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PŘIJEĎTE ZA ZDRAVÍM ČI ZÁŽITKY
i pro lázeňské nováčky



Lázně Luhačovice, a.s.

Lázně Luhačovice, a.s. je největší lázeňská společnost v Luhačovicích. Každý rok si k nám najde cestu více než 30 000 hostů. 
Máme nejširší nabídku ubytování i lázeňských pobytů.      

Naše společnost je synonymem Luhačovic. Jedinečná kolonáda, lázeňský park, nejznámější Jurkovičovy stavby, divadlo 
a další architektonické skvosty, které vlastníme, jsou tím nejvýznamnějším, co Luhačovice nabízí. Jsme moderními lázněmi 
a poskytujeme kvalitní služby. Chcete se léčit nebo si jen užít opravdový relax či jedinečný wellness? Vyberte si „akciovku".

LazneLuhacovice.cz



Luhačovice leží v malebném údolí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Neopakovatelná tvář města je dílem 
architekta Dušana Jurkoviče. Jeho nejznámějším architektonickým skvostem je hotel Jurkovičův dům**** 
u lázeňské kolonády. 

LÁZNĚ Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH…

Luhačovice patří k jedněm z nejkrásnějších lázeňských a turistických klenotů v České republice. 
Oplývají jedinečným přírodním bohatstvím – léčivými minerální prameny.

Naše společnost je synonymem Luhačovic. Jedinečná kolonáda, lázeňský park, nejznámější Jurkovičovy stavby, divadlo 
a další architektonické skvosty, které vlastníme, jsou tím nejvýznamnějším, co Luhačovice nabízí. Jsme moderními lázněmi 
a poskytujeme kvalitní služby. Chcete se léčit nebo si jen užít opravdový relax či jedinečný wellness? Vyberte si „akciovku".
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ZDRAVÍ Z HLUBIN ZEMĚ

Mezi vrstvami hornin zůstala pod Luhačovicemi z dob třetihor zbytková mořská voda. V dnešní době je zdrojem 
silně mineralizovaných uhličitých jodových vod hydrogenuhličitano-chloridosodného typu. 

Luhačovické minerální vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. K léčbě využíváme Vincentku 
a dalších 9 léčivých přírodních minerálních pramenů. Pomáhají při léčbě nemocí dýchacího, pohybového, 
trávicího a oběhového ústrojí, nemocí nervových, cukrovky i k rekondici po onkologické léčbě.
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Lázně navíc nabízejí inhalace k regeneraci dýchacích cest či uhličité koupele. Při koupeli obalí vaše tělo malé 
bublinky čistého oxidu uhličitého, který se vstřebává kůží. Tento mírně hřejivý „povlak

„
 zlepšuje prokrvení 

pokožky, má celkově příznivý vliv na váš organismus a relaxační efekt.

MINERÁLNÍ VODU POPÍJEJTE PŘÍMO Z PRAMENE

Někteří lidé se domnívají, že nemusí jezdit k prameni a stačí si koupit Vincentku v lékárně. 
Nicméně léčebný účinek minerálních vod přímo z pramenů je nenahraditelný. 



LÁZNĚ PRO ZDRAVÍ I ODPOČINEK

Vyzkoušejte léčivou sílu zdejších jedinečných přírodních vod. Ve spojení se špičkovou lázeňskou péčí 
přispívají k péči o lidské zdraví. 

Luhačovická léčba s využitím minerálních pramenů může být řešením vašich zdravotních problémů i obtíží vašich dětí. 
Tradiční lázeňské procedury a kouzlo nezaměnitelné lázeňské atmosféry přispějí k harmonii těla i duše 
a k dokonalému odpočinku. Garantujeme vám prvotřídní léčbu. 
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Naše luhačovické přírodní léčivé vody jsou zcela jedinečné. Regenerace prostřednictvím lázeňských procedur 
přináší úlevu a uvolnění a pomáhá předcházet zdravotním potížím, které by vás v budoucnu mohly potkat. 
Zdraví je nutným předpokladem osobního úspěchu a bezproblémového života ve vyšším věku. 

PROČ JET DO LÁZNÍ, I KDYŽ JSTE ZDRAVÍ?

Zdraví máme všichni jen jedno. Aby nám vydrželo, musíme o něj náležitě pečovat. Ideálně ještě dříve, 
než se na našem těle projeví důsledky nezdravého životního stylu či stresu.



JAKÉ JSOU LÁZEŇSKÉ PROCEDURY?

Tradiční léčebné procedury využívají místní unikátní přírodní léčivé vody pro uhličité koupele, inhalace a pitnou kúru.  

Přírodní léčbu doplňuje široká škála dalších procedur a rehabilitační péče pod vedením špičkových odborníků a fyzioterapeutů. 
Poskytujeme více jak 80 druhů lázeňských a wellness procedur určených k léčbě i relaxaci.
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V našich zařízeních strávíte tolik času, kolik budete potřebovat – týden a více, prodloužený víkend 
nebo jen pár dní. Přijeďte si k nám dobít baterky a načerpat novou energii!

JAKÉ NABÍZÍME POBYTY?

Naše nabídka pobytů pro léčbu a harmonii těla i duše je velmi široká. 
Zahrnuje tradiční léčebné, relaxační i wellness pobyty.  



KOLIK STOJÍ POBYT V LÁZNÍCH?

Investice do vlastního zdraví je tím nejlepším, co pro sebe můžete udělat! Ceny našich lázeňských pobytů se liší v závislosti 
na délce, vybraných procedurách, stravování a typu ubytování. Chcete ušetřit? Pak k nám přijeďte mimo hlavní sezónu. 

Pokud to vyžaduje váš zdravotní stav a zároveň jsou splněny přesně stanovené podmínky, hradí zdravotní pojišťovna 
lázeňskou péči ve dvou variantách. První je plně hrazená komplexní lázeňská péče (ubytování, stravování, léčba). 
Druhou variantou je příspěvková lázeňská péče, u které zdravotní pojišťovna uhradí pouze léčbu. 
Zeptejte se svého lékaře na lázeňskou léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou!
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Děti jsou po lázeňské léčbě méně nemocné a nepotřebují tak často antibiotika. Lázeňská léčba posiluje 
jejich imunitní systém a zlepšuje dětskou psychiku. Školní výuku pro děti školního věku zajišťuje 
po celou dobu jejich pobytu v lázních základní škola v dětské léčebně Miramonti. 

JSME LÁZNĚ I PRO NEJMENŠÍ 

Jako jediné zařízení v Luhačovicích léčíme i děti. Ty nejmenší od 1,5 roku přijíždějí v doprovodu rodičů. 
Dětem hradí komplexní lázeňskou léčbu a průvodce do 6 let věku zdravotní pojišťovna.



JEDINEČNÝ WELLNESS 

Vstupte do jedinečného wellness se saunovým světem v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu. Nádhernému prostoru 
ve starořímském stylu vévodí bazén lemovaný vznešenými antickými sloupy se dvěma zlatými slunci na dně. 

Originální procedury a rituály obohacené o prožitky smyslů vás vnesou do světa harmonie, naprosté relaxace a uvolnění. 
Nechejte se hýčkat a hoďte své všednodenní starosti alespoň na chvíli za hlavu. 

HotelAlexandria.cz



Za zážitky nemusíte cestovat do vzdálených exotických krajů. Vychutnejte si poklidnou luxusní plavbu 
na vlnách odpočinku a pozorujte zapadající slunce z tepla bublající vířivky. 

HotelAlexandria.cz

JINÝ SVĚT MÁTE NA DOSAH…

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel nabízí prvotřídní služby a skýtá neobyčejné prožitky – 
například úžasný relax na venkovní terase s výhledem na Luhačovice. 

Originální procedury a rituály obohacené o prožitky smyslů vás vnesou do světa harmonie, naprosté relaxace a uvolnění. 
Nechejte se hýčkat a hoďte své všednodenní starosti alespoň na chvíli za hlavu. 
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UŽIJTE SI ODPOČINEK VE VŠECH PODOBÁCH

Lázeňské procedury prospívají celému tělu. Kultura, umění a divadlo zase osvěží vaši duši! 
Nechte na sebe působit klid lázeňského města a šumění fontán.

Luhačovice jsou kulturním a společenským centrem celé jihovýchodní Moravy. Každoročně k nim patří kulturní léto 
s kolonádními koncerty a hudebními či divadelními festivaly. K dokonalému odpočinku přispějí i jiné aktivity, 
které Luhačovice v každém ročním období nabízejí – procházky, sportovní a kulturní vyžití, výlety a mnoho dalšího... 
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Ubytujte se uprostřed lázeňského parku v našich hotelech či vilách, které jsou kulturními památkami. 
Nabízíme mnoho variant ubytování ve výjimečném lázeňském prostředí. 
Lázně Luhačovice jsou krásné, malebné a léčivé v každé roční době. 

ZDRAVÍ NEZNÁ SEZÓNU 

Přijeďte za zdravím, relaxací a zážitky do našich lázní! Lázeňské a wellness pobyty si můžete dopřát 
po celý rok. Vyberte si ten pravý pobyt podle svých představ.
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Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské nám. 436, 763 26  Luhačovice
tel.: +420 577 682 100, +420 734 645 380, e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

Svůj pobyt na další rok 
si naplánujte předem. 

Získáte tak 

až 20 % slevu
FIRST MINUTE

za včasnou objednávku! 

Předprodej každoročně startuje 
již na podzim. 

Nabídku pobytů najdete 
na našich webových stránkách.

PŘIJEĎTE DO „AKCIOVKY
„
! TĚŠÍME SE NA VÁS…

Vyzkoušejte náš pobyt Lázně na zkoušku   pro lázeňské nováčky.  
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