+420 774 499 812, www.villagegolfhotel.com
GPS: 48°49’37.848”N, 14°21’52.632”E

4. Lázně Bechyně
Patří k nejstarším lázním v republice. Pobyty pomáhají s léčbou
především artritidy a artrózy, Bechtěrevovy choroby, bolestivého
syndromu šlach a svalů a dalších
onemocnění. Při koupelích se
používá slatina dovážená z vlastního rašeliniště na nedalekých
Komárovských blatech.
+420 381 476 100, www.laznebechyne.cz
GPS: 49°17’56.263”N, 14°28’29.600”E

10. Pivní lázně Tábor
Originální pivní lázně BBB jsou hlavní wellness nabídkou čtyřhvězdičkového Hotelu
Dvořák, který má sídlo v historickém centru
Tábora. Lázně patří do nejstarší a největší
celoevropské sítě pivních lázní chráněných
patenty a užitnými vzory. Lázeňskou proceduru s léčivými účinky zažijí hosté při koupeli
s přísadami, ze kterých se dělá pivo. Organismu prospěšná je i relaxace na lůžku z ovesné slámy a také pobyt v sauně
při vstřebávání kladných účinků z pivních procedur. Příjemným zpestřením je
možnost natočení si piva při koupelích v dřevěné kádi.
+420 381 207 211, www.pivnilaznetabor.cz
49°24’42.327”N, 14°39’24.991”E

+420 380 709 811, www.hotel-svatytomas.cz
48°38’23.008”N, 14°6’15.279”E

15. Aquaworld Lipno
Skvělá příležitost, jak relaxovat ve
vodě po celodenním sportování nebo
po turistickém výletě na Lipensku – to
nabízí Aquaworld Lipno, vodní ráj pro
celou rodinu. Odpočívat ve výřivce s
výhledem na jezero, nebo ležet na perličkové desce s masážními tryskami.
Děti čeká vodní skluzavka, nafukovací
atrakce a brouzdaliště s vodním hříbkem a u vstupu také hopsárium. K
plavání láká bazén s protiproudem a finská sauna s vůní bylinkových esencí
přispěje k celkovému uvolnění. Zatímco bazén je přístupný denně, sauny
lze navštívit čtyři dny v týdnu. O vodní radovánky nejsou ošizeni ani handicapovaní návštěvníci, kteří uvítají bezbariérový přístup a bazénový zvedák.
+420 380 736 053, www.lipno.info
GPS: 48°38’26.071”N, 14°13’22.514”E

+420 380 422 761, www.starz.cz
GPS: 49°15’46.217”N, 13°54’51.351”E

20. Plavecký stadion a letní plovárna Tábor
Na stadionu na plavce čeká
vnitřní bazén s možností využití
parních komor (délka 25 m),
dětský bazén pro děti do osmi
let, venkovní areál s brouzdalištěm a tobogánem a individuální relaxační centrum. Venkovní
bazén nabízí 920 m2 vodní
plochy a je přístupný od května
do srpna. - srpen. Provoz venkovního bazénu je určen v závislosti na počasí. Teplota vzduchu se musí pohybovat okolo 20 °C.
+420 381 406 123, www.tzmt.cz
GPS: 49°25’9.216”N, 14°39’55.040”E

vodní plochy; lesy

+420 382 737 111, www.lazne-vraz.cz
GPS: 49°22’45.792”N, 14°7’38.740”E

Jen pět kilometrů od centra Českého
Krumlova najdete ve Svachově Lhotce
u Mirkovic v areálu osmnáctijamkového
golfového hřiště Village Golf Hotel Svachův
Dvůr. Po hře na greenu si lze odpočinout
právě ve zdejších denních lázních Mladina.
Na výběr je několik lázeňských procedur:
masáže provoněné esenciálními oleji,
koupele v relaxačních vanách nebo pivní lázeň v pivu Glokner. Pivo, které
vyrábí zdejší hostinský pivovar Glokner, můžete ochutnat v místním hostinci.
V nabídce je výběr nefiltrovaných a nepasterizovaných piv. Pivo Glockner
používají kuchaři i při přípravě pokrmů. Oba provozy patří stejně jako hotel
a lázně do tohoto resortu.

hranice státu

Procedury nejsou jen pro nemocné, ale
i pro všechny zájemce, kteří si chtějí odpočinout a zregenerovat své tělo
i psychiku. Zámecké prostředí a komorní promenádu uvítají ti, kteří netouží
po rušném lázeňském životě. Zvolit lze
delší pobyt nebo jen pobýt přes víkend
a vychutnat si v atmosféře šlechtického
sídla nedaleko Písku medový zábal nebo
bylinnou koupel.

9. Lázně Svachův Dvůr

Lázně na konci světa. Nebo wellness
uprostřed lesů Šumavy – chcete-li.
Není u nás mnoho hotelů a regeneračních zařízení, nabízejících wellness
služby, na které by se tahle charakteristika dokonale hodila. Po dni plném
sportovních výkonů, dlouhých turistických pochodů či jen romantického
toulání šumavskými lesy si zde odpočinete a načerpáte nové síly.

Krytý
plavecký
areál
na
Křemelce nabízí návštěvníkům
25 metrů dlouhý bazén se šesti
dráhami, parní lázeň, relaxační
bazének s masážními tryskami,
kde voda dosahuje teploty až
34 °C, solární louku a téměř 90
metrů dlouhý tobogán.
V letní plovárně na plavce
čekají padesátimetrový bazén a s osmi dráhami, bazén
s tobogánem a dětský bazén s klouzačkou a hradem s dvěma menšími
skluzavkami. Pro nejmenší děti funguje brouzdaliště. Voda je vyhřívána na
26 °C. Návštěvníci si mohou zahrát minigolf, stolní tenis, soft tenis, basketbal, nohejbal, plážový volejbal nebo kroket. Potřebné náčiní si vypůjčí.

dálnice

3. Lázně Vráž

14. Privátní wellness centrum Svatý Tomáš na Šumavě

19. Plavecký stadion a letní plovárna Strakonice

+43 732 7277-720, www.hornirakousko.at
www.oberoesterreich.at/cz/aktivity/ganzjaehrig/zdravi-wellness.html#oben

dálniční tunel

+420 386 108 200, www.rezidencenh.cz
48°47’24.842”N, 14°46’45.246”E

+420 380 735 229, www.hotelmaxant.cz
48°39’42.223”N, 14°9’55.884”E

+420 388 316 785, www.prachatice.cz
GPS: 49°0’41.304”N, 14°0’16.327”E

dálnice ve výstavbě

+420 384 754 111, www.berta.cz
GPS: 49°0’21.320”N, 14°46’15.229”E

kameny nebo teplým bylinkovým měšcem. Dopřejí si i čokoládovou masáž,
teplý rašelinový zábal či anticelulitidový zábal z mořských řas a také návštěvu
sauny a solária. Hotel se před nedávnem rozrostl o relaxační zimní zahradu,
která je spojena s bazénem i letní terasou.

K dispozici je velký bazén (25 x 12,5
metru) a dětský bazén (9 krát 6 metrů),
parní lázeň, půjčovna plaveckých
pomůcek, posilovna. Pro osoby se
zdravotním postižením mají provozovatelé k dispozici sprchový sedák,
schodišťovou plošinu a bazénový
zvedák. V létě plavcům slouží moderní
veřejné koupaliště Hulák.

V Horním Rakousku pramení ze země
na mnoha místech léčivé prameny,
které jsou v lázních a wellness
zařízeních využívány pro své léčebné,
regenerační a síly obnovující účinky.
Například lázně Bad Zell v Mühlviertelu
mají celkem čtyři radonové prameny.
Ušlechtilý plyn omezuje zánětlivost
a krom toho posiluje imunitní systém. Již léta putují poutníci ke známému
pramenu Hedwigsbründl. O této vodě se říká, že má podobné účinky jako
voda z Lurd (Lourdes). V Bad Hall v předhůří Alp je jodidovaná sůl úspěšně
používána pro léčbu podrážděných očí. Přírodní léčivý prostředek má navíc
relaxační účinky. Nezapomínejme ani na sůl na jihu země. „Bílé zlato“ bylo
úspěšně používáno již za časů císaře pro uzdravování a uchování zdraví.

víceproudá, rychlostní silnice

Městské lázně byly založeny
v roce 1883 a leží v těsném
sousedství historického centra.
Léčebné procedury se specializují na léčení pohybových onemocnění, revmatických chorob,
poúrazových a pooperačních
stavů. Pobyt v lázních zlepší
i celkovou rekondici těla.

V někdejším městském paláci šlechtického
rodu Buquoyů našel po nedávné rekonstrukci své sídlo čtyřhvězdičkový hotel
Rezidence. Wellnes hotel a spa komplex
najdou zájemci o wellness pobyty přímo
na náměstí v Nových Hradech v městské
památkové zóně. Pak už jen stačí užívat si
kompletní služby: fitness centrum, širokou
nabídku masáží, zábaly, koupele, rehabilitační, detoxikační a jiné wellness procedury. Nechybí sauna, parní lázně, solná jeskyně ani solárium.

Kvalitní ubytování na břehu lipenské
přehrady a wellness služby za příznivé
ceny nabízí rodinný hotel Maxant ve
Frymburku. Kvalitu služeb a spokojenost zákazníků prověřila dlouholetá
tradice hotelu, který funguje už od
roku 1992. Hosté si zaplavou v bazénu, uvolní se při masáži lávovými

18. Plavecký stadion Prachatice

23. Léčivá voda v Horním Rakousku

silnice I. třídy

8. Wellness oáza hotelu Rezidence

13. Hotel Maxant

+420 384 321 235, www.bazen.jh.cz
GPS: 49°8’32.151”N, 15°1’9.301”E

+43 7266 6281, www.bad-kreuzen.at/index.aspx?rubriknr=6451
GPS: 48°16’9.768”N, 14°48’27.900”E

silnice II. třídy

+420 387 008 800, www.rrc-hluboka.com
GPS: 49°2’59.917”N, 14°26’12.855”E

+420 380 735 208, www.hotelfrymburk.cz
GPS: 48°40’2.681”N, 14°9’50.137”E

Rozsáhlé vodní centrum patří k nejoblíbenějším zařízením svého druhu v republice. Najdete zde několik bazénů,
tobogánů a vodních atrakcí. Součástí
jsou sauny, bufet a restaurace.

V Bad Kreuzen se nachází největší
Kneippova zahrada v Rakousku. Je
zde zvuková zahrada s potokem, gradovna se vzduchem obsahujícím sůl
pro dechový trénink, zelené klaustrum,
nášlapná vodní plocha s polévacím
zařízením a okružní stezka pro chůzi
naboso s vodním hřištěm. Mlsací zahrada, velký rybník pro plavání, spirituální zahrada a zahrada pro terapii osteoporózy posilují tělo, ducha i duši.

silnice III. třídy

Relaxační a regenerační centrum
Hluboká nad Vltavou leží v blízkosti druhého nejvíce navštěvovaného
zámku v jižních Čechách, na dohled
osmnáctijamkového hřiště a devítijamkové akademie. Kromě výhledu a
dostupnosti na hlubocké hřiště nabízí
pětihvězdičkový hotel veškerý komfort
fitness, wellness a balneo služeb. Koncept nabízí propojení hry na osmnáctijamkovém hřišti v zachovalé přírodě s výhledem na světoznámý zámek
s možností relaxačních služeb špičkového hotelu v čisté krajině jižních
Čech. Hosté, nejen golfisté, mohou využít bazén s teplou vodou, vířivku,
finskou saunu, aroma saunu, infra saunu, Kneippovy lázně, římskou parní
lázeň, solnou jeskyni a klimatizované fitness. Mezi lázeňské procedury patří
třeba detoxikační koupel s himalájskou solí nebo rašelinový zábal.

17. Aquapark v Jindřichově Hradci

22. Kneippova zahrada Bad Kreuzen

železnice

7. Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou

Největší hotelový wellness komplex
v České republice je nepřehlédnutelný. Leží na břehu lipenského jezera ve
Frymburku. Je jediný wellnes hotel na
jihu Čech s aquaparkem v ceně ubytování. Aquapark pro děti i dospělé
na ploše cca 1500 metrů čtverečních
nabízí řadu atrakcí: divokou vodu,
vodní vřídlo, perličková lůžka, hydromasážní trysky, vodní chrliče a padesátimetrový tobogán. Bazén má dvě
dráhy na plavání dlouhé 25 metrů. Dětské brouzdaliště s klouzačkou měří 40
metrů čtverečních. Rozlehlý hotelový komplex nabízí odpočinek s možností
různých lázeňských procedur a s dalšími sportovními aktivitami, které podporují zdravý životní styl. Hosté si mohou vyzkoušet medovou detoxikační
nebo čokoládovou masáž, exkluzivní bylinné perličkové koupele, francouzské vodní lůžko, turecké lázně nebo Kleopatřinu luxusní smetanovou koupel
s medem a směsí relaxačních bylinek.

+420 387 949 411, www.inbudejovice.cz
GPS: 48°58’27.816”N, 14°28’8.988”E

vodní toky

2. Bertiny lázně v Třeboni

+420 602 261 141, www.dennilazne.cz
GPS: 48°58’46.665”N, 14°28’38.369”E

12. Wellness Hotel Frymburk

+43 7233 7190, www.kneippen.at
GPS: 48°16’9.768”N, 14°48’27.900”E

hlavní město

+420 384 750 127, www.aurora.cz
GPS: 49°0’8.560”N, 14°45’4.485”E

Léčebné lázeňství v kousek od centra
Českých Budějovic – to jsou denní
lázně Vitalis. Nabízejí klasickou lázeňskou posloupnost procedur – koupel
nebo zábal, suchý ovin, masáž. Hosté
mohou zvolit například konopnou,
květinovou, medovou či citrusovou
koupel, různé zábaly a další služby
kvalifikovaného personálu. V odborně zpracované skladbě poskytovaných
lázeňských procedur nechybí například baňkování nebo galvanoterapie.

+420 777 966 666, www.frankuv-dvur.cz
49°8’31.718”N, 14°57’56.896”E

Každý, kdo si rád rozproudí svůj krevní oběh
v přírodě, je na Kneippově stezce v Pesenbachtal na správném místě. 4.41 kilometrů
dlouhá romantická stezka běžící po břehu potoka nás zavede ke vřídlu lázní Bad Mühllacken,
k tůňkám a malému vodopádu. Na konci stezky
dojdete k symbolu soutěsky Pesenbachklamm,
12 m vysokému kameni Kerzenstein. Startem
a cílem cesty je lázeňský dům Bad Mühllacken.

město

Městské slatinné lázně nabízejí léčebné i relaxační pobyty.
K léčebným zábalům a koupelím
se používá slatina, která pochází
z nedalekých rašelinišť. Pobyt
se doporučuje hlavně lidem
s pohybovým onemocněním.
V lázních nechybí ani wellnesscentrum s bazénovým komplexem
s mírně slanou vodou. Lázeňský komplex leží v klidném areálu parku
mimo město na břehu rybníka Svět.

6. VITALIS denní lázně

Pro relaxaci i sportovněji založené
plavce slouží krytý stadion na Sokolském ostrově nadosah od hlavního
českobudějovického náměstí. Plavci mají k dispozici plavecký bazén
(50 x 20 metrů) a skokanský bazén
s hloubkou 3,6 metrů. Děti se vyřádí ve
vlastním bazénu a na krytém tobogánu,
který je dlouhý téměř 70 metrů. Plavání
lze zkombinovat s pobytem ve vířivce nebo parních komorách. V létě je
v těsném sousedství stadionu otevřena městská letní plovárna. Její historie se
píše už od roku 1927, kdy po regulaci řeky se slavnostně otevřela plovárna
a sluneční a sprchové lázně. Od té doby doznal prostor mnoho změn. Plavci
nyní využívají dva bazény, několik vodních atrakcí a čtyřdráhovou skluzavku.

městys

1. Lázně Aurora v Třeboni

+420 777 605 790, www.orientspa.cz
GPS:
48°58’51.439”N, 14°28’19.490”E

Jen dva kilometry od Jindřichova
Hradce na klidném, tichém místě
poskytuje
čtyřhvězdičkový
hotel
Frankův Dvůr své služby. K příjemnému
pobytu
přispívá
nejen
kuchyně
s přípravou pokrmů ze surovin od zdejších farmářů, ale především relaxace
v hotelovém wellness. Romantický pobyt na zrekonstruovaném venkovském
statku zpříjemní bazén s mořskou vodou, whirpool s hydroterapeutickou
masáží a sauna.

21. Kneippova stezka Pesenbachtal

obec

Na jihu Čech netryskají sice žádné minerální prameny, přesto do zdejších lázní
jezdí lidé z celé republiky. Zdejší kraj
uzdravuje nejen svým čistým vzduchem.
Léčivé účinky na pohybové ústrojí prokazatelně mají rašelinové a slatinné koupele.
Ty svým klientům nabízejí lázně v Třeboni, Bechyni a Vráži u Písku, jejichž věhlas
je proslulý právě díky bohatým zásobám
slatiny ze zdejších rašelinišť. Léčí se tu
nejen pacienti po různých operacích, ale
o svou kondici tu pečují i zdraví lidé. Při
jednodenních návštěvách wellness center
i při delších pobytech v lázních s vybranými procedurami upevňují své zdraví.
Kvalitní wellness služby najdou například
i v hotelu, který je součástí unikátní památkové usedlosti ve stylu selského baroka
a v dalších zařízeních v kraji.

Tradiční thajské masáže ale i filipínské
masáže patří k nejžádanějším procedurám v tomto orientálně pojatém
regeneračním a relaxačním centru,
které patří do společnosti Albatros Hotels&Resorts. Sídlí poblíž historického
centra města.

16. Plavecký stadion a letní plovárna
České Budějovice

dálniční sjezd (exit)

WELLNESS A LÁZEŇSTVÍ

11. Hotel Frankův Dvůr
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5. Orient Spa České Budějovice

CZE

24. Bier und Wohlfühlhotel Gut Riedelsbach
“ Wellness v Bavorském lese “ je něco
zcela mimořádného. Slunečná náhorní
rovina na jižním svahu Třístoličníku
v 740 m je obzvláště oblíbená pro své
klima. Ideální, aby se vaše tělo a mysl
dostaly zpět do rovnováhy. Naleznete
zde klid a pohodu, nedotčenou přírodu,
čerstvý vzduch a čistou vodu. Užijte si
krytý bazén, parní lázeň a svět saun. Uvolněte se v odpočinkové místnosti
s panoramatickým výhledem - na kamenných vyhřívaných lavicích a vodních
postelích. Nechte svou mysl bloudit.
+49 (0)8583 / 96040, www.gut-riedelsbach.de
GPS: 48.750208,13.787637

25. Wellnesshotel Jagdhof, Röhrnbach
Wellness v Bavorsku - cítíte se vyčerpaní a potřebujete odpočinek? Pak
si objednejte lázeňskou dovolenou
v Bavorsku a načerpejte novou energii. v Jagdhof Wellness Hotelu
v Bavorském lese si můžete v létě vychutnat sluneční lázeň na pohodlných
relaxačních lehátkách na prosluněném
molu 750 m² velkého přírodního jezírka ke koupání. V zimě není nic krásnějšího, než se v mrazu ponořit do 36 ° C teplého venkovní ho bazénu, který je
vyhřívaný po celý rok a se svými 8x8 metry nabízí dostatek prostoru.
+49 (0) 8582/91590, www.jagdhof-roehrnbach.de
GPS: 48.73889,13.524617

WELLNESS
A LÁZEŇSTVÍ

26. Hotel Reischlhof Wellness und Genuss , Wegscheid
Reischlhof – několikanásobně oceněný wellness
hotel v Bavorsku – vás vítá. Prozkoumejte 2000 m²
wellness zóny a 2000 m² čtverečních velkoubrelaxační zahradu. Najdete zde sauny, 17 různých
odpočinkových místností, moderní kardio a fitness
centrum, plavecký bazén s pramenitou, 32 °C
teplou vodou, venkovní jacuzzi s 36°C, slanný bazén s 35 °C a wellness zahradu! Lákadlem hostů je
oblíbený “Wellness obývací pokoj” – při šálku čaje
a příjemném hovoru zapomenete na čas a ocitnete
se v malém ráji.
+49 (0)8592/93900, www.reischlhof.de
GPS: 48.660051,13.750043
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+420 774 499 812, www.villagegolfhotel.com
GPS: 48°49’37.848”N, 14°21’52.632”E

4. Lázně Bechyně
Patří k nejstarším lázním v republice. Pobyty pomáhají s léčbou
především artritidy a artrózy, Bechtěrevovy choroby, bolestivého
syndromu šlach a svalů a dalších
onemocnění. Při koupelích se
používá slatina dovážená z vlastního rašeliniště na nedalekých
Komárovských blatech.
+420 381 476 100, www.laznebechyne.cz
GPS: 49°17’56.263”N, 14°28’29.600”E

10. Pivní lázně Tábor
Originální pivní lázně BBB jsou hlavní wellness nabídkou čtyřhvězdičkového Hotelu
Dvořák, který má sídlo v historickém centru
Tábora. Lázně patří do nejstarší a největší
celoevropské sítě pivních lázní chráněných
patenty a užitnými vzory. Lázeňskou proceduru s léčivými účinky zažijí hosté při koupeli
s přísadami, ze kterých se dělá pivo. Organismu prospěšná je i relaxace na lůžku z ovesné slámy a také pobyt v sauně
při vstřebávání kladných účinků z pivních procedur. Příjemným zpestřením je
možnost natočení si piva při koupelích v dřevěné kádi.
+420 381 207 211, www.pivnilaznetabor.cz
49°24’42.327”N, 14°39’24.991”E

+420 380 709 811, www.hotel-svatytomas.cz
48°38’23.008”N, 14°6’15.279”E

15. Aquaworld Lipno
Skvělá příležitost, jak relaxovat ve
vodě po celodenním sportování nebo
po turistickém výletě na Lipensku – to
nabízí Aquaworld Lipno, vodní ráj pro
celou rodinu. Odpočívat ve výřivce s
výhledem na jezero, nebo ležet na perličkové desce s masážními tryskami.
Děti čeká vodní skluzavka, nafukovací
atrakce a brouzdaliště s vodním hříbkem a u vstupu také hopsárium. K
plavání láká bazén s protiproudem a finská sauna s vůní bylinkových esencí
přispěje k celkovému uvolnění. Zatímco bazén je přístupný denně, sauny
lze navštívit čtyři dny v týdnu. O vodní radovánky nejsou ošizeni ani handicapovaní návštěvníci, kteří uvítají bezbariérový přístup a bazénový zvedák.
+420 380 736 053, www.lipno.info
GPS: 48°38’26.071”N, 14°13’22.514”E

+420 380 422 761, www.starz.cz
GPS: 49°15’46.217”N, 13°54’51.351”E

20. Plavecký stadion a letní plovárna Tábor
Na stadionu na plavce čeká
vnitřní bazén s možností využití
parních komor (délka 25 m),
dětský bazén pro děti do osmi
let, venkovní areál s brouzdalištěm a tobogánem a individuální relaxační centrum. Venkovní
bazén nabízí 920 m2 vodní
plochy a je přístupný od května
do srpna. - srpen. Provoz venkovního bazénu je určen v závislosti na počasí. Teplota vzduchu se musí pohybovat okolo 20 °C.
+420 381 406 123, www.tzmt.cz
GPS: 49°25’9.216”N, 14°39’55.040”E

vodní plochy; lesy

+420 382 737 111, www.lazne-vraz.cz
GPS: 49°22’45.792”N, 14°7’38.740”E

Jen pět kilometrů od centra Českého
Krumlova najdete ve Svachově Lhotce
u Mirkovic v areálu osmnáctijamkového
golfového hřiště Village Golf Hotel Svachův
Dvůr. Po hře na greenu si lze odpočinout
právě ve zdejších denních lázních Mladina.
Na výběr je několik lázeňských procedur:
masáže provoněné esenciálními oleji,
koupele v relaxačních vanách nebo pivní lázeň v pivu Glokner. Pivo, které
vyrábí zdejší hostinský pivovar Glokner, můžete ochutnat v místním hostinci.
V nabídce je výběr nefiltrovaných a nepasterizovaných piv. Pivo Glockner
používají kuchaři i při přípravě pokrmů. Oba provozy patří stejně jako hotel
a lázně do tohoto resortu.

hranice státu

Procedury nejsou jen pro nemocné, ale
i pro všechny zájemce, kteří si chtějí odpočinout a zregenerovat své tělo
i psychiku. Zámecké prostředí a komorní promenádu uvítají ti, kteří netouží
po rušném lázeňském životě. Zvolit lze
delší pobyt nebo jen pobýt přes víkend
a vychutnat si v atmosféře šlechtického
sídla nedaleko Písku medový zábal nebo
bylinnou koupel.

9. Lázně Svachův Dvůr

Lázně na konci světa. Nebo wellness
uprostřed lesů Šumavy – chcete-li.
Není u nás mnoho hotelů a regeneračních zařízení, nabízejících wellness
služby, na které by se tahle charakteristika dokonale hodila. Po dni plném
sportovních výkonů, dlouhých turistických pochodů či jen romantického
toulání šumavskými lesy si zde odpočinete a načerpáte nové síly.

Krytý
plavecký
areál
na
Křemelce nabízí návštěvníkům
25 metrů dlouhý bazén se šesti
dráhami, parní lázeň, relaxační
bazének s masážními tryskami,
kde voda dosahuje teploty až
34 °C, solární louku a téměř 90
metrů dlouhý tobogán.
V letní plovárně na plavce
čekají padesátimetrový bazén a s osmi dráhami, bazén
s tobogánem a dětský bazén s klouzačkou a hradem s dvěma menšími
skluzavkami. Pro nejmenší děti funguje brouzdaliště. Voda je vyhřívána na
26 °C. Návštěvníci si mohou zahrát minigolf, stolní tenis, soft tenis, basketbal, nohejbal, plážový volejbal nebo kroket. Potřebné náčiní si vypůjčí.

dálnice

3. Lázně Vráž

14. Privátní wellness centrum Svatý Tomáš na Šumavě

19. Plavecký stadion a letní plovárna Strakonice

+43 732 7277-720, www.hornirakousko.at
www.oberoesterreich.at/cz/aktivity/ganzjaehrig/zdravi-wellness.html#oben

dálniční tunel

+420 386 108 200, www.rezidencenh.cz
48°47’24.842”N, 14°46’45.246”E

+420 380 735 229, www.hotelmaxant.cz
48°39’42.223”N, 14°9’55.884”E

+420 388 316 785, www.prachatice.cz
GPS: 49°0’41.304”N, 14°0’16.327”E

dálnice ve výstavbě

+420 384 754 111, www.berta.cz
GPS: 49°0’21.320”N, 14°46’15.229”E

kameny nebo teplým bylinkovým měšcem. Dopřejí si i čokoládovou masáž,
teplý rašelinový zábal či anticelulitidový zábal z mořských řas a také návštěvu
sauny a solária. Hotel se před nedávnem rozrostl o relaxační zimní zahradu,
která je spojena s bazénem i letní terasou.

K dispozici je velký bazén (25 x 12,5
metru) a dětský bazén (9 krát 6 metrů),
parní lázeň, půjčovna plaveckých
pomůcek, posilovna. Pro osoby se
zdravotním postižením mají provozovatelé k dispozici sprchový sedák,
schodišťovou plošinu a bazénový
zvedák. V létě plavcům slouží moderní
veřejné koupaliště Hulák.

V Horním Rakousku pramení ze země
na mnoha místech léčivé prameny,
které jsou v lázních a wellness
zařízeních využívány pro své léčebné,
regenerační a síly obnovující účinky.
Například lázně Bad Zell v Mühlviertelu
mají celkem čtyři radonové prameny.
Ušlechtilý plyn omezuje zánětlivost
a krom toho posiluje imunitní systém. Již léta putují poutníci ke známému
pramenu Hedwigsbründl. O této vodě se říká, že má podobné účinky jako
voda z Lurd (Lourdes). V Bad Hall v předhůří Alp je jodidovaná sůl úspěšně
používána pro léčbu podrážděných očí. Přírodní léčivý prostředek má navíc
relaxační účinky. Nezapomínejme ani na sůl na jihu země. „Bílé zlato“ bylo
úspěšně používáno již za časů císaře pro uzdravování a uchování zdraví.

víceproudá, rychlostní silnice

Městské lázně byly založeny
v roce 1883 a leží v těsném
sousedství historického centra.
Léčebné procedury se specializují na léčení pohybových onemocnění, revmatických chorob,
poúrazových a pooperačních
stavů. Pobyt v lázních zlepší
i celkovou rekondici těla.

V někdejším městském paláci šlechtického
rodu Buquoyů našel po nedávné rekonstrukci své sídlo čtyřhvězdičkový hotel
Rezidence. Wellnes hotel a spa komplex
najdou zájemci o wellness pobyty přímo
na náměstí v Nových Hradech v městské
památkové zóně. Pak už jen stačí užívat si
kompletní služby: fitness centrum, širokou
nabídku masáží, zábaly, koupele, rehabilitační, detoxikační a jiné wellness procedury. Nechybí sauna, parní lázně, solná jeskyně ani solárium.

Kvalitní ubytování na břehu lipenské
přehrady a wellness služby za příznivé
ceny nabízí rodinný hotel Maxant ve
Frymburku. Kvalitu služeb a spokojenost zákazníků prověřila dlouholetá
tradice hotelu, který funguje už od
roku 1992. Hosté si zaplavou v bazénu, uvolní se při masáži lávovými

18. Plavecký stadion Prachatice

23. Léčivá voda v Horním Rakousku

silnice I. třídy

8. Wellness oáza hotelu Rezidence

13. Hotel Maxant

+420 384 321 235, www.bazen.jh.cz
GPS: 49°8’32.151”N, 15°1’9.301”E

+43 7266 6281, www.bad-kreuzen.at/index.aspx?rubriknr=6451
GPS: 48°16’9.768”N, 14°48’27.900”E

silnice II. třídy

+420 387 008 800, www.rrc-hluboka.com
GPS: 49°2’59.917”N, 14°26’12.855”E

+420 380 735 208, www.hotelfrymburk.cz
GPS: 48°40’2.681”N, 14°9’50.137”E

Rozsáhlé vodní centrum patří k nejoblíbenějším zařízením svého druhu v republice. Najdete zde několik bazénů,
tobogánů a vodních atrakcí. Součástí
jsou sauny, bufet a restaurace.

V Bad Kreuzen se nachází největší
Kneippova zahrada v Rakousku. Je
zde zvuková zahrada s potokem, gradovna se vzduchem obsahujícím sůl
pro dechový trénink, zelené klaustrum,
nášlapná vodní plocha s polévacím
zařízením a okružní stezka pro chůzi
naboso s vodním hřištěm. Mlsací zahrada, velký rybník pro plavání, spirituální zahrada a zahrada pro terapii osteoporózy posilují tělo, ducha i duši.

silnice III. třídy

Relaxační a regenerační centrum
Hluboká nad Vltavou leží v blízkosti druhého nejvíce navštěvovaného
zámku v jižních Čechách, na dohled
osmnáctijamkového hřiště a devítijamkové akademie. Kromě výhledu a
dostupnosti na hlubocké hřiště nabízí
pětihvězdičkový hotel veškerý komfort
fitness, wellness a balneo služeb. Koncept nabízí propojení hry na osmnáctijamkovém hřišti v zachovalé přírodě s výhledem na světoznámý zámek
s možností relaxačních služeb špičkového hotelu v čisté krajině jižních
Čech. Hosté, nejen golfisté, mohou využít bazén s teplou vodou, vířivku,
finskou saunu, aroma saunu, infra saunu, Kneippovy lázně, římskou parní
lázeň, solnou jeskyni a klimatizované fitness. Mezi lázeňské procedury patří
třeba detoxikační koupel s himalájskou solí nebo rašelinový zábal.

17. Aquapark v Jindřichově Hradci

22. Kneippova zahrada Bad Kreuzen

železnice

7. Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou

Největší hotelový wellness komplex
v České republice je nepřehlédnutelný. Leží na břehu lipenského jezera ve
Frymburku. Je jediný wellnes hotel na
jihu Čech s aquaparkem v ceně ubytování. Aquapark pro děti i dospělé
na ploše cca 1500 metrů čtverečních
nabízí řadu atrakcí: divokou vodu,
vodní vřídlo, perličková lůžka, hydromasážní trysky, vodní chrliče a padesátimetrový tobogán. Bazén má dvě
dráhy na plavání dlouhé 25 metrů. Dětské brouzdaliště s klouzačkou měří 40
metrů čtverečních. Rozlehlý hotelový komplex nabízí odpočinek s možností
různých lázeňských procedur a s dalšími sportovními aktivitami, které podporují zdravý životní styl. Hosté si mohou vyzkoušet medovou detoxikační
nebo čokoládovou masáž, exkluzivní bylinné perličkové koupele, francouzské vodní lůžko, turecké lázně nebo Kleopatřinu luxusní smetanovou koupel
s medem a směsí relaxačních bylinek.

+420 387 949 411, www.inbudejovice.cz
GPS: 48°58’27.816”N, 14°28’8.988”E

vodní toky

2. Bertiny lázně v Třeboni

+420 602 261 141, www.dennilazne.cz
GPS: 48°58’46.665”N, 14°28’38.369”E

12. Wellness Hotel Frymburk

+43 7233 7190, www.kneippen.at
GPS: 48°16’9.768”N, 14°48’27.900”E

hlavní město

+420 384 750 127, www.aurora.cz
GPS: 49°0’8.560”N, 14°45’4.485”E

Léčebné lázeňství v kousek od centra
Českých Budějovic – to jsou denní
lázně Vitalis. Nabízejí klasickou lázeňskou posloupnost procedur – koupel
nebo zábal, suchý ovin, masáž. Hosté
mohou zvolit například konopnou,
květinovou, medovou či citrusovou
koupel, různé zábaly a další služby
kvalifikovaného personálu. V odborně zpracované skladbě poskytovaných
lázeňských procedur nechybí například baňkování nebo galvanoterapie.

+420 777 966 666, www.frankuv-dvur.cz
49°8’31.718”N, 14°57’56.896”E

Každý, kdo si rád rozproudí svůj krevní oběh
v přírodě, je na Kneippově stezce v Pesenbachtal na správném místě. 4.41 kilometrů
dlouhá romantická stezka běžící po břehu potoka nás zavede ke vřídlu lázní Bad Mühllacken,
k tůňkám a malému vodopádu. Na konci stezky
dojdete k symbolu soutěsky Pesenbachklamm,
12 m vysokému kameni Kerzenstein. Startem
a cílem cesty je lázeňský dům Bad Mühllacken.

město

Městské slatinné lázně nabízejí léčebné i relaxační pobyty.
K léčebným zábalům a koupelím
se používá slatina, která pochází
z nedalekých rašelinišť. Pobyt
se doporučuje hlavně lidem
s pohybovým onemocněním.
V lázních nechybí ani wellnesscentrum s bazénovým komplexem
s mírně slanou vodou. Lázeňský komplex leží v klidném areálu parku
mimo město na břehu rybníka Svět.

6. VITALIS denní lázně

Pro relaxaci i sportovněji založené
plavce slouží krytý stadion na Sokolském ostrově nadosah od hlavního
českobudějovického náměstí. Plavci mají k dispozici plavecký bazén
(50 x 20 metrů) a skokanský bazén
s hloubkou 3,6 metrů. Děti se vyřádí ve
vlastním bazénu a na krytém tobogánu,
který je dlouhý téměř 70 metrů. Plavání
lze zkombinovat s pobytem ve vířivce nebo parních komorách. V létě je
v těsném sousedství stadionu otevřena městská letní plovárna. Její historie se
píše už od roku 1927, kdy po regulaci řeky se slavnostně otevřela plovárna
a sluneční a sprchové lázně. Od té doby doznal prostor mnoho změn. Plavci
nyní využívají dva bazény, několik vodních atrakcí a čtyřdráhovou skluzavku.

městys

1. Lázně Aurora v Třeboni

+420 777 605 790, www.orientspa.cz
GPS:
48°58’51.439”N, 14°28’19.490”E

Jen dva kilometry od Jindřichova
Hradce na klidném, tichém místě
poskytuje
čtyřhvězdičkový
hotel
Frankův Dvůr své služby. K příjemnému
pobytu
přispívá
nejen
kuchyně
s přípravou pokrmů ze surovin od zdejších farmářů, ale především relaxace
v hotelovém wellness. Romantický pobyt na zrekonstruovaném venkovském
statku zpříjemní bazén s mořskou vodou, whirpool s hydroterapeutickou
masáží a sauna.

21. Kneippova stezka Pesenbachtal

obec

Na jihu Čech netryskají sice žádné minerální prameny, přesto do zdejších lázní
jezdí lidé z celé republiky. Zdejší kraj
uzdravuje nejen svým čistým vzduchem.
Léčivé účinky na pohybové ústrojí prokazatelně mají rašelinové a slatinné koupele.
Ty svým klientům nabízejí lázně v Třeboni, Bechyni a Vráži u Písku, jejichž věhlas
je proslulý právě díky bohatým zásobám
slatiny ze zdejších rašelinišť. Léčí se tu
nejen pacienti po různých operacích, ale
o svou kondici tu pečují i zdraví lidé. Při
jednodenních návštěvách wellness center
i při delších pobytech v lázních s vybranými procedurami upevňují své zdraví.
Kvalitní wellness služby najdou například
i v hotelu, který je součástí unikátní památkové usedlosti ve stylu selského baroka
a v dalších zařízeních v kraji.

Tradiční thajské masáže ale i filipínské
masáže patří k nejžádanějším procedurám v tomto orientálně pojatém
regeneračním a relaxačním centru,
které patří do společnosti Albatros Hotels&Resorts. Sídlí poblíž historického
centra města.

16. Plavecký stadion a letní plovárna
České Budějovice

dálniční sjezd (exit)

WELLNESS A LÁZEŇSTVÍ

11. Hotel Frankův Dvůr
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5. Orient Spa České Budějovice

CZE

24. Bier und Wohlfühlhotel Gut Riedelsbach
“ Wellness v Bavorském lese “ je něco
zcela mimořádného. Slunečná náhorní
rovina na jižním svahu Třístoličníku
v 740 m je obzvláště oblíbená pro své
klima. Ideální, aby se vaše tělo a mysl
dostaly zpět do rovnováhy. Naleznete
zde klid a pohodu, nedotčenou přírodu,
čerstvý vzduch a čistou vodu. Užijte si
krytý bazén, parní lázeň a svět saun. Uvolněte se v odpočinkové místnosti
s panoramatickým výhledem - na kamenných vyhřívaných lavicích a vodních
postelích. Nechte svou mysl bloudit.
+49 (0)8583 / 96040, www.gut-riedelsbach.de
GPS: 48.750208,13.787637

25. Wellnesshotel Jagdhof, Röhrnbach
Wellness v Bavorsku - cítíte se vyčerpaní a potřebujete odpočinek? Pak
si objednejte lázeňskou dovolenou
v Bavorsku a načerpejte novou energii. v Jagdhof Wellness Hotelu
v Bavorském lese si můžete v létě vychutnat sluneční lázeň na pohodlných
relaxačních lehátkách na prosluněném
molu 750 m² velkého přírodního jezírka ke koupání. V zimě není nic krásnějšího, než se v mrazu ponořit do 36 ° C teplého venkovní ho bazénu, který je
vyhřívaný po celý rok a se svými 8x8 metry nabízí dostatek prostoru.
+49 (0) 8582/91590, www.jagdhof-roehrnbach.de
GPS: 48.73889,13.524617

WELLNESS
A LÁZEŇSTVÍ

26. Hotel Reischlhof Wellness und Genuss , Wegscheid
Reischlhof – několikanásobně oceněný wellness
hotel v Bavorsku – vás vítá. Prozkoumejte 2000 m²
wellness zóny a 2000 m² čtverečních velkoubrelaxační zahradu. Najdete zde sauny, 17 různých
odpočinkových místností, moderní kardio a fitness
centrum, plavecký bazén s pramenitou, 32 °C
teplou vodou, venkovní jacuzzi s 36°C, slanný bazén s 35 °C a wellness zahradu! Lákadlem hostů je
oblíbený “Wellness obývací pokoj” – při šálku čaje
a příjemném hovoru zapomenete na čas a ocitnete
se v malém ráji.
+49 (0)8592/93900, www.reischlhof.de
GPS: 48.660051,13.750043

EUROPEAN UNION
European Regional
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Investice do vaší budoucnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF), Státním rozpočtem ČR a Jihočeským krajem.
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