
Léčebné 
a relaxační pobyty

Mariánské Lázně 



NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Vertebrogenní algický syndrom (bolesti zad), 

degenerativní onemocnění pohybového aparátu 

(páteře a velkých kloubů), osteoporoza, 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 stress inkontinence moči. 

ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Rehabilitace pacientů po ukončené onkologické 

léčbě nádorů prsu, pohlavních orgánů, popř. 

jiných onkologických onemocnění kromě 

zhoubných krevních onemocnění. 

VEDLEJŠÍ DIAGNOZY

Díky přírodním léčivým zdrojům lze 

s úspěchem léčit také hypertenzi, ischemické 

choroby srdeční, ischemické choroby dolních 

končetin a poruchy potence.
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Mariánské Lázně, nejmladší západočeské lázně, se 

vyznačují krásou prostředí. Údolí, v němž jsou položeny, 

je otevřeno na jih a chráněno zalesněnými vrchy 

z ostatních stran. Nadmořská výška 630 metrů, čistý 

vzduch, pečlivě upravené parky, lázeňské lesy, specifická 

architektura, bohatý kulturní, sportovní a společenský 

život vytváří společně charakter Mariánských Lázní. 

Již od počátku 19. století jsou světoznámým a velmi 

vyhledávaným lázeňským místem. Mezi nejvýznamnější 

návštěvníky patřili Johann Wolfgang von Goethe, 

Fryderyk Chopin a anglický král Edward VII..

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.,

jedna z největších lázeňských společností v České 

republice, sídlící v Mariánských Lázních, si Vám 

v nádherném prostředí lázeňských parků a kolonády 

dovoluje nabídnout:

� 7 architektonicky unikátních lázeňských hotelů: 

Nové lázně, Hvězda - Skalník, Pacifik, Centrální 

lázně, Vltava - Berounka, Labe, Svoboda.

� Wellness hotel Villa Butterfly ve stylu Art Nouveau.

� Klasické léčebné pobyty spojující tradiční lázeňskou 

léčbu a moderní léčebné postupy. 

� Relaxační wellness & beauty programy.

� Lázeňské procedury využívající přírodní léčivé 

zdroje (minerální prameny, přírodní léčivý plyn 

CO2 a rašelinu) při léčbě onemocnění pohybového 

aparátu, ledvin a močových cest, dýchacích cest, 

gynekologických a metabolických onemocnění.

� Bazény v historických prostorách Římských lázní 

z roku 1896 a minerální koupel v Královské kabině 

Edwarda VII..

� Více než 100 různých léčebných procedur 

poskytovaných na celkové ploše přesahující 20 000 m2.



LÁZEŇSKÝ HOTEL 
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HOTEL NOVÉ LÁZNĚ 

Reitenbergerova 53

353 01 Mariánské Lázně

Tel.: 354 644 111, 354 644 300

Fax: 354 644 044

E-mail:novelazne@badmarienbad.cz

HOTEL HVĚZDA - SKALNÍK

Goethovo náměstí 7 

353 52 Mariánské Lázně

Tel.: 354 631 111, 354 631 114

Fax: 354 631 200

E-mail:hvezda@badmarienbad.cz

LÁZEŇSKÝ HOTEL 

- Skalník
ZEZ ŇSKÝ HOTEL 

kHvězda - Skalník   ****

Lázeňský hotel Hvězda - Skalník se nachází v klidné části lázeňské čtvrti v blízkosti kolonády a parků. 

Architektonicky unikátní budovy Hvězda a Skalník, které jsou dnes vzájemně propojeny, nabízejí svým 

hostům kombinaci tradičního lázeňského stylu a komfortu mezinárodního hotelu.

Ubytování: 154 pokojů kategorie Superior plus a Superior s vanou nebo sprchou a WC, televizí, 

minibarem, telefonem, sejfem, fénem a koupacím pláštěm. 7 Apartmá.

Restaurace Franz-Joseph: Stylové prostředí, česká i mezinárodní kuchyně, výběr z dietních jídel. Snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře servírované. Lobby bar, Kavárna Skalník, Atrium, Salon Morgan.

Léčení: Ordinace lékařů a léčebné oddělení v hotelu. Komplexní lázeňská léčba. Léčebné procedury 

z přírodních léčivých zdrojů, vodoléčba v komplexu Oáza a další široké spektrum léčebných procedur 

využívající nejmodernější metody léčení. 

Wellness & Beauty: Koupele, masáže, sauna se světelnou terapií, vibrosauna, vitasalin, bio solárium, 

sigoroll, slide-styler, kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, parafango, vibramat.

TIP: Architektonicky unikátní hotel s tradiční lázeňskou atmosférou.

Lázeňský hotel Nové lázně, největší a architektonicky nejkrásnější budova Mariánských Lázní, 

se nachází v centru lázeňské části města v blízkosti kolonády a parků. Svým hostům poskytuje 

nejkomplexnější nabídku léčebných a relaxačních pobytů.

Ubytování: 98 pokojů kategorie Superior plus a Superior s vanou nebo sprchou a WC, televizí, minibarem, 

telefonem, sejfem, fénem a koupacím pláštěm. 7 Apartmá. Apartmá Royal: Luxusní apartmá s vanou 

Jacuzzi, klimatizací a připojením na internet.

Royal Restaurant: Česká i mezinárodní kuchyně, výběr a la carte, dietní menu. Snídaně formou bufetu, 

obědy a večeře servírované. Lobby bar, Vídeňská kavárna.

Léčení: Ordinace lékařů, odborných specialistů a léčebné oddělení v hotelu. Komplexní lázeňská léčba. 

Léčebné procedury z přírodních léčivých zdrojů, vodoléčba v komplexu Římských lázní a další široké 

spektrum léčebných procedur využívající nejmodernější metody léčení. Minerální pramen k pitné kůře 

přímo v hotelu. Wellness & Beauty: Bazény s vířivými proudy, whirlpool, koupele, masáže, fitness, bio 

solárium, laser centrum, kosmetika, kadeřnictví. 

TIP: Minerální koupel v Královské kabině Edwarda VII., bazény s vířivými proudy v komplexu Římských 

lázní z roku 1896.



WELLNESS HOTEL
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Villa Butterfly  ****

HOTEL VILLA BUTTERFLY

Hlavní třída 655

353 01 Mariánské Lázně

Tel.: 354 654 111, 354 654 300

Fax: 354 654 200

E-mail: villabutterfly@badmarienbad.cz

GRANDHOTEL PACIFIK

Mírové náměstí 84

353 48 Mariánské Lázně

Tel.: 354 651 111, 354 651 300

Fax: 354 651 200

E-mail:pacifik@badmarienbad.cz

P ***
GRANDHOTEL

Pacifik   ****

Nově zrekonstruovaná dominanta Hlavní třídy s výhledem na centrum lázeňské čtvrti a na 

kolonádu se Zpívající fontánou. 

Ubytování: 105 pokojů kategorie Superior a Komfort s vanou nebo sprchou a WC, televizí, 

minibarem, sejfem, telefonem, fénem a koupacím pláštěm (pokoje kategorie Superior). Pokoje 

kategorie Standard. 7 Apartmá.

Restaurace Sonáta, Club Restaurant: Česká i mezinárodní kuchyně, výběr z dietních jídel. Snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře servírované. Lobby bar.

Léčení: Ordinace lékařů a léčebné oddělení v hotelu. Komplexní lázeňská léčba a léčebné programy 

využívající léčebné procedury z přírodních léčivých zdrojů, vodoléčbu a další široké spektrum 

léčebných procedur. Wellness & Beauty: Koupele, masáže, solárium, kosmetika, kadeřnictví, laser 

centrum.

TIP: Nově se poskytují minerální koupele přímo v hotelu, exkluzivně v nabídce program Shiatsu 

Wellness & Relax.

Wellness hotel Villa Butterfly se nachází v centru města, v blízkosti lázeňských parků. Svým hostům 

nabízí komfort mezinárodního hotelu.

Ubytování: 96 pokojů s vanou a WC, fénem, televizí, rádiem, telefonem, minibarem, klimatizací. 

8 apartmá. Lady L.: Luxusní apartmá s vanou Jacuzzi a sprchou, připojení na internet. 

Podzemní garáže: pro 33 aut.

Restaurant La Fontaine: Speciality české a mezinárodní kuchyně. Hudební doprovod harfy. 

Cafe de Paris, Lobby bar.

Wellness & Beauty: Masáže, hydroxeur, suchá plynová koupel CO2, plynová injekce, slatinný zábal, 

parafínový zábal na ruce, oxygenoterapie, fitness centrum, sauna, parní lázeň, reflexní nožní masáž, 

solárium, kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra. 

King Edward´s Club: Tradiční klubové prostředí a konferenční prostor v anglickém stylu pro 80 osob. 

Espace Meydan: Konferenční sál pro 120 osob s moderním technickým zařízením.

TIP: Široká nabídka wellness a beauty programů pro krásu, zdraví a relaxaci.



LÁZEŇSKÝ HOTEL 
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Centrální lázně  ***

HOTEL CENTRÁLNÍ LÁZNĚ 

Goethovo náměstí 1

353 43 Mariánské Lázně

Tel.: 354 634 111, 354 635 080

Fax: 354 634 200

E-mail:centralnilazne@badmarienbad.cz

HOTEL VLTAVA - BEROUNKA 

Anglická 475

353 53 Mariánské Lázně

Tel.: 354 641 111, 354 641 300

Fax: 354 641 200

E-mail:vltava@badmarienbad.cz

- Berounka
LÁZEŇSKÝ HOTEL 

Vltava - Berounka  ***

Lázeňský hotel Vltava - Berounka se nachází na okraji lesoparku, v blízkosti centra lázní a 

kolonády. Svým hostům nabízí krásný výhled na panorama lázní.

Ubytování: 79 pokojů kategorie Superior, Komfort a Standard s vanou nebo sprchou a WC, 

televizí, minibarem, telefonem a fénem. 1 Apartmá.

Restaurace Regina: Česká i mezinárodní kuchyně, výběr z dietních jídel. Snídaně formou bufetu, 

obědy a večeře servírované. Kavárna Berounka, Letní terasa.

Léčení: Ordinace lékařů a léčebné oddělení v hotelu. Komplexní lázeňská léčba. Léčebné 

procedury využívající přírodní léčivé zdroje, vodoléčba, bazén, whirlpool a další široké 

spektrum léčebných procedur. 

Wellness & Beauty: Bazén s vířivými proudy, whirlpool, koupele, masáže, fitness centrum, 

sauna, solárium, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra.

Dependance Vítkov: 28 pokojů kategorie Standard se sprchou a WC, televizí a telefonem. 

TIP: Bazén s vířivými proudy a whirlpool.

Lázeňský hotel Centrální lázně se nachází v lázeňském centru města, v blízkosti kolonády 

a parků, u pavilonu Ambrožova pramene. 

Ubytování: 98 pokojů kategorie Superior a Komfort s vanou nebo sprchou, WC, televizí, 

ledničkou, telefonem. Pokoje kategorie Standard. 1 Apartmá.

Restaurace Goethe; Ulrika: Česká i mezinárodní kuchyně, výběr z dietních jídel. Snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře servírované. Kavárna Central: taneční večery, Lobby Bar. 

Léčení: Ordinace lékařů a léčebné oddělení v hotelu. Komplexní lázeňská léčba. Léčebné 

procedury využívající přírodní léčivé zdroje, vodoléčba a další široké spektrum léčebných 

procedur. Wellness & Beauty: Koupele, masáže, solárium, kadeřnictví, kosmetika.

Garni hotel Neapol: 48 pokojů kategorie Superior se sprchou a WC, televizí, minibarem 

a telefonem. 1 Apartmá. Snídaně formou bufetu. 

TIP: Největší balneoprovoz v Mariánských Lázních, unikátní přírodní rašelinové zábaly.



LÁZEŇSKÝ HOTEL
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Svoboda  ***

HOTEL SVOBODA 

Chopinova 393

353 22 Mariánské Lázně

Tel.: 354 662 111, 354 662 138

Fax: 354 662 200

E-mail:svoboda@badmarienbad.cz

HOTEL LABE 

Masarykova 21

353 29 Mariánské Lázně

Tel.: 354 666 111, 354 666 300

Fax: 354 666 200

E-mail:labe@badmarienbad.cz

***
LÁZEŇSKÝ HOTEL

Labe  ***

Lázeňský hotel Labe se svojí výhodnou polohou v bezprostřední blízkosti kolonády 

a Zpívající fontány patří mezi nejoblíbenější hotely v lázeňském centru Mariánských 

Lázní.

Ubytování: 33 pokojů kategorie Komfort s vanou nebo sprchou a WC, televizí, 

minibarem, telefonem a sejfem. 

Restaurace Kolonáda: Česká i mezinárodní kuchyně, výběr z dietních jídel. Snídaně 

formou bufetu, obědy a večeře servírované.

Léčení: Ošetřovna a léčebné oddělení v hotelu: suché plynové koupele CO2, plynové 

injekce, inhalace, masáže, parafínové zábaly, ultrazvuk, elektroterapie, kryoterapie. 

Dependance Ulrika: 27 pokojů kategorie Standard s vanou nebo sprchou a WC, televizí 

a telefonem. 

TIP: Výhodná poloha u lázeňské kolonády se Zpívající fontánou.

Lázeňský hotel Svoboda se nachází v klidném prostředí lesoparku. S dependancemi 

Margareta, Palladio a Windsor tvoří velmi oblíbený lázeňský komplex.

Ubytování: 59 pokojů kategorie Standard s vanou nebo sprchou a WC, televizí, ledničkou 

a telefonem. 

Restaurace Carlton: Česká i mezinárodní kuchyně, výběr z dietních jídel. Snídaně formou 

bufetu, obědy a večeře servírované. Kavárna Svoboda.

Léčení: Ordinace lékařů a léčebné oddělení v dependanci Palladio. Lázeňská léčba. Léčebné 

procedury využívající přírodní léčivé zdroje. Centrum dialýzy v dependanci Windsor.

Dependance Margareta: 30 pokojů kategorie Standard se sprchou a WC, televizí, ledničkou 

a telefonem. Dependance Palladio: 14 pokojů kategorie Standard. Dependance Windsor: 

29 pokojů kategorie Standard se sprchou a WC, televizí a telefonem.

TIP: Cenově výhodné ubytování v klidném prostředí lesoparku.



Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
Masarykova 22
353 29 Mariánské Lázně
Tel.: 354 655 501–4 
Fax: 354 655 500
E-mail: info@badmarienbad.cz
http://www.marienbad.cz


