
 

 

 
 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE KE ZVÝHODNĚNÝM POBYTŮM  
 

Františkovy Lázně jsou malebným městečkem uprostřed parků s tradicí již od roku 1973. Samotné město okouzlí 

svým jedinečným historickým rázem, krásnou přírodou i rozmanitým okolím, které vybízí k nerušenému aktivnímu i 

pasivnímu odpočinku všechny věkové kategorie. Svým hostům nabízí komplexní lázeňské služby s využitím přede-

vším dvaceti místních léčivých pramenů, přírodního léčivého plynu a sirnoželezité slatiny. 
 

Léčebná péče - Léčebný plán stanoví náš odborný lékař na základě lékařské prohlídky 
 

Při léčení jsou využity tyto léčebné procedury: 

  klasické procedury s využitím františkolázeňských přírodních léčivých zdrojů (přírodní sirnoželezitá slatina, 

minerální léčivá voda a zřídelní plyn) - slatinné koupele, slatinné zábaly, uhličité koupele, inhalace, plynové in-

jekce, inhalace, pitná kúra aj. 

 fyzikální léčba – elektroterapie, magnetoterapie, ultrasonoterapie, parafínové zábaly rukou, zad a kloubů aj. 

 fyzioterapie – klasická či reflexní masáž, léčebný tělocvik v bazénu, plavání, individuální či skupinový léčebný 

tělocvik, mobilizace, měkké techniky, míčkování, SM systém, manuální léčba, srdíčkové trasy aj. 

 vodoléčba – podvodní masáž, perličková, přísadová a celotělová vířivá koupel, vířivá koupel horních a dolních 

končetin, šlapací bazénky aj. 

 speciální léčebné procedury – oxygenoterapie, manuální či přístrojová lymfodrenáž, obstřik kloubů aj. 
 

Typy léčebných programů: 

 onemocnění srdce a cév 

 onemocnění pohybového aparátu 

 gynekologická onemocnění (ne v LH Imperial) 

 následná péče po onkologických onemocněních 

 léčba trávicího ústrojí (ne v LH Imperial) 

 léčba kožních nemocí (ne v Pawlik a Imperial) 

 léčba nervových onemocnění (ne v LH Imperial) 

 edukačně-preventivní program 

  diabetes mellitus (ne v LH Pawlik a Imperial) 
 

Možnosti kulturního vyžití 

Pro naše hosty nabízíme bohatý kulturní program zdarma či za zvýhodněné vstupné. Hosté mohou během pobytu 

navštívit koncerty, výstavy, přednášky, kino, divadlo či taneční odpoledne a večery. Ukázku kulturního a společen-

ského vyžití naleznete pro každý měsíc na http://www.frantiskovylazne.cz/cs/kulturni-prehled/ Tip - ve večerních 

hodinách doporučujeme navštívit lázeňskou taneční kavárnu Gruzii s živou taneční hudbou a posezením.  
 

Možnosti sportovního vyžití 

 Aquaforum, největší a nejkrásnější akvapark českých lázní - moderní velkolepý komplex 6ti vnitřních a venkov-

ních bazénů, plavecký a  relaxační bazén, podvodní masážní trysky, whirlpool, dětské brouzdaliště, tobogán, jes-

kyně, finská sauna, dále uvnitř areálu moderní posilovna a solárium. Areál bazénu je přímo propojen s lázeňským 

hotelem Pawlik, hosté mají všechny služby pod jednou střechou a mohou projít pouze v županu. Denně 9 – 21 h. 

 Bike station v hotelu Pawlik pro všechny hosty – zapůjčení horských kol, city kol i elektrokol, včetně dětských a 

helm, 2 dětské koloběžky. V okolí Františkových Lázní je k dispozici hustá síť cyklostezek a cyklotras od rovina-

tého terénu po okolí, parcích či podél řeky Ohře na nové cyklostezce Ohře (z Chebu do Karlových Varů lehká tra-

sa bez převýšení i pro rodiny), délka až do Ostrova 102 km. Pro zdatnější cyklisty nabízí Český a Slavkovský les 

krásné cyklotrasy zalesněnou krajinou. Vaše kola Vám hotel rád uschová. 

 Nordic Walking – zapůjčení holí, pravidelné lekce s proškoleným instruktorem, jóga 

 In-line dráha přímo ve Františkových Lázních a nově stezka podél řeky Ohře, miniaturgolf v letních měsících 

 Golf Resort Františkovy Lázně (pouze 8 km vzdálené golfové hřiště, celkem 10 hřišť v našem kraji) 

 Vycházky po rozlehlých parcích 

Celý lázeňský trojúhelník nabízí řadu historických památek a přírodních rezervací mezi zalesněnými kopci.  
 

Umožňujeme využití zaměstnaneckých výhod přes program Benefit Plus - je nutné uvést v objednávce do poznámky 

Váš rezervační kód. Pobyt* lze hradit i poukázkami SODEXO – Pass - Relax, Flexi, Dárkový, Fokus, přes Cafeterii 

moje Benefity, EDENRED – Ticket - Medica, Compliments - dárkový, Holiday, Multi a Benefit card; Sport a kultu-

ra (pouze v Aquaforu), CHEQUE DEJENEUR - Šek dovolená, Unišek+, Cadhoc - dárkový šek. 
 

* Neplatí pro LH Imperial****
SUPERIOR 

http://www.frantiskovylazne.cz/cs/kulturni-prehled/


 

 

 

LÁZEŇSKÉ HOTELY  
 

Všechny naše hotely leží v lázeňském centru v těsné blízkosti parků. 
 

 

IMPERIAL****
SUPERIOR

           www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-imperial/  

Lázeňský hotel Imperial patří k nejlepším hotelům Františkových Lázní. Nachází se uprostřed lázeňského parku. Ho-

tel nabízí moderní balneoprovoz s využitím výhradně přírodních léčivých zdrojů pod jednou střechou, jehož součástí 

je krytý vyhřívaný bazén a finská sauna. Tento hotel upřednostňují hosté vyhledávající klidné prostředí s osobním 

přístupem. Všechny pokoje mají sprchu, WC, fén, župan, telefon, připojení k internetu, LCD televizor se satelitními 

programy, minibar a trezor. Hotel disponuje novou à la carte restaurací, výtečnou kuchyní i vlastní cukrářkou. Nachá-

zí se zde také kosmetika, manikúra, pedikúra.  

 

Lázeňský hotel PAWLIK ****            www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-pawlik/  

Lázeňský hotel Pawlik nabízí krásné ubytování v budově postavené v druhé polovině 19. století v historickém stylu a 

je nejoblíbenějším hotelem našich hostů. Léčebně-rehabilitační oddělení, lékař i procedury se nachází v hotelu či 

v propojených Císařských lázních. Strava je nabízena formou rautů, kde si mohou hosté vybrat ze široké nabídky 

teplých jídel, salátů a dezertů. V hotelu najdete i kavárnu, lobby bar a relaxační lesopark (v létě s lehátky). Hotel je 

rozdělen na budovu A a budovu B, která je s budovou A propojena vyhřívanou prosklenou chodbou. Všechny pokoje 

budou od roku 2017 zrekonstruované. Všechny pokoje mají sprchu, případně vanu (vana pouze v hlavní budově), 

WC, fén, župan, telefon, připojení k internetu, LCD televizor se satelitními programy, minibar a trezor. Velkou výho-

dou hotelu je přímé propojení s Aquaforem - největším a nejkrásnějším akvaparkem českých lázní, který tvoří 3 

vnitřní bazény (plavecký, relaxační s vodními tryskami a jeskyní a whirpool), dále dětské brouzdaliště, 3 venkovní 

bazény se spoustou vodních atrakcí, které mohou všichni hosté navštěvovat neomezeně denně od 9 – 21 hod. Do 

Aquafora je pro hosty hotelu Pawlik volný vstup po celý týden od 9 – 21 hod.  

 

SAVOY****                    www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-savoy/ 

Hotel je výjimečný svojí polohou přímo na lázeňské promenádě a současně sousedí s rozlehlým lázeňským parkem. 

K dokonalému pohodlí hostů přispívá léčebné oddělení v hotelu, rehabilitační bazén, finská sauna i klidnější prostře-

dí. Snídaně je podávána formou bufetu, oběd a večeře jsou servírovány (výběr z menu).  V hotelu se nachází nově 

zrekonstruovaná kavárna a venkovní terasa, dětský koutek, dále je možné využít kosmetického salónu nebo kadeřnic-

tví. Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou či vanou, WC, SAT-TV, lednicí, fénem, županem, připojením k internetu, 

minibarem a trezorem. Hosté hotelu mají volný vstup do Aquafora i fitness po. - pá. 9 - 21 h. 

 

DR. ADLER***             www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-dr-adler/  

Přátelská a rodinná atmosféra je symbolem lázeňského hotelu Dr. Adler***. Budova hotelu byla postavena v první 

polovině 19. stol. a patří mezi kulturní památky. Hotel se nachází u krásného parku v klidném prostředí lázeňského 

centra a prošel v roce 2012 rekonstrukcí. V loňském roce zde bylo vystavěno nové balneocentrum a zaveden Nový 

kostelní pramen sloužící pro pitnou kúru a balneologii. Hosté mají nyní téměř veškeré procedury pod jednou střechou. 

Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, fénem, županem (za poplatek), SAT-TV, lednicí, telefonem, připojením 

k internetu za poplatek (bezplatný internet se nachází v recepci) a trezorem. Snídaně je nabízena formou bufetu, oběd 

a večeře jsou servírované (výběr z menu). Hotel nabízí také příjemné posezení v lobby baru. Hosté hotelu mají volný 

vstup do Aquafora i fitness po. – pá. 9 – 21 hod. 

 

METROPOL***        www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-metropol/ 

Hotel z 19. století leží u krásného lázeňského parku v lázeňském centru. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a hos-

tům nabízí pod jednou střechou hezké ubytování, stravování a procedury ve vlastním balneocentru. Snídaně je usku-

tečněna formou bufetu, oběd a večeře jsou servírovány (výběr z menu). Hotel se vyznačuje příjemnou a klidnou atmo-

sférou. K hotelu patří vlstní hlídané parkoviště. Hosté hotelu mají volný vstup do Aquafora / fitness po. – pá. 9 - 21 h.  
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