Marienbad, Nyugat-Csehország ékszerdoboza, Budapesttől 700 km-re,
erdős dombok által védett völgyben
terül el. Egyedi karakterét a 630 m
tengerszint feletti fekvése, tiszta levegője, szépen gondozott parkjai,
különleges építészete, gazdag kulturális, sport és társasági élete adja.
A gyógyhely, mely fennállásának 200.
évfordulóját ünnepli, a 19. század
kezdete óta világhírnek örvend. Számos híresség tisztelte meg látogatásával a várost, mint pl. J.W. Goethe,
M. Twain, N.V. Gogol, J. Strauss,
F. Chopin, R. Wagner, T.A. Edison és
VII. Edward angol király.
A város központjában, a park mellett fekvő gyógyszállodáink komplex gyógyászati kúrákat, relaxáló
és szépségprogramok egész sorát
kínálják. A kezelések és azok hatása
a természetes források magas CO2
tartalma miatt igazi különlegességnek számítanak az egész világon.

KIRÁLYOK FÜRDŐHELYE – A 200 ÉVES MARIENBAD
(Mariánské Lázně, Csehország)

A környéken mintegy 100 különböző, ivókúrára, kádfürdőre alkalmas 7-12 °C-os ásványvízforrás tör a felszínre. Az ásványvízen kívül az iszapot és a különleges Mária

gyógygázt is sikerrel alkalmazzák mozgásszervi, vese- és húgyúti betegségek, metabolikus panaszok, nőgyógyászati problémák kezelésére, felnőtteknél és gyermekeknél is.
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT NOVÉ & CENTRÁLNÍ LÁZNĚ*****
Csehország legnagyobb történelmi, gyógyászati komplexumát az építészetileg
különleges Nové Lázně (1896) és Centrální Lázně (1892) szállodák összekötésével alakítottuk ki. A komplexum része a Casino is, mely exkluzív rendezvények
helyszíneként szolgál. Vendégeink a történelmi kezelőhelyiségek igénybevétele mellett pihenhetnek az ókori mintára épített Római-fürdő medencéiben,
kipróbálhatják az eredeti „Királyi kabint“, melyben VII. Edward angol király
fürdőzött a századforduló idején, az Emporium Beauty szalonban pedig a francia Clarins cég kozmetikumaival szépülhetnek.

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT GRANDHOTEL PACIFIK****
Az impozáns szálloda Marienbad főutcáján található, ablakaiból gyönyörű kilátás
nyílik az ivócsarnokra és a központra. A gyógy-, wellness és szépségprogramok
mellett élményfürdő és szauna várja a vendégeket.
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HVĚZDA-SKALNÍK****
A város egyik legszebb szállodája a fürdőnegyed nyugodt sarkában található, az
ivócsarnok és a park közelében. A különálló, impozáns Hvězda és Skalník épületeket fűtött földalatti folyosó köti össze. Az új Aqua centrum szolgátatásai:
Marienbad legnagyobb élménymedencéje, gyönyörű sóbarlang, modern maszszázshelyiségek, szauna és gőzfürdő, tradicionális gyógykezelések, fitness
terem és kozmetika.
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A pihenni vágyóknak wellness szállodánkat, a Villa Butterfly-t ajánljuk, mely egyesíti a

Információ

város elegáns stílusát egy luxushotel kényelmével.

és szobafoglalás:

DANUBIUS HOTEL VILLA BUTTERFLY****

DANUBIUS

Az 1992-ben épült szálloda feleleveníti a híres fürdőváros század eleji hangula-

INFORMÁCIÓS IRODA

tát, elegáns környezetet teremt a pihenéshez. A szálloda szépség- és wellness

H-1052 Budapest

központja minden igényt kielégítő szolgáltatásokkal áll vendégei rendelkezésére.

Szervita tér 8.

A nemrég nyílt fürdőrészlegben úszómedence, jacuzzi és szauna gondoskodik

Tel.: (+36 1) 888 8200

a teljes felüdülésről.

Fax: (+36 1) 889 2843
info@danubiushotels.com
MARIENBAD
KUR & SPA HOTELS
CZ-35329 Mariánské Lázně
Masarykova 22, Csehország
Tel.: (+420) 354 655 501-4
Fax: (+420) 354 655 550
reservations@badmarienbad.cz
www.marienbad.cz
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Szállodák: 1 Health Spa Resort Nové Lázně,
2 Health Spa Resort Centrální Lázně, 3 Health Spa Resort Grandhotel Pacifik,
4 Health Spa Resort Hvězda-Skalník, 5 Hotel Villa Butterfly
További szállodák: Spa Hotel Vltava-Berounka, Spa Hotel Labe, Spa Hotel Svoboda

danubiushotels.hu

Mariánské
Lázně (Marienbad)

