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wSPAniały, zdrowy (komfortowy) wypoczynek 
w kurorcie wód termalnych i borowin 

Czechy - Franciszkowe LAZNIE | Sezon 2020 r.  
 (Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 

 

Franciszkowe LAZNIE należą do najbardziej znanych kurortów 
/uzdrowisk w Diamentowej Koronie Czeskich SPA. Słyną 
dobroczynnymi wodami i borowiną, bogatą bazą zabiegową 
oraz doświadczoną ekipą lekarzy/specjalistów gwarantując, iż 
Nasz wypoczynek będzie efektywny i komfortowy! Przywracając harmonię 
ciała i umysłu, poprawi odporność na niedomagania cywilizacyjne i stres! 
 

• Zdrowe właściwości 
miejscowe wody termalne i borowiny słyną dobroczynnym działaniem 
przy niedomaganiach reumatycznych (bóle pleców i stawów artrozy, 
dysplazje, zwyrodnienia, etc.) oraz dolegliwościach cywilizacyjnych 
związanych ze stresem i szybkim trybem życia (nadpobudliwość, uczucie 

przemęczenia, autoimmunologiczne, bezsenność, nadwaga, palenie, 
niedomagania kobiece, etc.). Pobyt dodaje sił i poprawia naturalną odporność!  
 

• AQUAFORUM (więcej niż Rzymskie baseny) 
kompleks zapewniający relaks i zdrowy wypoczynek w stylizowanych łaźniach 
antycznych. W trzech zewnętrznych basenach i trzech krytych, czekają 
różnorodne atrakcje wodne. Można skorzystać z stanowisk masaży wodnych, 
perełkowych, etc. Do dyspozycji kryty basen pływacki oraz wellness. Tarasy i 
wiele miejsca do wypoczynku, przy basenach leżaki, latem słoneczne plaże! 
 

• Turystyczne atrakcje  
kurort zlokalizowany w uroczym parku źródeł leczniczniczych wód połączonych 
ścieżkami, ozdobionych fontannami i rzeźbami. W kurorcie okazałe budynki i 
zabytki. Dysponując samochodem warto odwiedzić Cheb (miasto 1000 twarzy), 
zamki LOKET I BECZOW, browar i jaskinie, rezerwat/wulkany błotne SOOS.. 
 

• Komfortowe zakwaterowanie   
w kurorcie Franciszkowe LAZNIE wiele obiektów, jednak tylko jeden zapewnia 

wszystkie atrakcje pod jednym dachem! 4 gwiazdkowy SUPERIOR Kompleks 

uzdrowiskowo-hotelowy (Aquaforum/PAVLIK****). Pokoje 1- i 2- osobowe z 
łazienką, TV-sat, suszarką do włosów, tel, minibarem, WI-FI i szlafrokami. W 
części DeLux dodatkowo balkon. Obiekt gwarantuje komfort i wysoki standard: 
baza zabiegowa, konsultacje lekarskie, smaczne wyżywienie, własne 
całoroczne baseny termalne (Aquaforum & SPA) – wszystko na miejscu!  
 

• Smaczne wyżywienie 
2x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich stołów 
(obiadokolacja nie zawiera napoi) 
 

Kurort Franciszkowe LAZNIE 2020 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

Superior (Kurort/Hotel/SPA****) 2195 zł/os. 2595 zł/os. 2995 zł/os. 3495 zł/os. 

DeLUX (Kurort/Hotel/SPA****) 2395 zł/os. 2795 zł/os. 3295 zł/os. 3695 zł/os. 

Zdrowy wypoczynek w Kurorcie Franciszkowe LAZNIE – Relaks, Regeneracja i Zapobieganie 
 

Cena zawiera: 
• 5-8 dni (4-7 nocy) Kurort Franciszkowe LAZNIE (Superior/De Lux) 

• smaczne wyżywienie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły)  

• korzystanie z basenów, jacuzzi i wodnych atrakcji – GRATIS All Inclusive 

• centrum Wellness & SPA, profesjonalne fitness – GRATIS All Inclusive 



2 | S t r o n a  wSPAniały, zdrowy wypoczynek w kurorcie wód mineralnych i borowin Franciszkowe LAZNIE 2020. 

Informacja i sprawdzenie wolnych miejsc  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować! 

• infrastruktura (leżaki, tarasy, masaże wodne) – GRATIS All Inclusive 

• możliwość skorzystania z mineralnej kuracji pitnej – GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach i programach – GRATIS All Inclusive 

• 1x zabieg/na pełny dzień pobytu (z bogatego wachlarza zabiegów*) 

• Voucher „Welcome drink” w dniu przybycia, 
• Voucher 100 Kc/na pełny dzień do wykorzystania w barze 
• 1x dzień możliwość skorzystania z groty solnej (45 min) 
• szlafrok na czas wypoczynku, całodobowa opieka specjalistów 
• możliwość udziału w wieczorkach i wydarzeniach kulturalnych 
• Internet Wi-Fi w pokoju i lobby barze  
• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów turystycznych 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych  
 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (35 Kc/os/dzień) i parkingowej  

(miejsca płatne 90-150 Kc/dzień i bezpłatne), pokój jednoosobowy +35%.  
Zniżki: dziecko do lat 5 – GRATIS, do lat 10 -50%, osoba na dostawce -10%, wczesna rezerwacja (>35) -2%. 
 
* Wachlarz zabiegów, co dzień jeden z następujących: kąpiel relaksacyjna, sucha (gazowa) kąpiel z masażem, 

masaż gorącymi kamieniami (30 min.), Masaż aromatyczny (30 min.), okład parafinowy pleców, okład 
parafinowy rąk, izotermiczna kąpiel borowinowa, tlenoterapia (60 min.), 1x diagnostyka InBody. Zabiegi 
przydzielane są przy zakwaterowaniu. Dyrekcja zapewnia, iż ich program jest optymalny, zapewnia pozytywne 
działanie nawet przy krótkim wypoczynku. Istnieje możliwość modyfikacji.  
Zabiegi i Vouchery tylko dla osób dorosłych. 


