
Pobyt obejmuje następujący zakres usług:Pobyt obejmuje następujący zakres usług:Pobyt obejmuje następujący zakres usług:   

 6 noclegów - pokój z łazienką (wanna/prysznic), WC, TV, telefon, 

internet, suszarka do włosów, lodówka, zestaw do gotowania - 

sanatorium Kriváň, Slovan, Concordia 

 1 toast powitalny z „13. źródłem karlowarskim" 

 1 butelka wina do pokoju 

 6 x częściowe wyżywienie (śniadanie w formie szwedzkiego stołu/

podawana kolacja) 

 1 kawa   

 Leczenie:  -wstępne badanie lekarskie obejmujące zalecenie kuracji 

pitnej oraz propozycję diety i zabiegów, analiza składu ciała za 

pomocą urządzenia Inbody 770, 12 zalecanych zabiegów 

terapeutycznych i relaksacyjnych: 2 masaże klasyczne części ciała, 2 

kąpiele perełkowe lub kąpiel z hydromasażem całego ciała, 1 kąpiel z 

okładami Haslauer, 2 wizyty w grocie solnej, 2 kąpiele z 

hydromasażem kończyn dolnych lub chodnik Kneippa, 3 godziny 

bezpłatnego pływania i korzystania z basenu z przeciwprądem, 

kaskadą i ławką do masażu oraz bezpłatny dostęp do kącika 

saunowego - sauna fińska, parowa, sauna na podczerwień, kabina 

lodowa).  

 szeroki wybór wycieczek z biurem podróży Kaleidoskop Travel - 

dodatkowo płatne 

 

Ewentualne przeciwwskazania należy skonsultować z lekarzem. Zabiegi mogą 

być dostosowane przez lekarza na podstawie stanu zdrowia klienta.   



2023  (EUR) 

Cena za osobę/noc  

Sezon 
zimowy* 
7.1.-15.3. 

Niski sezon * 

15.3.-15.4.    

15.10.-15.12.  

Wysoki sezon* 

15.4.-15.10. 

KRIVÁŇ*** 

Pokój jednoosobowy  
69,-* 77,-* 87,-* 

KRIVÁŇ*** 

Pokój dwuosobowy  
59,-* 67,-* 77,-* 

CONCORDIA*** 

Pokój jednoosobowy  
67,-* 75,-* 85,-* 

CONCORDIA*** 

Pokój dwuosobowy  
57,-* 65,-* 75,-* 

SLOVAN*** 

Pokój jednoosobowy  
65,-* 72,-* 82,-* 

SLOVAN*** 

Pokój dwuosobowy  
55,-* 62,-* 72,-* 

Miejsce idealne nie tylko na komfortowy pobyt w uzdrowisku.... 

 idealne położenie w centrum Karlowych Warów, w pobliżu kolumnad ze źródłami 
mineralnymi 

 129 pokoi jednoosobowych i 205 dwuosobowych, komfortowo wyposażonych, 19 
apartamentów w kategorii ***, wszystkie pokoje z internetem 

 własny zakład balneologiczny z termalną wodą mineralną i ponad 45 rodzajami 
zabiegów  

 Centrum Wellness & Spa (basen z przeciwprądem, kaskada, ława do masażu 
perełkowego, kącik saunowy - sauna fińska, sauna parowa, sauna na 
podczerwień), masaże relaksacyjne  

* Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę pobytu.  


