku na ubytování a stravu.

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA

17. 01. 2022 - 30. 04. 2022, 01. 10. 2022 - 16. 12. 2022
01. 05. 2022 - 30. 09. 2022

P

LUXUSNÍ WELLNESS VE VILE EUGEN
rekreační pobyt s polopenzí na 3 dny / 2 noci
Ubytování ve 4* apartmánu. Stravování formou bufetu.

procedury a služby pro každého:
1x aroma masáž
1x společná soukromá vířivka, sekt + mandle pro dva
1x voskový zábal
1x překvapení na pokoji pro dva
neomezený vstup do hotelového fitness

Termín nástupu: od PONDĚLÍ do NEDĚLE

2 osoby v apartmánu
mimosezóna
sezóna

Pozn.: Při obsazenosti do 25 osob poskytujeme místo bufetu servírovaný oběd a večeři o třech chodech.
V ceně pobytu není zahrnut poplatek z pobytu.
Dítě do 2,99 let bez nároku na ubytování a stravu.

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA

17. 01. 2022 - 30. 04. 2022, 01. 10. 2022 - 16. 12. 2022
01. 05. 2022 - 30. 09. 2022

7.660 Kč
8.260 Kč

PŘÍPLATKY
oběd dospělý
oběd dítě od 3 do 11,99 let

240 Kč
160 Kč

večeře dospělý
večeře dítě od 3 do 11,99 let

240 Kč
160 Kč

přistýlka / noc
postýlka dítě / noc

300 Kč
200 Kč

zvíře / noc
parkovné / noc
neobsazené lůžko / noc

150 Kč
60 Kč
250 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
Sodexo - Flexi Pass, Fokus Pass, Vital Pass, Holiday Pass, Relax Pass, Bonus Pass, Dárkový pass
Up - Unišek, Unišek +, Unišek + FKSP, Cadhoc, Šek Dovolená, Cheque Déjeuner,
Gallery Beta, eBenefity
Benefit Plus

RESTAURACE LETNÍ LÁZNĚ

B

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.

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.

ř

!

BAZÉNOVÝ KOMPLEX
ý
,

Pacientům i široké veřejnosti je k dispozici rehabilitační termální bazén v budově Letních lázní. Vedle bazénu je nevšední atrakcí
tepidarium, umožňující relaxaci v suchém i vlhkém teple a finská sauna. Zajímavé jsou ochlazovací prvky za účelem zchlazení
vyhřátého organismu z termálních procedur. Voda v bazénu dosahuje teploty 32-34°C. Přístup do bazénu je bezbariérový.

WHIRLPOOL
en

Relaxační whirlpool neboli hydromasážní vířivá vana pomocí speciálních hydromasážních trysek vytváří velké množství drobných
bublinek s velmi intenzivním proudem vody o teplotě 36°C, které v kombinaci s horkou vodou nadnáší a masírují celé tělo. Zažijte
příjemné chvíle v jedinečném prostředí, zrelaxujte tělo i duši během romantického pobytu ve dvou nebo ve společnosti vašich přátel.
Whirlpool je určena maximálně pro 6 osob.

KLIENTSKÉ CENTRUM

RECEPCE

pondělí - pátek (7:00-15:30)
+ 420 554 798 262

pondělí - pátek (od 15:30 + so, ne)
+ 420 554 798 111

email: lazne@horskelazne.cz
Horské lázně Karlova Studánka,
státní podnik

hlks_official
www.horskelazne.cz

