LÁZEŇSKÉ
A WELLNESS POBYTY
v Mariánských Lázních

marienbad.danubiushotels.cz
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Mariánské Lázně jsou ozdobou České republiky v oblasti lázeňství. Nejmladší západočeské lázně leží jen dvě hodiny jízdy od Prahy autem
nebo vlakem Pendolinem. Když mniši z kláštera Premonstrátů v Teplé kolem roku 1800 nalezli vodu s uzdravující silou, bylo předurčeno, že
zde vzniknou lázně, které se plně oddají myšlence léčení pacientů s nejrůznějšími neduhy. Bohatství místních minerálních vod se stalo brzy
světoznámé, přes 100 rozdílných minerálních vývěrů na takto malém území nemají nikde ve světě. Studené prameny na pitnou kúru, ohřáté
na teplotu 34°C na revitalizující koupele, vzácný Mariin plyn (97% vývěr CO2) na léčbu pomocí suchých plynových koupelí, plynových
injekcí. Rašelina je dalším místním přírodním léčivým zdrojem. Používá se převážně v termoterapii formou zábalu na postižené místo.
Kromě zábalu se rašelina využívá i ke koupelím. Masáže, rehabilitace, elektroterapie, moderní metody, jako kryosauna, oxygenoterapie
nebo Shiatzu masáže nebo akupunktura a další stovka procedur – to vše a mnohem víc jsou Mariánské Lázně 21. století!

TAM, KDE K VÁM HISTORIE PROMLOUVÁ….

Když se anglický král, nejmocnější vladař tehdejšího světa, Edward VII., rozhodoval, kde stráví
léto, 9 krát zvolil Mariánské Lázně. Symbol luxusu, elegance a účinných léčebných postupů.
Když jeho prapravnuk, princ Charles, zavítal do České republiky, opět přijel do Mariánských
Lázní. Vzácné historické dědictví nádherných budov je v naší společnosti velmi vážené a navazujeme na něj po celou naši historii. Pokud navštívíte hotely naší společnosti, vrátíte se do doby,
kdy luxus a elegance nebyly prázdné pojmy, ale skutečnost. Zážitek, který si dříve dopřávali jen

mocní tohoto světa, nyní můžete mít i vy. Nabízíme vám 200 let zkušeností v péči o klienty, jejich
pohodlí a zdraví.
Dnes tak naleznete pod jednou střechou specializované lázeňské lékaře, gastroenterologa, pediatra, urologa, specialisty na akupunkturu, rehabilitace a mnoho dalšího. Ubytováni budete v nádherných pokojích v jednom z našich 10 hotelů v kategoriích 3,4 a 5 hvězd. Samozřejmostí je
důraz na kvalitní gastronomii, skvělé wellness zázemí a nádherné okolí Mariánských Lázní.
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PROČ NAVŠTÍVIT MARIÁNSKÉ LÁZNĚ?

Když se J.W.Goethe v roce 1821 procházel po prosluněné lázeňské kolonádě, ochutnávajíc
Ambrožův pramen, spadl mu pohled na mladičkou Ulriku von Lewetzov, okamžitě se zamiloval. I přes veliký věkový rozdíl spolu strávili 3 nádherné letní pobyty právě v Mariánských
Lázní. Genius Loci tohoto místa jim dovolil překlenout věkový rozdíl 55 let. Pokud se chcete
nechat strhnout atmosférou Mariánských Lázní, navštívit místa, kde se procházel Thomas
Edison, Mark Twain, J.W.Goethe, Edward VII., Franc Josef I., nejbohatší muž tehdejšího světa – perský šáh nebo Miroslav Horníček, Ema Destinová a mnozí další, přijeďte do hotelů
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společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. a vyzkoušejte nejširší nabídku lázeňských
procedur z přírodních zdrojů. Přes 200 let trvalo zdokonalení léčebných postupů na současnou úroveň, díky těmto zkušenostem a s využitím nejmodernějších lékařských poznatků
v našich hotelích vám nabídneme to nejlepší, ať se již rozhodnete pro klasickou léčebnou
péči nebo jen krátký wellness balíček s výběrem toho nejlepšího. Samozřejmostí je možnost
návštěvy saun, bazénů, anebo ochutnávka minerálního pramene přímo ve vašem lázeňském
hotelu.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – MÍSTO S TRADICÍ
Marienbad

Austrian Emperor Franz Josef
and King Edward VII of England

Edward VII., anglický král, byl skutečně impozantní muž. S jeho váhou mírně přes 130 kilogramů nešel přehlédnout, a i přesto patřil k nejelegantněji oblékaným mužům 19. století. Když se
procházel za doprovodu lázeňského orchestru a ujídal jednu ze skvělých oplatek, ucítil mírné
napínání spodního knoflíku svého saka. Nedal na tehdejší módu a raději si tento knoflíček povolil. Tak se zrodila tradice, která platí dodnes. U elegantně oblečeného pána je zapotřebí dodržet
toto pravidlo - poslední knoflík u saka mít vždy rozepnutý. Tato tradice se rozšířila nejvíce, ale
ani ty ostatní nesmíme zapomenout. Lázeňští lékaři, počínaje Johanem Nehrem, studovali lidské

tělo a vliv přírodní léčby přes 200 let. Minerální vody, plyn, slatina v přesně dávkovaném postupu vám během vašeho pobytu mohou rapidně zlepšit zdravotní stav nebo uvolnit svaly, které
jsou tak často ničeny moderním životním stylem. Slavní návštěvníci našeho města a jejich příběhy vás budou provázet na každém kroku, i díky nim bylo možné nastavit tyto tradiční lázeňské
postupy a skloubit je s moderní medicínou, doplnit o úžasnou gastronomii, a to vše korunovat
pokoji v historických budovách, které byly citlivě rekonstruovány, aby ukázaly návštěvníkům,
styl 21. století.
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MÍSTO S DOKONALOU PÉČÍ

Starat se v dnešní době o své zdraví není luxus, je to nezbytnost. Naše tělo se chová jako
zdravotní banka a cokoliv do něj vložíme, se nám vyplatí. Proto se nebojme návštěvy lázní,
že je to něco, co přísluší jen starším? Nikoliv. V Mariánských Lázních nalezneme vhodné
léčebné metody pro každý věk. Nabízíme preventivní péči pro děti od 4 až do 12 let. Díky
přírodním zdrojům vás můžeme léčit efektivně a kvalitně díky osvědčeným metodám, které
lékaři používají přes 200 let. Při péči o vaše tělo ale nezapomínáme ani na vaši duši. Pokud
jste milovníci přírody, oceníte stovky kilometrů stezek po okolních lesech a parcích, pokud
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milujete kulturu, tak každý den nabízíme hudební vystoupení, výstavy obrazů nebo přednášky
lékařů o léčení. Během vašeho pobytu v našich hotelích lze navštívit pedikúru, kosmetickou
péči nebo kadeřnici. Dopřejte svému tělu, co si zaslouží – návštěva v lázních přispěje k vašemu
lepšímu životu.

TO NEJLEPŠÍ ROZHODNUTÍ, KTERÉ JSTE KDY UČINILI

Již staří Čechové uctívali přísloví – „Zdraví máme jen jedno“. Proto je nejlepší pečovat o něj
co nejdříve. Představte si, jak moc by vám ulevila masáž nebo návštěva nádherných Římských
lázní. Jak byste se cítili obklopeni nádhernými mramorovými sloupy ve stylu starého Říma,
jak skvělé by bylo zkombinovat masáž a návštěvu saunu, jak by vám prospěla návštěva kosmetického salonu a jaké je to být hýčkáni péčí kosmetičky.
Realizujte své představy již dnes, vyzkoušejte přínos léčebných masáží, horkých kamenů nebo
novinky v podobě kryosauny, při které je váš organismus vystaven velmi nízkým teplotám

kolem -120°C po dobu 1-3 minut. Chcete vyzkoušet něco více relaxačního? Co třeba čokoládová masáž? Přínos kakaových bobů známe několik set let, masáž se zábalem z této zázračné
rostliny vám dá křídla.
Až pojedete domů a budete se cítit jako jiný člověk, lépe, zdravěji, to nebude jen pocit, ale
skutečnost, kterou si odvezete z Mariánských Lázní.

7

LÉČEBNÉ INDIKACE

Tým lékařů

MÁME ZKUŠENOSTI V LÉČENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INDIKACÍ:
• Nemoci pohybového ústrojí: vertebrogenní syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů), osteoporóza, stavy po ortopedických
operacích (s použitím náhrady kloubní)
• Nemoci ledvin a močových cest: chronické záněty, ledvinové a močové kameny po operaci
nebo drcení rázovou vlnou, stavy po operaci ledvin a močových cest, onemocnění prostaty
(záněty, stavy po operaci)
• Nemoci dýchacího ústrojí: chronické záněty, průduškové astma, alergické rýmy, stavy po
operacích dolních cest dýchacích
• Metabolická onemocnění: obezita, dna, zácpa, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie
• Gynekologická onemocnění včetně léčby neplodnosti: zánětlivá onemocnění vnějších
a vnitřních rodidel, stavy po gynekologických operacích, sterilita a infertilita, klimakterický
syndrom, urgentní a stresová inkontinence moči
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• Nemoci oběhového ústrojí: stav po infarktu myokardu, hypertenzní nemoc II. až III. stupně,
funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, ischemická choroba srdeční, ischemické choroby dolních končetin, poruchy potence
• Onkologická onemocnění: rehabilitace pacientů po ukončené onkologické léčbě nádoru
prsu, pohlavních orgánů, popř. jiných onkologických onemocnění kromě zhoubných krevních onemocnění
• Nemoci trávicího ústrojí: chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev, stavy po
operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev, Crohnova nemoc, chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu, funkční poruchy žlučového traktu
• Nemoci nervové: kořenové syndromy, Parkinsonova choroba

ČÍM JE LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH UNIKÁTNÍ?

PŘÍRODNÍ ZDROJE
Okolo našeho krásného města naleznete přes 100 rozdílných minerálních pramenů, každý z těchto
pramenů má své vlastní unikátní chemické složení, což dovoluje našim lékařům předepsat vám pitnou
léčbu nejlepší pro váš zdravotní stav. Minerální voda vám pomůže regulovat funkci žaludku, ledvin,
jater a střev. Ty stejné minerální vody použité k inhalacím léčí chronický kašel a ve formě minerální
koupele vám pomohou revitalizovat celé tělo díky působení oxidu uhličitého, jednoho z nejmocnějších
přírodních plynů na léčení. Tento plyn získáváme i v čisté podobě Mariina pramene (obsahem je 97%
CO2) a používá se v podobě suchých plynových koupelí, které působí proti zánětlivým onemocněním
a v podobě plynových injekcí je velmi účinný v léčbě bolesti v oblasti šíje a velkých kloubů.

MINERÁLNÍ KOUPEL
Minerální voda je ohřátá na teplotu mezi 28 a 34°C (při vyšší teplotě by došlo k úniku oxidu uhličitého z minerální vody). Při vstupu do minerální koupele ucítíte šimravý pocit, což je důkazem, že
oxid uhličitý je vstřebán skrze vaši pokožku způsobující zpomalení srdeční aktivity a snížení krevního tlaku a uvolnění svalového tonusu, což vede k příjemnější a rychlejší regeneraci vašeho těla.

PITNÁ LÉČBA
Léčba, která se skládá z dodržování pití předepsaného množství minerální vody podle doporučení lékaře většinou před anebo po jídle. Naši lékaři vám předepíší přesný pramen, u kterého jsou nejlepší možnosti na pozitivní ovlivnění vašeho zdravotního stavu. Obecně vám bude
doporučeno vypít něco mezi jedním až dvěma decilitry a celkový obsah minerální vody nepřekročí 1–2 litry za den.
SLATINNÉ ZÁBALY
Slatina, která se těží nedaleko Mariánských Lázní, je ohřáta na teplotu mezi 40 – 45°C a poté
je kladena na tělo do potřebných oblastí na základě předpisu lékaře. Pak následuje odpočinek
v suchém zábalu. Přesně cílené teplo a uvolněné látky ze slatiny pomáhají cirkulaci krve, místnímu metabolismu a zlepšení problémů se svalovou tkání, případně hybnosti kloubů.
SUCHÉ PLYNOVÉ LÁZNĚ
Tato procedura je velmi dobrá pro zlepšení cirkulaci krve, funkci ledvin, urychluje hojení a působí na zlepšení syndromu menopauzy.
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PŘÍRODA A OKOLÍ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Nádherné lesy, které vyplňují okolí Mariánských Lázní lákají na procházky. Přes sto kilometrů upravených lesních cest a pěšin či parků dovolí načerpat energii z tohoto nekonečného zdroje. V okolí nalezneme zajímavé cíle, od jednotlivých minerálních pramenů přes
rozhledny, útulné kavárničky, výběh daňků, zajímavá dětská hřiště, anebo jen památníky
připomínající nám návštěvy jednotlivých slavných návštěvníků.
Nesmíme také opomenout unikátní rašeliniště Smraďoch ležící uprostřed smrkového lesa
jen 5 km od Mariánských Lázní. Nacházejí se zde tzv. mofety, což jsou vývěry sirouhličitých
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plynů, někdy také nazývané bahenní sopky. Dalším krásným místem je rybník a lovecký
zámeček Kladská v centru nejcennějšího území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Samozřejmě nechybí ani golfové hřiště, které založil Edward VII. Díky tomu je to jediné
hřiště v Evropě, které má propůjčeno v názvu Royal od britské královské rodiny. Pokud si
chcete vyzkoušet, jaké to bylo být šlechticem, určitě vyzkoušejte jízdu kočárem taženým
koňmi. Nejlepší prázdniny nejsou jen o místě, kam jedete, ale co tam můžete zažít a jaké
vzpomínky si přivezete!

ZAJÍMAVÉ VÝLETY

Pokud se budete chtít vydat dál od města, jistě vás bude zajímat, co vám okolí Mariánských
Lázní může nabídnout. Nedaleko od města leží pivní lázně – Chodovar, kde si můžete vyzkoušet moderní koupel v pivu. Spjat s historií našeho města je i klášter Teplá. Ten prochází velkolepou rekonstrukcí a jeho prostory stojí za návštěvu! K nezapomenutelným momentům patří
druhá největší klášterní knihovna s více než 20 tisíci historickými svazky. Pokud jste fanoušci
gotiky, jistě neminete hrad Loket, kde se pořádají pravidelné hradní slavnosti a v podhradí mají dokonce i svůj minipivovar. Navštívit můžete i nedaleký klasicistní zámek Kynžvart,

jehož historie je spojena s rodem Metternichů. Pro rodiny, které rády navštíví Mariánské Lázně, nabízíme nádherný dětský park s názvem Prelát, kde naleznete malé indiánské městečko, stezku obratnosti a také vývěr z Prelátova pramene. Samozřejmě nechybí výlet do Miniaturparku Boheminimum, s dokonalými maketami (v měřítku 1:25) významných stavebních
a technických památek České republiky v překrásném prostředí krajinného parku. Všechny
děti, které bydlí v hotelech naší společnosti, jsou srdečně zvány na návštěvu dětského lanového parku Lanáček, kde si obratnost prověří malí i velcí.
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NOVÉ LÁZNĚ 

Lázeňský hotel Nové Lázně se bezpochyby řadí mezi nejkrásnější
budovy města Mariánské Lázně. Nechal jej na počátku 19. století
vystavět právě zakladatel města opat Karel Kašpar Reitenberger,
tehdy se ale jednalo o zcela jinak vyhlížející stavbu. K rozsáhlé
rekonstrukci hotelu došlo na konci 19. století, a to díky častému
hostu – anglickému králi Edwardu VII.
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Dodnes si hotel Nové Lázně zachoval své původní interiéry, jako například: Římské lázně, královská kabina Edwarda VII. anebo Císařská kabina rakouského monarchy Franze
Josefa II. Habsburského. V roce 2005 zde byl ubytován anglický princ Edward při svém
pobytu v Mariánských Lázních.
Pro větší komfort lázeňských hostů došlo k propojení hotelu Nové Lázně nadzemním
koridorem s hotely Centrální Lázně, Maria Spa, Imperial a Hvězda.

NOVÉ LÁZNĚ 

Komplexní léčebná terapie v hotelu Nové Lázně zahrnuje všechny léčebné procedury, kdy
se využívají pouze přírodní léčebné zdroje a hydroterapie v Římských lázních. Široký výběr
různých léčebných procedur s možností speciálního dietního programu. Přírodní léčivé
prameny Lesní a Ambrožův pramen se využívají k minerálním koupelím, pitné kúře. K
plynovým obálkám se využívá Mariin pramen (Mariin pramen) přímo v prostorách hotelu Nové Lázně. K dispozici je široký výběr různých léčebných procedur, rašelinové zábaly

– využití přírodní rašeliny, která se zpracovává a připravuje přímo v hotelu.
Restaurace Royal, lobby bar, Vídeňská kavárna.
Hotel nabízí 97 pokojů kategorie Superior Plus, Junior Suite, Suite a apartmá. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, Wi-fi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma,
parkoviště a podzemní garáže v Marienbad Health Spa resortu.

WWW.MARIENBAD.CZ/NOVELAZNE
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CENTRÁLNÍ LÁZNĚ SUPERIOR

Symbol lázeňské tradice v Mariánských Lázních se nachází na
místě původního lázeňského domu z roku 1812. Hotel svým
hostům nabízí tradiční lázeňskou léčbu, založenou na využívání jedinečných místních přírodních zdrojů - minerálních pramenů, slatiny a léčivého Mariina plynu. Díky propojení hotelů
Nové Lázně, Centrální Lázně a Maria Spa mohou hoteloví hosté
volně procházet do komplexu Římských lázní v hotelu Nové
Lázně. V lázeňském koridoru jsou vystaveny dobové obrazy
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města Mariánské Lázně, návštěvníci mají možnost také příjemného posezení s vyhlídkou na
lázeňskou kolonádu a prameny Karolinin, Rudolfův a Ambrožův.
Hotel je také ideálním místem pro rodiny s dětmi. Děti mohou využít dětský koutek a dětské
hřiště a rodiče si zatím pochutnávat v restauraci Goethe či lobby baru.
Velice kvalitní ubytování a přátelské prostředí nesmíme rovněž opomenout.
Hotel nabízí 108 pokojů kategorie Superior, Superior Plus, Junior Suite a apartmá. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, Wi-fi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma,
parkoviště a podzemní garáže v Marienbad Health Spa resortu.

WWW.MARIENBAD.CZ/CENTRALNILAZNE

MARIA SPA

Nedávno zrekonstruovaný úžasný hotel se nachází v lázeňské čtvrti
města. Luxusní ubytování nadchne především náročné klienty. Spojením hotelů se vytvořil historicky lázeňský drahokam, unikátní nejen
v České republice, ale i v Evropě. Přímo v hotelu vyvěrá Mariin pramen, jehož složení odpovídá z 99,7 % přírodnímu oxidu uhličitému.
Zde byly poskytovány slatinné koupele již od roku 1818. Dnes je zde

 SUPERIOR

moderní unikátní Mariino plynové jezírko s oxygenoterapií.
Lokalita hotelu je klidná a je jen pár minut chůze od kolonády a centra města.
Hotel nabízí 20 pokojů kategorie Maria Superior, Maria Superior de luxe a Maria Junior Suite de luxe. Wi-fi internet pro hotelové hosty zdarma, parkoviště a podzemní garáže
v Marienbad Health Spa resortu.

WWW.MARIENBAD.CZ/MARIASPA
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HVĚZDA

Hotel je jedním z nejznámějších ikon města, ukázkou unikátní lázeňské
architektury a ideálním místem s výhledem na Goethovo náměstí a kolonádu. Hotel se může pochlubit největším hotelovým bazénem se 2 saunami,
whirlpoolem, parní lázní, tepidáriem a také solnou jeskyní. Přímo v hotelu
vyvěrá Balbínův pramen, který je využíván k pitné kúře i ke koupelím. Hotel
poskytuje komplexní lázeňskou péči pod jednou střechou.
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 SUPERIOR

Hosty mile potěší výběr jídel v restauracích Franz Josef a Sissi.
Resort Hvězda se skládá ze 3 hotelů: Hvězda, Imperial a Neapol a nabízí 239 pokojů (105 pokojů ve
Hvězdě, 85 pokojů v Imperialu, 49 pokojů v Neapoli) kategorie Komfort, Superior, Superior Plus,
Suite a apartmá. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, Wi-fi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma, parkoviště v Marienbad Health Spa resortu, podzemní garáže v Imperialu.

IMPERIAL

IMPERIAL ****
Nejnovější přírůstek do našich hotelů v Mariánských Lázních je hotel Imperial. Byl postaven na
původním místě, kde dříve stával lázeňský dům „Kaiser von Österreich – U císaře rakouského“.
Stylový interiér kavárny Cafe Imperial s příjemným posezením a 2 letními terasami zapůsobí na
každého návštěvníka kavárny dobovou lázeňskou atmosférou.
Hotel Imperial nabízí svým hostům luxusní pokoje, 40 podzemních parkovacích míst, 134 pokojů
kategorie Superior, Superior Plus, Suite a apartmá. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, Wi-fi internet
a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma, parkoviště v Marienbad Health Spa resortu, podzemní garáže přímo v hotelu.

 SUPERIOR

NEAPOL ****
Útulný hotel je součástí hotelu Imperial, nachází se v klidné části města, blízko lesoparku. Neapol je krásný hotel, který nabízí svým hostům komplexní lázeňskou péči s využitím
místních přírodních léčivých zdrojů.
Hotel nabízí prostorné kvalitní ubytování jen pár minut chůze od lázeňské kolonády a centra města.Hotel nabízí 49 pokojů kategorie Komfort a Suite. Rychlovarný set na kávu a čaj na
pokojích, Wi-fi internet pro hotelové hosty zdarma.

WWW.MARIENBAD.CZ/IMPERIAL

17

GRANDHOTEL PACIFIK

Historická budova Grandhotelu Pacifik je dominantou Hlavní třídy,
nedaleko lázeňské kolonády se Zpívající fontánou. Hotel poskytuje
vysokou kvalitu ubytování a gastronomických služeb. Komplexní lázeňská léčba, léčebné programy, procedury z přírodních léčivých zdrojů,
Lesní pramen k pitné kúře a minerálním koupelím, vodoléčba a další
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 SUPERIOR

široké spektrum léčebných procedur. Ordinace lékařů a léčebné odděleni v hotelu. V hotelu je
bazén, sauna, tropická sprcha, fitness, masáže, kadeřnictví, kosmetika - laser centrum. Restaurace
Primavera, lobby bar, Captain James Cook‘s Lounge.
Hotel nabízí 96 pokojů kategorie Superior, Superior Plus, Suite a apartmá. Bezbariérový pokoj, pokoj
pro alergiky, dětský koutek, Wi-fi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma.

WWW.MARIENBAD.CZ/PACIFIK

BUTTERFLY

Hotel Butterfly je moderní budova navržena ve stylu Art Nouveau
s originálním uměleckým interiérem. Je umístěn v centru města
naproti lázeňskému parku. Přímo v hotelové hale se nachází pítko
Ferdinandova minerálního pramene s unikátním účinkem přírodních sulfátů. Je zde k dispozici bazén s vodními atrakcemi, whirlpool, sauna, pool bar a fitness. V hotelu lze využít lázeňské služby, procedury, wellness a kosmetický salon Beauty Comfort Zone.

 SUPERIOR

Restaurace La Fontaine, Cafe de Paris a lobby bar s letní venkovní terasou jsou ideálním místem k posezení a odpočinku.
Hotel je také ideálním místem pro rodiny s dětmi.
Specialitou hotelu Butterfly jsou konference a firemní setkání, které se konají v konferenčním
sále Bellevue. Veškerý servis a moderní konferenční vybavení je k dispozici.
Hotel nabízí 95 pokojů kategorie Superior, Junior Suite a apartmá. Bezbariérový pokoj, dětský
koutek, Wi-fi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma, podzemní garáže.

WWW.MARIENBAD.CZ/BUTTERFLY
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Spa Hotel

VLTAVA 

Lázeňský hotel Vltava se skládá ze 2 budov (Vltava a Berounka), které jsou
vzájemně propojeny koridorem. Hotel se nachází v klidné ulici s výhledem na
město a les. V druhém poschodí se nachází velká sluneční terasa s lehátky, kde
lze vychutnat horký či studený drink. Restaurace Regina, lobby bar. V hotelu
si mohou hosté dopřát minerální koupele, zaplavat v bazénu, vypotit se v sauně, nebo si zacvičit ve fitness centru.
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Hotel Vltava se může chlubit dlouholetými zkušenostmi a využíváním jen toho nejlepšího
z místních přírodních zdrojů.
Hotel nabízí 80 útulných pokojů kategorie Komfort a Suite v části Vltava a Berounka. K hotelu
patří dependance Vítkov s 28 pokoji kategorie Standard. Bezbariérový pokoj, dětský koutek, společenská místnost, kulečník, Wi-fi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma.

WWW.MARIENBAD.CZ/VLTAVA

Spa Hotel

SVOBODA

Lázeňský komplex Svoboda se skládá ze 3 budov /Svoboda, Margareta,
Palladio/, které byly zrekonstruovány a propojeny krytou prosklenou
promenádou. Tento lázeňský klenot s krásným historickým exteriérem
se nachází na klidném místě v prostředí lázeňského lesoparku v blízkosti
kolonády i centra města. V přímém sousedství hotelu se nachází pavilon
Lesního pramene s krásnou promenádou, která volně navazuje na areál
Geologického parku. Hotel potěší svým novým interiérem, modernizací



prošla vstupní hala s recepcí a restaurací Carlton. Pro příjemné posezení přímo v hotelu vznikl
nový lobby bar. V komplexu se nachází i vývěr Lesního pramene k pitné kúře i k minerálním
koupelím. Léčebné oddělení Palladio Spa Centrum nabízí minerální koupele. Hotel poskytuje
komplexní lázeňskou péči pod jednou střechou.
Hotel nabízí 99 pokojů kategorie Standard, Komfort a Suite. Bezbariérový pokoj, společenskou
místnost s kulečníkem a dětským koutkem, Wi-fi internet a internetový koutek – pro hotelové
hosty zdarma.

WWW.MARIENBAD.CZ/SVOBODA
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Spa Hotel

LABE

Lázeňský hotel Labe se nachází v klidné ulici, která je umístěna nad kolonádou
a Zpívající fontánou. Tento menší hotel nadchne hosty svou domácí a přátelskou
atmosférou i osobním přístupem. Nabízí relaxační a příjemné prostředí.
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Hotel Labe je oblíbený a poskytuje lázeňskou péči s velice pozorným a přátelským personálem,
který přesně ví, co hledáte.
Hotel má 32 útulných pokojů kategorie Komfort, Wi-fi internet a internetový koutek – pro hotelové hosty zdarma.

WWW.MARIENBAD.CZ/LABE

Produkty kosmetiky MARIENBAD COSMETICS
čerpají svojí sílu z přírodních léčivých zdrojů
Mariánských Lázní, do nichž tisíce let zdejší
příroda ukládala svoji energii. Při vývoji jednotlivých produktů byly použity tradiční osvědčené metody regenerace, známé z lázeňského
provozu. Zároveň však byl brán zřetel na požadavky moderní kosmetiky.

www.marienbad.cz
www.marienbadcosmetics.cz

Reitenbergerova 53
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 644 111
Fax: +420 / 354 644 044
E-mail: novelazne@badmarienbad.cz

Hlavní 655
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 654 111
Fax: +420 / 354 654 200
E-mail: butterfly@badmarienbad.cz

Goethovo náměstí 1
353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200
E-mail: centralnilazne@badmarienbad.cz

Anglická 475
353 53 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 641 111
Fax: +420 / 354 641 200
E-mail: vltava@badmarienbad.cz

Goethovo náměstí 1
353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200
E-mail: mariaspa@badmarienbad.cz

LÉČEBNÉ LÁZNĚ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
Masarykova 22
353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 655 501-9
Fax: +420 / 354 655 500
E-mail: reservations@badmarienbad.cz
marienbad.cz
marienbad.danubiushotels.cz

Goethovo náměstí 7
353 52 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 631 111
Fax: +420 / 354 631 200
E-mail: hvezda@badmarienbad.cz

Chopinova 393
353 22 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 662 111
Fax: +420 / 354 662 200
E-mail: svoboda@badmarienbad.cz

marienbad.danubiushotels.cz

Mírové náměstí 84
353 48 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 651 111
Fax: +420 / 354 651 200
E-mail: pacifik@badmarienbad.cz

Masarykova 21
353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 666 111
Fax: +420 / 354 666 200
E-mail: labe@badmarienbad.cz

