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Uzdrowiska Moraw i Śląska
Terme della Moravia e della Slesia
Morawy i Śląsk są destynacją bogatą w naturalne
źródła lecznicze. Sanatoria lecznicze, które powstały
w pobliżu źródeł wód mineralnych i termalnych, złóż
torfu, borowiny lub błota, zdobyły wielką sławę w
kraju i w świecie. Znajdą tu Państwo niemal dwadzieścia uzdrowisk. Zajmują się leczeniem całego
szeregu dolegliwości takich, jak choroby aparatu ruchowego i układu oddechowego, choroby nerwowe, ginekologiczne, onkologiczne, reumatologiczne lub choroby
serca i naczyń krwionośnych, oraz choroby nerek i dróg moczowych, żołądka,
dwunastnicy lub jelita grubego.
Tutejsza historia lecznictwa uzdrowiskowego ma swoje korzenie już
w XV wieku. Znaczny rozwój lecznictwa nastąpił w XIX i na początku XX
wieku, kiedy zaczęły wyrastać miasteczka uzdrowiskowe ze specyficzną
architekturą i atmosferą. Do dziś środowisko ośrodków uzdrowiskowych,
przeważnie wkomponowanych do
malowniczej przyrody, oraz wyjątkowa architektura
niektórych z nich stwarza niepowtarzalną atmosferę
- genius loci.
Obecnie architektura dostosowała się do potrzeb
współczesnych. Obok standardowej oferty pobytów leczniczych znajdziemy tu też nowe formy
programów relaksacyjnych, regeneracyjnych
lub upiększających, które dopełniają możliwości
uprawiania sportów takich, jak golf, tenis, fitness, turystyka rowerowa i piesza, oraz popularny ostatnio Nordic Walking.

La Moravia e la Slesia sono destinazioni ricche di
sorgenti curative naturali. Le terme curative sorte
nei pressi di sorgenti di acque minerali e termali, depositi di torba, paludi o fanghi, si sono guadagnate
una grande fama sia in patria che all‘estero. In queste regioni sorgono quasi venti stazioni termali.
Esse sono specializzate nel trattamento di una vasta
gamma di disturbi, come le malattie
dell’apparato motorio e respiratorio,
i disturbi nervosi, ginecologici, oncologici, reumatologici e le malattie
cardiovascolari, nonché le nefropatie
e le malattie delle vie urinarie, dello
stomaco, del duodeno e del colon.
La storia locale delle terme affonda
le sue radici nel XV secolo. Il grande
boom fu invece registrato nel XIX e
all‘inizio del XX secolo, quando cominciarono a nascere città termali con
un’architettura e un‘atmosfera particolare. Ancora oggi gli ambienti delle
stazioni termali, per la maggior parte
immerse nella natura pittoresca, e la straordinaria
architettura di alcune di esse creano un’atmosfera
irripetibile.
I trattamenti termali attuali si sono adattati alle esigenze dei tempi moderni. Oltre all’offerta standard
di soggiorni terapeutici, vi trovate anche nuove forme di programmi per il relax, la rigenerazione e
la bellezza, integrati da attività sportive come il
golf, il tennis, il fitness, il ciclismo, il trekking e il
nordic walking, oggi molto popolare.
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Morawy i Śląsk

Moravia e Slesia

Morawy i Śląsk są, z punktu widzenia historii i współczesnej oferty, wyjątkowo bogatą destynacją.
Dowodem na to jest szereg zapisów na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Goście przyjeżdżają tu też podziwiać tradycje folklorystyczne, kosztować wina i
delektować się nietkniętą górską przyrodą lub wyjątkową architekturą. Przyjeżdżają do atmosfery
festynów, jarmarków, obchodów i wielkich międzynarodowych festiwali. Znajdują tu spokój i
dobry nastrój w tutejszych uzdrowiskach.

La Moravia e la Slesia, dal punto di vista della storia, della cultura e dell’offerta attuale, sono
destinazioni eccezionalmente ricche. Ne sono una prova i diversi siti iscritti nella Lista del patrimonio mondiale culturale e naturale dell‘UNESCO. I visitatori vengono anche per le tradizioni
folcloristiche, il vino e la natura montana incontaminata e per la loro architettura unica. Vengono
per l’atmosfera delle feste, delle fiere, dei banchetti e dei grandi festival internazionali. Vi trovano
anche la pace e la tranquillità delle terme locali.

Zabytki i unikaty techniczne/Monumenti storici e tecnici straordinari

Przyroda/Natura

Na uwagę zasługują cztery z zabytków z listy UNESCO – krajobraz
kulturalny LVA, zespół pałacu i ogrodów w miejscowości Kroměříž,
Willa Tugendhat w Brnie i Słup Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu. Nie wolno ominąć szeregu zamków i pałaców, między innymi
np. zamków Bouzov i Pernštejn lub pałaców Vizovice i Raduň. Do
unikatów technicznych należy rezerwat zabytków Dolny Rejon
Vítkovice w Ostrawie, elektrownia szczytowo-pompowa Dlouhé
Stráně, kanał Baty między Otrokovicami i Hodonínem lub wiatrak
w miejscowości Kuželov.

Piękno przyrody Moraw i Śląska doceniła organizacja UNESCO,
wpisując na listę Rezerwatów Biosferycznych z Pierwotnymi
Ekosystemami również pogórze Białe Karpaty i rejon Dolnej Moravy. Piękno i wyjątkowość przyrody Moraw i Śląska potwierdza
też istnienie Parku Narodowego Podyjí i 7 chronionych parków
krajobrazowych. Nie wolno też zapomnieć o szeregu systemów
jaskiniowych i przepaści. Do najbardziej znanych należy z pewnością Morawski kras z przepaścią Macocha lub jaskinie Zbrašovské
aragonitové jeskyně z przepaścią Hranická propast.

Vale la pena di visitare i quattro monumenti inclusi nella Lista dell‘UNESCO: il paesaggio culturale di Lednice-Valtice, il complesso del
palazzo e dei giardini di Kroměříž, la Villa Tugendhat di Brno e la Colonna della Santissima Trinità di Olomouc. Non dobbiamo dimenticare i numerosi castelli e palazzi, fra cui, ad esempio, i castelli di
Bouzov e Pernštejn e i palazzi di Vizovice e Raduň. Fra i monumenti
tecnici unici ci sono la regione delle miniere di Vítkovice a Ostrava,
la centrale idroelettrica a pompaggio di Dlouhé Stráně, il canale di
Baťa tra Otrokovice e Hodonín e il mulino a vento di Kuželov.

Le bellezze naturali della Moravia e della Slesia sono state premiate dall‘UNESCO includendo la catena dei Carpazi Bianchi e la
Bassa Moravia nella lista delle riserve della biosfera con ecosistemi originali. La bellezza e l‘unicità della natura in Moravia e Slesia
sono documentate anche dal Parco nazionale “Podyjí” (Regione
del fiume Thaya) e 7 aree protette. Non dobbiamo dimenticare
neanche i tanti sistemi di grotte e gole. Tra i più noti ci sono certamente il Carso moravo con la gola “Macocha” e le grotte di aragonite di Zbrašov con la gola di Hranice.

Uroczystości i festiwale/Feste e festival
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Gastronomia/Gastronomia

Częścią naszego życia jest też rozrywka. Wiedzieli to już nasi
przodkowie, po których nam do dziś zachowały się takie klejnoty
zabawy folklorystycznej, zapisane też na liście UNESCO, jak Slovácka jazda królów lub taniec verbuňk na Slovácku. Z nowszych
imprez wymienimy przynajmniej międzynarodowy festiwal muzyki wielu stylów Colours of Ostrava, międzynarodowy konkurs
fajerwerków Ignis Brunensis w Brnie, lub tradycyjne spotkanie
kowali artystów Hefaiston na zamku Helfštýn koło Lipníka nad
Bečvou.

Trudno dziś powiedzieć, które danie w tutejszych krajach jest
oryginalne, a które przyniosły na Morawy i na Śląsk wojska napoleońskie, Turcy, Rzymianie, lub które są dziedzictwem Austro-Węgier. Co jest jednak dla naszego kraju typowe, są to regionalne produkty w postaci serów takich, jak Niva, Oryginalne
Serki Ołomunieckie, sery kozie lub owcze, oraz wino, śliwowica
i piwo. W wielu miejscach te produkty są też wykorzystywane w
lecznictwie w postaci na przykład piwnych lub winnych kąpieli i
zabiegów.

Anche il divertimento fa parte della nostra vita. Lo sapevano già i
nostri antenati, che ci hanno tramandato fino ad oggi veri gioielli
del divertimento folcloristico, iscritti anche nella Lista dell’UNESCO, come la Cavalcata dei re e il ballo Verbuňk di Slovácko. Fra
gli eventi nati più di recente citiamo almeno il festival musicale
internazionale multi-genere “Colours of Ostrava”, il concorso internazionale di fuochi d‘artificio “Ignis Brunensis” di Brno e il tradizionale incontro internazionale di fabbri artistici “Hefaiston” al
castello di Helfštýn presso Lipník nad Bečvou.

È difficile oggi determinare quali piatti siano originari di queste
regioni e quali siano stati portati in Moravia e Slesia dai soldati
napoleonici o svedesi, dai Turchi, dai Romani o siano stati ereditati dall‘Impero austro-ungarico. Tuttavia, esistono anche prodotti
regionali tipici, come la Niva, le vere ricottine di Olomouc, i formaggi di capra e di pecora, ed anche il vino, la slivovice e la birra.
In molti luoghi, questi prodotti sono utilizzati anche nelle terme,
sotto forma di bagni e trattamenti a base di birra o vino.
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Olomouc

Ostrava

Brno
Zlín
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Województwo Morawsko-śląskie
Regione della Moravia e della Slesia
Województwo Morawsko-śląskie tworzy 6 regionów turystycznych – Jesioniki - Wschód, Śląsk Opawski,
Poodří – Moravské Kravařsko, Ostrawsko, Śląsk Cieszyński i Beskidy Region jest bogaty w szereg unikatowych zabytków technicznych, zamków, pałaców, oraz piękną przyrodę Jesioników i Beskidów Jest ojczyzną takich światowych sław, jak kompozytor Leoš Janáček lub filozof Sigmund Freud Osobliwą atmosferą
żyje też miasto wojewódzkie Ostrawa, które po przemysłowej przeszłości przeżywa dziś odrodzenie jako
ośrodek wielu dziedzin kultury

1

Główne wskazania leczenia
Choroby onkologiczne, układu
oddechowego i aparatu ruchowego,
zaburzenia psychiczne, choroby
skóry i naczyń
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Uzdrowisko górskie/Terme di montagna
Karlova Studánka
Naturalny czynnik leczniczy
Woda mineralna wodorowęglanowowapiennego typu o wyższej
zawartości kwasu krzemowego,
czyste powietrze
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Sorgente curativa naturale
Acqua minerale di tipo idrogenocarbonata-calcica con un elevato
contenuto di silice, aria pulita

Karlova Studánka

Brno
Indicazioni terapeutiche
principali
Malattie oncologiche,
respiratorie, circolatorie
e disturbi muscolo-scheletrici,
disturbi mentali, malattie della pelle e vascolari

Uzdrowisko górskie Karlova Studánka jest najwyżej położonym uzdrowiskiem w Republice
Czeskiej i leży wśród pięknej górskiej przyrody.
Jest wyjątkowe swoją unikatową architekturą i
czystym powietrzem porównywalnym z Alpami
szwajcarskimi. Klimat i średnio mineralizowana
woda węglanowa pomagają przede wszystkim
w leczeniu chorób układu oddechowego, kardiologicznych, skóry i chorób
aparatu ruchowego.
Pierwszy dom uzdrowiskowy
wybudowano tu już w 1785 roku
a dzisiejszą nazwę uzdrowisko
otrzymało w 1803 roku od słynnego habsburskiego generała
Karla, pogromcy Napoleona w
bitwie pod Aspern.
Pomiary wykazują, że jest tu najczystsze
powietrze w Europie środkowej. Uzdrowisko
leży w nietkniętej przyrodzie na wschodniej
stronie najwyższej góry Jesioników Pradziada,
w dolinie rzeczki Bílá Opava.

Ostrava

Olomouc

Zlín

Le terme di montagna Karlova Studánka sono la
stazione termale situata alla maggiore altitudine della Repubblica Ceca e sono circondate
dalla bellissima natura montana. Sono uniche
per la loro splendida architettura e l’aria pulita
paragonabile alle Alpi svizzere. Il clima e l’acqua
carbonica moderatamente mineralizzata aiutano
soprattutto a curare le malattie dell’apparato
respiratorio, cardiache, cutanee e dell’apparato motorio.
Il primo stabilimento termale
fu costruito nel 1785 e ricevette il suo nome attuale nel 1803,
in onore del famoso Arciduca
asburgico Carlo, che sconfisse
Napoleone nella battaglia di
Aspern.
Alcune misurazioni hanno dimostrato che l‘aria
locale è la più pulita dell’Europa centrale. Le terme
sono circondate dalla natura incontaminata del
versante orientale della montagna più alta degli
Jeseníky, il Praděd, nella valle del fiume Bílá Opava.

Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s. p.
č. p. 6, 793 24 Karlova Studánka, GPS: 50°4‘24.587“N, 17°18‘22.246“E,
Tel.: +420 554 798 111, E-mail: recepce@k.studanka.cz, www.k.studanka.cz
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Województwo Morawsko-śląskie | Regione della Moravia e della Slesia

La Regione della Moravia e della Slesia è composta da 6 aree turistiche: Jeseníky – Est, Slesia di Opava,
Regione del fiume Odra (Poodří) – Kravařsko, Regione di Ostrava, Slesia di Těšín e Beskydy La regione è
ricca di una serie di monumenti tecnici unici, castelli, palazzi e le bellezze naturali dei monti Jeseníky e Beskydy È il luogo di nascita di personalità di livello mondiale come il compositore Leoš Janáček e il filosofo
Sigmund Freud L’atmosfera distintiva caratterizza il capoluogo di regione Ostrava che, dopo il passato
industriale, sta vivendo una rinascita trasformandosi in un centro culturale e multi-genere

9

Pomysły na wycieczk

Zabiegi lecznicze
Czynnikiem leczniczym jest czyste
powietrze, pobyt w sanatorium klimatycznym wyraźnie łagodzi dolegliwości związane z oddychaniem i
choroby z tym związane. Jest to również naturalna, średnio mineralizowana węglanowa woda mineralna
wodorowęglanowo-wapiennego typu z podwyższoną zawartością kwasu krzemowego. Źródła są
wykorzystywane do kąpieli węglanowych, kuracji
pitnej, inhalacji i kąpieli gazowych z wykorzystaniem gazu źródlanego. Do leczenia służą złoża
torfu, skutecznymi zabiegami są elektroterapia,
rehabilitacja, masaże klasyczne i odruchowe, lub
ręczny drenaż limfatyczny.
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Trattamenti termali
Una delle fonti curative è la stessa
aria pulita, il soggiorno nelle terme
climatiche, infatti, attenua significativamente i disturbi respiratori e le
malattie ad essi associate. Un’altra
fonte curativa è ovviamente l’acqua
minerale carbonica moderatamente
mineralizzata di tipo idrogenocarbonato-calcico,
con un elevato contenuto di silice. Le sorgenti vengono utilizzate per i bagni carbonici, le cure idropiniche, le inalazioni e i bagni con l’utilizzo dei gas
di sorgente. Per il trattamento vengono utilizzati i
depositi di torba ed altre procedure efficaci come
l’elettroterapia, la fisioterapia, i massaggi tradizionali, la riflessologia e il linfodrenaggio manuale.

W areale znajduje się jaskinia solna,
basen z atrakcjami hydroterapeutycznymi i słoną wodą, o temperaturze od 32 do 34 °C, fińska sauna i
tepidarium.

Nell’area si trova una grotta di sale,
una piscina con attrazioni idroterapiche e acqua salata calda (3234 °C), una sauna finlandese e il tepidarium.

Goście są zakwaterowani w nowo
zmodernizowanych
zabytkowych
obiektach otoczonych wspaniałą górską przyrodą, która kusi na spacery i
wycieczki po okolicy. Można tu znaleźć wiele ścieżek dla turystów pieszych i rowerowych, a w miesiącach
zimowych można skorzystać ze znanych okolicznych ośrodków narciarskich lub utrzymanych tras dla narciarzy biegowych.

Gli ospiti sono alloggiati in edifici storici ristrutturati di recente, circondati
da uno splendido paesaggio montano che invita a fare passeggiate e gite
nella zona. Vi trovate molti sentieri
per escursionisti e ciclisti e in inverno
è possibile utilizzare le rinomate stazioni sciistiche circostanti e le piste da
fondo preparate.

Czego musimy
skosztować

Che cosa dovete assolutamente provare

Vařonka jest to ciepły napój alkoholowy przyprawiony cynamonem, goździkiem i cytryną. Do kubka wysmarowanego masłem dodaje się miód
i wódkę czystą lub żytnią. Popularny
grzejący napój alkoholowy napełnia
aromatem, zwłaszcza w miesiącach Więcej na/Maggiori informazioni su
zimowych, miejscowe restauracje.
www.jaksmakuje.cz

La Vařonka è una bevanda alcolica
calda aromatizzata con cannella, chiodi di garofano e limone. In una tazza
unta col burro si aggiunge il miele e la
vodka o acquavite di grano. Una bevanda alcolica molto amata che riscalda e invade col suo profumo i ristoranti locali soprattutto nei mesi invernali.

1. Ścieżka poznawcza Bílá Opava
Prowadzi z miejscowości Karlova Studánka
brzegami rzeki Bílá Opava koło wodospadów, kaskad, formacji skalnych i romantycznych zakątków puszczy świerkowej.
Największy wodospad na rzece Bílá Opava
mierzy niemal 8 metrów.
2. Pradziad
Najwyższy szczyt Jesioników, 1492 m
n.p.m. Na szczycie stoi 162 metrowy
nadajnik telewizyjny z restauracją,
hotelem i tarasem widokowym, z którego
jest wspaniały widok panoramy Jesioników.
Przy dobrej pogodzie można zobaczyć Karkonosze, Wysokie Tatry, Małą i Wielką Fatrę.
3. Bruntál
Miasto zdobi pałac łączący w sobie
renesans z barokiem, zachowało się tu
oryginalne wyposażenie wnętrz i bogata
kolekcja obrazów, zbrojownia i biblioteka.
www.mubr.cz

Consigli per le gite
1. Sentiero didattico Bílá Opava
Esso parte da Karlova Studánka e segue le sponde
della Bílá Opava intorno alle cascate, alle cateratte,
alle formazioni rocciose e ai luoghi più romantici
della foresta di abeti. La cascata più grande della
Bílá Opava è di quasi 8 metri.
2. Praděd
La montagna più alta degli Jeseníky 1492 m s.l.m.
In cima si trova la torre televisiva alta 162 m con un
ristorante, un albergo e una terrazza panoramica,
da cui si gode una splendida veduta degli Jeseníky.
Se il cielo è sereno, è possibile vedere i Monti dei
Giganti, gli Alti Tatra e i Piccoli e Grandi Fatra.
3. Bruntál
La città è adornata da un palazzo che unisce gli
stili rinascimentale e barocco, si è conservato l’arredamento degli interni originali, compresa una
ricca collezione di quadri, l’armeria e la biblioteca.
www.mubr.cz

4. Heřmanovice
W miejscowości można zobaczyć
drewniane parterowe chaty z XIX wieku,
wyjątkowo zachowany zespół architektury
ludowej, chronionym zabytkiem jest też
kościół farny św. Andrzeja.
www.hermanovice.cz

4. Heřmanovice
Nel villaggio vedrete case in legno a un piano del
XIX secolo, vari esempi unici di architettura popolare conservatisi fino ad oggi, compreso un bene
culturale protetto come la chiesa parrocchiale di
S. Andrea.
www.hermanovice.cz

5. Rýmařov
Pierwotnie miasteczko górnicze z szeregiem zabytków i wieloletnimi tradycjami
warzenia piwa, którego można skosztować
w miejscowym browarze. www.rymarov.cz

5. Rýmařov
Originariamente una città mineraria con molti
monumenti e una lunga tradizione nella produzione di birra, che potete gustare nel birrificio
locale. www.rymarov.cz

6. Zamek Sovinec
Najbardziej rozległe zachowane fortyfikacje
z czasów wojny trzydziestoletniej.
Z głównej wieży jest widok na okolicę.
Odbywają się tu imprezy kulturalne,
jarmarki, występy szermierzy, pokazy
tradycyjnych rzemiosł. www.sovinec.cz

6. Castello di Sovinec
Le più vaste fortificazioni conservatesi dall’epoca
della Guerra dei Trent‘Anni. La torre principale
offre una veduta del paesaggio circostante. Vi
si svolgono eventi culturali, fiere, spettacoli di
scherma, dimostrazioni di artigianato tradizionale.
www.sovinec.cz

7. Krnov
Dominantą jest góra pielgrzymkowa Cvilín
z kościołem Panny Marii Siedmiobolesnej
i wieżą widokową. Miasto jest znane
z produkcji organów i napojów bezalkoholowych. Można się wybrać na zwiedzanie
zakładu firmy Kofola, zapoznać się z historią
i sposobem produkcji popularnego napoju.
www.krnov.cz

7. Krnov
La dominante è la collina di pellegrinaggio di
Cvilín con la chiesa della Madonna Addolorata
e la torre panoramica. La città è famosa per la
produzione di organi e bevande analcoliche. È
possibile visitare lo stabilimento della società Kofola e apprendere la storia e i processi di produzione di
questa bevanda molto amata.
www.krnov.cz
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Sanatorium/Terme di Darkov

Darkov
Ostrava

Olomouc

Naturalny czynnik leczniczy
Jodobromowa woda o wysokiej
zawartości jodu

Sorgente curativa naturale
Acqua bromo-iodica con
un alto contenuto di iodio

Główne wskazania leczenia
Leczenie aparatu ruchowego, układu
nerwowego i krążenia, chorób skóry,
ginekologicznych

Indicazioni terapeutiche
principali
Trattamento dell’apparato motorio, nervoso e circolatorio,
malattie cutanee e ginecologiche

Jedno z najstarszych sanatoriów jodowych w
Europie założono w 1867 roku. Naturalnym czynnikiem leczniczym jest silnie mineralizowana jodobromowa woda mineralna, tzw. solanka jodobromowa, która jest pompowana z głębokości ok.
tysiąca metrów spod ziemi. Jest wykorzystywana
zwłaszcza do leczenia chorób aparatu ruchowego, chorób kardiowaskularnych, nerwowych,
skóry i ginekologicznych.
Dzięki wysokiemu poziomowi
leczenia opartego o wyjątkowe bogactwo przyrody i jakości
świadczonych usług Sanatorium
Darkov należy do bardzo popularnych sanatoriów.

Tutejsza woda pochodząca z trzeciorzędu jest
bogata w jod - naturalny pierwiastek, kluczowy
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
ludzkiego. Darkovskie źródła zawierają
od 25 do 40 mg jodu na litr wody.

Brno
Zlín

Una delle più antiche stazioni termali iodiche
d‘Europa, è stata fondata nel 1867. La sorgente
curativa naturale è l’acqua minerale bromoiodica fortemente mineralizzata, ossia la cosiddetta salamoia bromo-iodica, che viene pompata
da una profondità di mille metri sotto il suolo. È
utilizzata principalmente per il trattamento di malattie del sistema locomotore, cardiovascolare,
neurologico, dermatologico e
ginecologico.
Dato l‘elevato livello del trattamento basato sulla straordinaria
ricchezza naturale e sulla qualità dei servizi forniti, le terme di
Darkov sono una delle stazioni
termali più ricercate.
L‘acqua locale, del periodo terziario, è ricca di iodio,
un elemento naturale fondamentale per il buon
funzionamento dell‘organismo umano.
Le sorgenti di Darkov contengono 25-40 mg
di iodio per litro di acqua.

Lázně Darkov, a.s., Rehabilitační sanatorium
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná-Hranice, GPS: 49°52‘00.81“N, 18°33‘40.43“E
Tel.: (+420) 596 372 211, Fax: (+420) 596 312 298, E-mail: info@darkov.cz, www.darkov.cz

Trattamenti termali

Doskonała skuteczność naturalnego jodu ze źródeł leczniczych aplikowanego formą kąpieli lub
okładów jest ważną częścią kompleksowej opieki
leczniczej W trakcie balneoterapii naturalny jod
gromadzi się w tarczycy W ten sposób powstaje
bogaty zapas jodu z długotrwałym efektem leczniczym, który trwa następnych 6-9 miesięcy po
ukończeniu pobytu

L’effetto eccellente dello iodio delle sorgenti curative, applicato mediante bagno o cataplasma, è
una parte importante della cura medica completa
Durante la balneoterapia allo iodio, lo iodio naturale si deposita nella ghiandola tiroide Si crea una
ricca scorta di iodio con effetto terapeutico a lungo
termine, che perdura per 6-9 mesi dopo il soggiorno termale

W areale Sanatorium Darkov znajduje się też nowoczesna Świat witalności z basenami, wirówkami, światem sauny i polarium, oferujący unikatową terapię chłodem w ekstremalnie
niskich temperaturach W Centrum regeneracji
można skorzystać z masaży, kąpieli, drenażu limfatycznego, okładów torfowych, tlenoterapii i innych zabiegów. Ulubionym miejscem wśród gości jest zabytkowe centrum miasta z
empirowym pałacem Fryštát, domami mieszczańskimi, salą wystawową Muzeum Cieszyńska i szeregiem restauracji, kawiarni i cukierni

Nell’area delle terme di Darkov si trova anche il
moderno “Mondo della vitalità”, con piscine,
vasche idromassaggio, saune e un polarium, che offre un’eccezionale terapia del freddo a
temperature estremamente basse Nel Centro di
rigenerazione si può usufruire di massaggi,
bagni, linfodrenaggi, cataplasmi di torba,
ossigenoterapia e altri trattamenti. Un luogo
popolare presso gli ospiti è il centro storico della
città, con il palazzo Fryštát in stile impero, le case
cittadine, la sala espositiva del Museo di Těšín e
una varietà di ristoranti, caffetterie e pasticcerie

Czego musimy
skosztować

Che cosa dovete assolutamente provare

Kozí brada (Kozia broda) jest to tradycyjna zupa śląska Jest to zupa kremowa z
kozim serem, która występowała też w
znanym serialu bajkowym Arabela
Więcej na www jaksmakuje cz

La “Kozí brada” (Barba caprina) è una
zuppa tradizionale della Slesia Si tratta
di una zuppa cremosa con formaggio di
capra, che compare anche nella famosa
serie di favole “Arabela” Maggiori informazioni su www jaksmakuje cz

kupon
zniżkowy Sanatorium/Terme di Darkov

YOU
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www.darkov.cz

Zabiegi lecznicze

buono
sconto

–10%

Zniżka 10 % na wszelkie pobyty jednodniowe,
trzydniowe lub tygodniowe i zabiegi relaksacyjne

Sconto del 10% per tutti i soggiorni e le procedure
di relax per uno, tre o sette giorni
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8. Pałac Fryštát
Empirowy pałac jest dominantą miejscowości
Karviná, jest połączony z budynkiem Lottyhaus
i kościołem Podniesienia Krzyża św W parku
można odwiedzić areał rekreacyjny „Loděnice“,
kącik dziecięcy wybudowany w stylu słowiańskiego grodziska i małe ZOO
www zamek-frystat cz
9. Archeopark Chotěbuz
Stanowisko archeologiczne należy do
najcenniejszych zabytków prehistorii i średniowiecza Śląska Cieszyńskiego Rozległy
archeopark rozciąga się na miejscu dawnego
grodziska słowiańskiego W pobliżu znajduje
się Rybí dům, którego częścią jest restauracja z
olbrzymimi akwariami
www archeopark-chotebuz cz
10. Cieszyn
Należy do najstarszych i najpiękniejszych
miast Polski Tereny te były osiedlone na
początku IX wieku W połowie XI wieku
wybudowano tu rotundę chrześcijańską –
„Wieżę piastowską“ www cieszyn pl
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Consigli per le gite
8. Palazzo Fryštát
Questo palazzo in stile impero è la dominante
di Karviná ed è connesso all‘edificio Lottyhaus e
alla chiesa dell’Elevazione della Santa Croce
Nel parco si può visitare l‘area ricreativa
„Loděnice“ (Il Cantiere Navale), il parco giochi
per bambini costruito nello stile di un insediamento
slavo e un piccolo zoo
www zamek-frystat cz
9. Archeopark Chotěbuz
Questo sito archeologico è uno dei più
importanti monumenti preistorici e medievali
della Slesia di Těšín Il vasto parco archeologico
si estende nell’area di un antico insediamento
slavo Nelle vicinanze si trova la Casa del pesce
(Rybí dům), che comprende un ristorante con un
acquario gigante
www archeopark-chotebuz cz
10. Cieszyn
Una delle città più antiche e belle della Polonia
Il suo territorio era abitato già all‘inizio del IX
secolo Alla metà dell’XI secolo, fu costruita la
rotonda cristiana detta „Torre dei Piast“
www cieszyn pl

11. Nowy ratusz Ostrawa
Największy kompleks ratuszowy w Republice
Czeskiej Potężny dwukondygnacyjny budynek z centralną częścią i wieżą widokową
o wysokości 85,6 m Taras widokowy jest
dostępny dla zwiedzających cały rok
www ostravainfo cz

11. Nuovo municipio di Ostrava
Il più grande complesso municipale in Repubblica ceca L’imponente edificio a due ali, con la
parte centrale e una torre panoramica alta
85,6 m La terrazza panoramica è aperta al
pubblico tutto l‘anno
www ostravainfo cz

12. Landek Park
Największe muzeum górnictwa w Republice Czeskiej, narodowy zabytek przyrody,
rozciąga się na południowo-wschodnim
zboczu wzgórza Landek nad zbiegiem rzek
Odry i Ostravicy
www landekpark cz

12. Landek Park
Il museo minerario più grande della Repubblica
ceca, un monumento naturale nazionale, si
estende sul versante sud-orientale del monte
Landek, sopra la confluenza dei fiumi Odra e
Ostravice
www landekpark cz

13. Świat miniatur
Areał z 34 modelami znanych budowli świata Londyński Big Ben, Wieża Eiﬄa lub cały
szereg zamków i pałaców z Czech i zagranicy
www cerna-louka cz

13. Il Mondo delle miniature
Un’area con 34 modelli degli edifici più importanti del mondo Il Big Ben di Londra, la Torre
Eiffel e una serie di palazzi e castelli situati in
Repubblica ceca e all‘estero
www cerna-louka cz

14. Kościół nazywany Czeską Pizą
Rzadkością jest „krzywy“ kościół św Piotra
z Alkantary, który wybudowano w 1736 roku
W wyniku szkód górniczych osunął się
37 metrów i pochylił o 6,8 stopnia

14. La chiesa detta la Pisa ceca
Una rarità è la chiesa „pendente“ di San Pietro
d‘Alcantara, costruita nel 1736 A causa delle
attività minerarie nel sottosuolo, si è abbassata
di 37 metri e si è inclinata di 6,8 gradi

www.sanatoria-klimkovice.cz

Sanatoria/ Sanatori di
Klimkovice
Naturalny czynnik leczniczy
Solanka jodobromowa
z miejscowego źródła

Sorgente curativa naturale
Salamoia bromo-iodica
della sorgente locale

Główne wskazania leczenia
Choroby aparatu ruchowego
i neurologiczne, ginekologiczne
i naczyń krwionośnych

Indicazioni terapeutiche
principali
Malattie dell’apparato motorio e neurologiche,
ginecologiche e vascolari

Sanatoria Klimkovice są nowoczesnym sanatorium z unikatowym czynnikiem leczniczym.
Jest nim woda jodobromowa pochodząca z podziemnego morza z okresu trzeciorzędu, która
zawiera wyjątkowo dużo aktywnych substancji
mineralnych i jodu. Solanka jodobromowa, która
jest wykorzystywana w sanatorium w postaci kąpieli i okładów, pomaga w leczeniu aparatu ruchowego, chorób neurologicznych i ginekologicznych, oraz
korzystnie wpływa na układ
krwionośny. Sanatorium w
Klimkovicach prowadzi też rehabilitację osób po wylewnie krwi
do mózgu i dzieci cierpiących na
chorobę Heine Medina.
Solanka jest silnie mineralizowaną wiodą z niezwykle wysokim stężeniem jodu. Zawartość jodu
średnio 900x przekracza zawartość w zwykłej wodzie morskiej a zawartość pozostałych substancji
mineralnych jest niemal dwukrotna.

Ostrava
Klimkovice

Olomouc

Brno
Zlín

I sanatori di Klimkovice sono terme moderne
con una sorgente curativa eccezionale. Si tratta
dell’acqua bromo-iodica, che proviene dal mare
sotterraneo del periodo terziario e che contiene
concentrazioni estremamente elevate di minerali
attivi e iodio. La salamoia bromo-iodica, utilizzata
dalle terme in bagni e impacchi, aiuta nel trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e ginecologici, agendo
positivamente anche sul sistema vascolare.
Le terme di Klimkovice sono specializzate anche nella riabilitazione delle persone colpite da ictus
e dei bambini affetti da paralisi
cerebrale.
La salamoia è un’acqua fortemente mineralizzata
con una concentrazione insolitamente elevata di iodio. Il contenuto medio di iodio è 900 volte superiore
a quello dell‘acqua di mare normale e il contenuto
degli altri minerali è quasi doppio.

AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice-Hýlov, Tel.: (+420) 556 422 111, Fax.: (+420) 556 422 133
E-mail: recepce@sanklim.cz, www.sanatoria-klimkovice.cz
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Pomysły na wycieczki
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Pomysły na wycieczki

Zabiegi lecznicze
Opieka sanatoryjna polega przeważnie na rehabilitacji z maksymalnym
wykorzystaniem solanki jodobromowej. Aplikuje się ją w formie kąpieli i
miejscowych okładów. Leczenie sanatoryjne z pomocą wody jodobromowej wspiera procesy odpornościowe,
działa korzystnie na ogólną kondycję, motorykę i
funkcjonowanie układu nerwowego. Zabiegi lecznicze są wykonywane w bloku rehabilitacyjno-balneologicznym, który bezpośrednio nawiązuje do
części noclegowej i jadalnej.
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Trattamenti termali
Il trattamento termale si rivolge principalmente alla riabilitazione con lo
sfruttamento massimo della salamoia
bromo-iodica. Essa si applica sotto
forma di bagno e cataplasmi locali. Le
cure termali con acqua bromo-iodica
supportano i processi immunitari,
hanno un effetto positivo sulla forma fisica generale, sul moto e sul funzionamento del sistema nervoso. I trattamenti termali sono forniti nell’edificio
destinato alla riabilitazione e alla balneoterapia,
che è collegato direttamente alla parte destinata
al vitto e all’alloggio.

Areał leżący w rozległym ogrodzie parkowym, w
miejscu z nietkniętą przyrodą i czystym powietrzem, zaprasza do spędzania wolnego czasu. Minigolf, korty tenisowe, zabiegi dla publiczności i
znana z wysokiej jakości kuchnia są do dyspozycji
szerokiej publiczności. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się park leśny z trasami dostosowanymi również dla gości niepełnosprawnych. Na
przechadzki zaprasza też centrum miasta Klimkovice z szeregiem zabytków kultury i architektury,
bogatym wyborem restauracji i gospódek, stylową
winiarnią i sklepami.

L’area, situata in un grande parco giardino, in un
luogo dove la natura è incontaminata e l’aria pulita,
è l’ideale per trascorrere il tempo libero. Il minigolf,
i campi da tennis, le procedure per il pubblico e la
gastronomia rinomata sono a disposizione del vasto pubblico. Nelle immediate vicinanze si trova un
parco forestale con sentieri adattati anche agli ospiti
con disabilità fisiche. Invita a fare passeggiate anche
il centro storico di Klimkovice, con molti monumenti culturali e architettonici, un’offerta variegata
di ristoranti e taverne, vinerie e negozi eleganti.

O skuteczności tych zabiegów świadczy miejscowa opowieść „O pogrzebanej kuli“, opowiadająca
historię trzynastoletniego chłopca. Dzięki klimkovickiej metodzie rehabilitacyjnej KLIM-THERAPY
mógł chodzić bez kuli i żyć pełnowartościowym
życiem.

L‘efficacia di queste procedure è testimoniata anche dalla leggenda locale „sulla stampella sepolta“,
che narra la storia di un tredicenne. Grazie al metodo di riabilitazione di Klimkovice “KLIM-THERAPY”,
il ragazzo riuscì a camminare senza stampelle e
quindi a vivere una vita normale.

Czego musimy
skosztować

Che cosa dovete assolutamente provare

Štramberskie uszy są chronionym wyrobem cukierniczym UE, są słodzone
miodem i przyprawiane tajną mieszanką ziół. Mają kształt trąbki. Tradycyjnie piecze się je w mieście Štramberk i okolicy. Według miejscowej
legendy ich pochodzenie jest związane z najazdem Tatarów w 1241 roku.

Le orecchie di Štramberk sono un prodotto dolciario protetto dall’UE a forma
di cono, addolcito con miele e aromatizzato con un misto segreto di spezie. Tradizionalmente viene cotto a Štramberk
e dintorni e, secondo la leggenda locale, l’origine di questo dolce è legata alle
scorribande dei Tatari del 1241.

15. Příbor
Rodzinne miasto znanego w świecie psychoanalityka Sigmunda Freuda, gdzie można
skosztować miejscowych specjałów –
„Rozpusta Freuda“ – czekoladowych cygar,
likieru ziołowego lub piwa drożdżowego.
www.pribor.eu
16. Hukvaldy
Czeka nas bardzo przyjemna przechadzka –
wespniemy się na zamek Hukvaldy a w
powrotnej drodze przechodząc przez
rozległy zwierzyniec trzeba pogłaskać lisa
Chytrulisa ze słynnej opery światowej sławy
kompozytora Leoša Janáčka, który urodził
się w Hukvaldach.
www.janackovy-hukvaldy.cz

Consigli per le gite
15. Příbor
Il luogo di nascita del famoso psicanalista
Sigmund Freud, dove si possono gustare tante
specialità, come ad esempio il “vizio di Freud”
(sigari di cioccolato), il liquore a base di erbe
e la birra di frumento.
www.pribor.eu
16. Hukvaldy
Vi attende una piacevole passeggiata: salirete
al castello di Hukvaldy e, tornando indietro,
attraverso un vasto recinto per animali
selvatici, dovrete accarezzare la Volpe astuta
della celebre opera del famoso compositore
Leoš Janáček, nato a Hukvaldy.
www.janackovy-hukvaldy.cz

17. Kopřivnice
W Muzeum Technicznym TATRA Kopřivnice
znajduje się ok. 60 samochodów ze wszystkich etapów produkcji słynnej marki TATRA,
trofea, fotografie i inne rarytasy.
www.tatramuseum.cz

17. Kopřivnice
Nel Museo tecnico TATRA di Kopřivnice si trovano circa 60 automobili risalenti a tutte le fasi di
produzione del famoso marchio TATRA, trofei,
fotografie e altre rarità.
www.tatramuseum.cz

18. Nový Jičín
Malownicze miasto z interesującym rynkiem,
znane z produkcji kapeluszy marki TONAK,
które można zobaczyć w miejscowym
muzeum.
www.novy-jicin.cz

18. Nový Jičín
Una città pittoresca con una piazza
splendida e la famosa produzione dei cappelli
di marchio TONAK, che potete ammirare
nel museo locale.
www.novy-jicin.cz

19. Pałac Kunín
Jeden z najcenniejszych barokowych pałaców
Moraw Północnych i Śląska, na strychu pałacu jest unikatowy system kominowy.
http://zamek.kunin.cz
20. Pałace Hradec nad Moravicí
i Raduň
Zachwycą nas romantyczne pałace oraz
romantyczne przechadzki urzekającą
przyrodą parków pałacowych.
www.zamek-hradec.cz
21. Štramberk
Setka zabytków architektury ludowej,
w tym 70 oryginalnych drewnianych domów.
Dzięki swojej panoramie i niedalekiej jaskini
jest najczęściej nazywany „Morawskim
Betlejem“. Można odwiedzić muzea kukiełek,
zabawek i skosztować miejscowego piwa
drożdżowego.
www.stramberk.info

19. Palazzo di Kunín
Uno dei più importanti palazzi barocchi del
nord della Moravia e Slesia, nell’area del palazzo si trova un eccezionale sistema di comignoli.
http://zamek.kunin.cz
20. Palazzi di Hradec nad Moravicí
e Raduň
Sarete incantati da questi palazzi romantici,
così come dalle passeggiate romantiche nella
splendida natura dei parchi dei palazzi.
www.zamek-hradec.cz
21. Štramberk
Centinaia di monumenti di architettura
popolare, di cui 70 case di legno originali.
Per il suo panorama e la vicina grotta è spesso
chiamata la „Betlemme morava“. È possibile
visitare il museo dei burattini e dei giocattoli e
assaggiare la birra di frumento locale.
www.stramberk.info
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La Regione della Moravia meridionale include cinque aree: Carso moravo e dintorni, Brno e dintorni,
Regione di Znojmo e del fiume Thaya (Podyjí), Pálava e paesaggio culturale di Lednice-Valtice e Slovácko
Il solo nome della Moravia meridionale richiama alla mente il sole, i monumenti, la natura unica, i bagni,
i vini, le tradizioni vinicole e le piste ciclabili Il capoluogo Brno è la seconda più grande città della
Repubblica ceca I suoi emblemi sono la Fortezza dello Spielberg e la Cattedrale dei SS Pietro e Paolo sulla
collina di Petrov, che caratterizzano il panorama della città

www.laznehodonin.cz

Sanatorium/Terme di Hodonín
Naturalny czynnik leczniczy
Jodobromowa woda mineralna
o wysokiej zawartości jodu
Główne wskazania leczenia
Choroby aparatu ruchowego, stany
po urazach i operacjach, choroby
neurologiczne, układu krążenia
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Sorgente curativa naturale
Acqua minerale
bromo-iodica con un
alto contenuto di iodio

Ostrava

Olomouc

Brno
Zlín
Hodonín

Indicazioni terapeutiche principali
Malattie dell’apparato motorio, stati post-infortuni e post-operatori,
malattie neurologiche e del sistema circolatorio

Sanatorium Hodonín znajduje się w sercu Slovácka, w słynnym regionie dobrego wina, folkloru i swoistych tradycji ludowych południowo-wschodnich Moraw. Nowoczesny kompleks
sanatoryjny znajduje się w strefie ciszy i zieleni
parku uzdrowiskowego. Sanatoriom oferuje
opiekę specjalistyczną opartą o ponad trzydziestoletnie tradycje. Dla łatwej orientacji i wygody klientów wszystkie
usługi są świadczone pod jednym
dachem. Przyjemne otoczenie
sanatorium z rodzinną atmosferą i dobroczynnym działaniem
solanki jodobromowej stwarza
idealne warunki dla pomyślnego
leczenia i regeneracji.
Hodonińskie sanatorium można odwiedzić jako
klient kasy chorych lub bez refundacji kosztów.
Całorocznie są oferowane różnie długie pobyty
rehabilitacyjne, regeneracyjne i profilaktyczne.
Popularne są też pobyty połączone z tradycjami
dyngusowymi i Winobrania. Jest to idealne miejsce
do spędzenia urlopu winnego, poznawczego lub
rowerowego.

Le terme di Hodonín si trovano nel cuore della
regione Slovácko, nella famosa zona del vino
di qualità, del folklore e delle tradizioni popolari caratteristiche della Moravia sud-orientale. Il
moderno complesso termale si trova in una zona
tranquilla, nel verde del parco termale. Le terme
forniscono assistenza professionale basata su oltre
30 anni di tradizione. Per orientarsi in
modo semplice e per la comodità dei
clienti, tutti i servizi sono concentrati sotto lo stesso tetto. Il piacevole
ambiente termale con atmosfera
familiare e il benefico effetto della salamoia bromo-iodica creano
le condizioni ideali per il successo
delle procedure terapeutiche e dei
trattamenti di rigenerazione.
Potete visitare le terme di Hodonín come cliente munito di assicurazione sanitaria o pagante dell’intero
importo dovuto. Per tutto l’anno vengono offerti
soggiorni di lunghezza variabile, con una particolare attenzione alla riabilitazione, alla rigenerazione e alla prevenzione. Sono molto amati anche
i soggiorni connessi a tradizioni come la Pasqua e
la Vendemmia. Sono il luogo ideale per le vacanze
vinicole, didattiche e in bicicletta.

Lázně Hodonín, Měšťanská 140, 695 04 Hodonín
Tel.: (+420) 518 395 500, (+420) 606 600 723, GPS: 48°51‘49.356“N, 17°8‘32.569“E
E-mail: info@laznehodonin.cz, www.laznehodonin.cz
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Województwo Południowomorawskie tworzy pięć regionów – Morawski Kras i okolica, Brno i okolica,
Znojemsko i Podyjí, Pálava i Areał Lednicko-valticki, oraz Slovácko Nazwa Morawy Południowe wywołuje
z pamięci kraj słońca, zabytków, atrakcji przyrodniczych, kąpieli, wina i tradycji winiarskich, oraz tras
rowerowych Miasto wojewódzkie Brno jest drugim największym miastem w Republice Czeskiej
Do jego dominant należy twierdza Špilberk i katedra świętego Piotra i Pawła na wzgórzu Petrov, tworzące
charakterystyczną panoramę miasta
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Zabiegi lecznicze

Trattamenti termali

Pomysły na wycieczki

Hodoníński filar zabiegów leczniczych – jodobromową wodę mineralną, uzupełniają inne zabiegi lecznicze: hydroterapia, mechanoterapia,
elektroterapia, termoterapia, fototerapia, terapia
odruchowa, kinezjoterapia, aplikacja CO2. Jodobromowa woda mineralna wyróżnia się wysoką
zawartością soli jodu i bromu z niską
całkowitą mineralizacją. Aplikuje się
w formie kąpieli. Doskonale pomaga w leczeniu oraz profilaktyce i regeneracji organizmu.
Należy do najlepszych wód
kodowych swego rodzaju w Europie.

Il pilastro dei trattamenti termali di Hodonín, l’acqua minerale bromo-iodica, è integrato da altri
trattamenti terapeutici: idroterapia, meccanoterapia, elettroterapia, termoterapia, fototerapia,
riflessologia, fisioterapia, l’applicazione di CO2.
L’acqua minerale bromo-iodica eccelle per l’alto
contenuto di sali di iodio e bromo a
bassa mineralizzazione complessiva.
Essa viene applicata sotto forma di
bagni. Ha effetti eccellenti non
solo per curare, ma anche per
prevenire e rigenerare l’organismo. È tra le migliori acque iodiche del suo genere in Europa.

1. Kanał baty
Zabytkowa droga wodna o długości 50 km
z trzynastoma czynnymi śluzami jest
popularnym celem turystów. Można
skorzystać z rejsów zbiorowych, wypożyczyć łódkę lub jacht motorowy, lub przejechać wzdłuż kanału ścieżką rowerową.
www.batakanal.cz

Domy uzdrowiskowe Vladimír,
Eva i Jindřich
Nowoczesny kompleks z domami uzdrowiskowymi i pawilonem leczniczym tworzy interesujący
element architektoniczny miasta Hodonína. Noclegi są zapewnione w komfortowych klimatyzowanych pokojach. Doskonała kuchnia sanatoryjna,
kawiarnie z cukiernią i tarasem na zewnątrz zadowolą również wymagających klientów. Spędzanie
wolnego czasu urozmaici bogata oferta imprez
kulturalnych, wycieczek, nie brakuje też degustacji winy od miejscowych winiarzy.

Le case termali Vladimiro,
Eva ed Enrico
Il moderno complesso delle case termali e del padiglione medico rappresenta un elemento architettonico interessante della città di Hodonín. L’alloggio viene fornito in camere confortevoli dotate
di aria condizionata. La deliziosa cucina termale, le
caffetterie con pasticceria e i posti a sedere all‘aperto invogliano anche i clienti più esigenti. Le
attività ricreative per il tempo libero includono
una vasta gamma di eventi culturali, visite
guidate e, ovviamente, le degustazioni dei
vini prodotti dai viticoltori locali.

W regionie odbywa się szereg imprez kulturalnych
i festiwali, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród gości.

Czego musimy
skosztować

Che cosa dovete
assolutamente provare

Laty, přesňáky, czy też ertepláky, to są tutejsze słodkie placki ziemniaczane, które podaje się z powidłami śliwkowymi i z makiem.
Z odwiedzeniem tego kraju jest nieodłącznie związana degustacja wina, które ma tu
najwyższą jakość.

I “laty” o “přesňáky” o “ertepláky” sono le frittelle di patate dolci locali, servite con marmellata di prugne e semi di papavero.
Alla visita di questa regione è indissolubilmente legata anche la degustazione di vini
di altissima qualità.

YOU
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La regione ospita una serie di eventi folcloristici e
festival che godono del grande interesse dei visitatori.

Bonus
Bonus

Wino Lázeňský rubín – do pobytu sanatoryjnego trwającego
minimalnie 3 dni/2 noce w Sanatorium Hodonín w terminie
od 10 stycznia do 10 grudnia 2014

“Vino rubino delle terme” – in caso di soggiorno di almeno 3 giorni/2 notti presso le terme
di Hodonín nel periodo dal 10 gennaio al 10 dicembre 2014

Consigli per le gite
1. Il canale di Baťa
Storica idrovia lunga 50 km con tredici chiuse
funzionanti, è una destinazione popolare per
i turisti. È possibile sfruttare le navigazioni di
gruppo, noleggiare una barca o una casa galleggiante o andare in bicicletta lungo il canale
seguendo la pista ciclabile.
www.batakanal.cz

2. Hodonín
Słynnego rodaka z Hodonína, T. G.
Masaryka, przypomina muzeum ze stałą
ekspozycją, posąg i tablica pamięci, znajdziemy tu też Muzeum wydobycia ropy
naftowej i geologii, jedyną ekspozycję
swego rodzaju w Republice Czeskiej.
www.hodonin.eu

2. Hodonín
Il più famoso figlio di Hodonín, T. G. Masaryk,
è ricordato dal museo con una mostra
permanente, da una scultura e da una lapide
commemorativa, vi trovate anche il Museo
dell‘estrazione di nafta e di geologia, unica
mostra del suo genere in Repubblica ceca.
www.hodonin.eu

3. Mikulčice
Narodowy zabytek kultury, rozległe
grodzisko z czasów Państwa Wielkomorawskiego, jedna z prawdopodobnych siedzib
ówczesnych książąt.
www.mikulcice-valy.info

3. Mikulčice
Un monumento culturale nazionale, un vasto
insediamento del periodo della Grande
Moravia, una delle presunte sedi dei principi
locali.
www.mikulcice-valy.info

4. Čejkovice
Trzecia największa miejscowość winiarska
w Republice Czeskiej, miejsce związane z
zakonem rycerskim Templariuszy. Piwnice
Templariuszy z XIII wieku, podziemne pomieszczenia godnych podziwu rozmiarów,
są wykorzystywane do magazynowania
i dojrzewania win, możliwość zwiedzania.
www.cejkovice.cz

4. Čejkovice
Il terzo più grande villaggio vinicolo della
Repubblica ceca, un luogo associato all‘Ordine
dei Templari. Le Cantine templari del XIII secolo,
gli spazi sotterranei di dimensioni notevoli,
sono utilizzati per lo stoccaggio e l‘invecchiamento dei vini, possibilità di visite guidate.
www.cejkovice.cz

5. Strážnice
Miasto wina i tradycji ludowych. Strážnicki
skansen jest przykładem budownictwa
ludowego regionu Slovácka, budowli
winiarskich i ich wyposażenia. W pałacu
znajduje się ekspozycja ludowych
instrumentów muzycznych.
www.straznice.cz

5. Strážnice
Città del vino e delle tradizioni popolari.
Il museo a cielo aperto di Strážnice è un
esempio di edilizia popolare della regione
Slovácko, di strutture edili e attrezzature per
la viticoltura. Il palazzo ospita una mostra
di strumenti musicali popolari.
www.straznice.cz

6. Pałac Milotice
Pałac nazywany perłą Moraw południowo-wschodnich jest wyjątkowo zachowanym
kompleksem barokowych zabudowań
i architektury ogrodowej.
www.zamekmilotice.cz

6. Palazzo di Milotice
Palazzo detto “la perla della Moravia sud-orientale”, è un complesso ben conservato di edifici
barocchi e architettura da giardino.
www.zamekmilotice.cz
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Dom uzdrowiskowy Perla
kupon
zniżkowy
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www.lednice.cz/cs/lazne

Sanatorium/Terme di Lednice
Naturalny czynnik leczniczy
Jodobromowa woda mineralna

Sorgente curativa naturale
Acqua minerale bromo-iodica

Główne wskazania leczenia
Choroby neurologiczne, aparatu
ruchowego, ginekologiczne

Indicazioni terapeutiche
principali
Malattie neurologiche,
muscolo-scheletriche, ginecologiche

Na Morawach Południowych, w malowniczym kraju pokrytym winnicami i poprzecinanym ścieżkami
rowerowymi, leży sanatorium Lednice, najmłodsze sanatorium lecznicze w Republice Czeskiej.
Podstawowym czynnikiem leczniczym tutejszego
sanatorium jest woda jodobromowa, która co do
zawartości jodu jest jedną z najlepszych swego
rodzaju w Europie a składem przypomina silnie
mineralizowaną wodę morską. Woda mineralna
jest wykorzystywana do balneoterapii i pomaga
w leczeniu chorób neurologicznych, aparatu
ruchowego, reumatycznych, ginekologicznych
i w leczeniu osteoporozy. Nowoczesne sanatorium oferuje komfortową zakwaterowanie w domu
uzdrowiskowym Perla lub hotelu Miroslava. Sanatorium leży pośrodku areału Lednicko-valtickiego,
unikalnego kompleksu parków, stawów, pałaców
i romantycznych budowli, który jest doskonałym
miejscem na przechadzki. Można korzystać z rozległej sieci ścieżek pieszych i rowerowych, wypożyczyć hulajnogę lub wybrać się w rejs łódką.
Areał Lednicko-valticki tworzą majestatyczne pałace otoczone przepięknymi ogrodami. Najbardziej rozległy
wytworzony przez człowieka teren w
Europie jest zapisany na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Ostrava

Olomouc

Brno
Zlín
Lednice

In Moravia meridionale, in una pittoresca regione
piena di vigneti e piste ciclabili, si trovano le terme di Lednice, le terme curative più giovani della
Repubblica ceca. La sorgente naturale curativa
principale delle terme di Lednice è l’acqua bromoiodica, che, per il suo contenuto di iodio, è fra le
migliori del suo genere in Europa e per la composizione ricorda l‘acqua di mare altamente mineralizzata. L‘acqua minerale è utilizzata per la balneoterapia e aiuta nel trattamento delle malattie
neurologiche, muscolo-scheletriche, reumatiche, ginecologiche e nella cura dell’osteoporosi.
La stazione termale moderna offre alloggi confortevoli nella casa termale Perla e nell’hotel Miroslava. Le terme si trovano nel bel mezzo del paesaggio
culturale di Lednice-Valtice, un complesso unico di
parchi, peschiere, palazzi ed edifici romantici ideale per passeggiate a piedi. Potete usufruire di una
vasta rete di sentieri e piste ciclabili, noleggiare un
monopattino o fare un giro in barca.
Il paesaggio culturale di Lednice-Valtice è
costituito da maestosi palazzi circondati
da splendidi giardini. Il più vasto territorio artificialmente creato dall’uomo in
Europa è iscritto nella Lista del patrimonio culturale mondiale dell‘UNESCO.

buono
sconto

–5%

ZNIŻKA 5% na pobyty Zniżek nie można łączyć z pozostałymi
zniżkami i bonusami pobytowymi Zniżkę należy zgłosić
zamawiając pobyt i oddać kupon po przybyciu na pobyt

Casa termale Perla

SCONTO del 5% sui soggiorni Gli sconti non sono cumulabili con altri
sconti e bonus di soggiorno Lo sconto deve essere reclamato durante
l’ordine del soggiorno e il coupon va consegnato all‘arrivo

Czego musimy
skosztować

Che cosa dovete
assolutamente provare

Šumajstr nebo také Šumajzl je zdejší tradiční
jídlo z krup a fazolí, s domácími škvarky Při
návštěvě regionu ho určitě ochutnejte
Zdejší vinařství patří k nejstarším na
Moravě a jejich produkty jsou známé svou
výjimečnou kvalitou Víno je často také jedním z hlavních cílů zdejší turistiky

Šumajstr nebo také Šumajzl je zdejší tradiční
jídlo z krup a fazolí, s domácími škvarky Při
návštěvě regionu ho určitě ochutnejte
Zdejší vinařství patří k nejstarším na Moravě a
jejich produkty jsou známé svou výjimečnou
kvalitou Víno je často také jedním z hlavních
cílů zdejší turistiky

Dom uzdrowiskowy Perla

Casa termale Perla

Dom uzdrowiskowy Perla oferuje
komfortowe noclegi w pokojach dwuosobowych. Do dyspozycji gości jest
codziennie stołówka z całodziennym
wyżywieniem, kawiarnia z tarasem na
zewnątrz, sala konferencyjna dla 40
osób, kącik internetowy, sala gimnastyczna, sauna, solarium, fitness lub
salon kosmetyczny. Dla zakwaterowanych gości
oferujemy bezpłatny wstęp do sanatoryjnego basenu rehabilitacyjnego. Częścią basenu jest wirówka i
przeciwprąd. Regularnie odbywają się wieczorki połączone z degustacją wybornych win. Do wszystkich
części budynku jest bezbarierowy dostęp.

La casa termale Perla offre comodi alloggi in camere doppie. Ogni giorno
è a disposizione degli ospiti la mensa
delle terme con vitto per tutto il giorno, una caffetteria con terrazza all‘aperto, una sala riunioni per 40 persone,
un internet point, palestra, sauna, solarium, fitness e salone di bellezza. Agli
ospiti alloggiati offriamo l’accesso gratuito alla piscina di riabilitazione termale. La piscina è dotata di
vasca idromassaggio e per il nuoto controcorrente.
Si svolgono regolarmente serate con degustazione
di vini eccellenti. Tutte le parti dell‘edificio sono prive
di barriere architettoniche.

Zabiegi lecznicze

Trattamenti termali

Nowoczesna placówka sanatoryjna świadczy usługi lecznicze, rehabilitacyjne i relaksacyjne pod
jednym dachem Sanatorium jest wyjątkowe swoją ofertą zabiegów, których lista liczy ponad 100
rodzajów Leczenie przebiega tu pod opieką najlepszego fachowego personelu medycznego Sanatorium oferuje szereg pobytów profilaktycznych
i wellness, przeciwstresowe pobyty dla menedżerów lub specjalne pobyty odchudzające Szerokie
spektrum wysokiej jakości zabiegów i pobytów
spełni oczekiwania najbardziej wymagających
klientów

Il moderno stabilimento termale offre servizi terapeutici, riabilitativi e rilassanti sotto lo stesso tetto
Le terme sono uniche per la loro gamma di trattamenti, che sono più di 100 I trattamenti vengono effettuati con l‘assistenza di personale medico
professionale di altissimo livello Le terme offrono
una serie di soggiorni di prevenzione e benessere,
soggiorni antistress per manager e soggiorni speciali per la riduzione del peso La vasta gamma di
trattamenti e soggiorni di qualità soddisfa anche
la clientela più esigente

Lázně Lednice a.s., Lázeňský dům Perla
Břeclavská 700, 691 44 Lednice, GPS: 48°47‘45.499“N, 16°48‘37.080“E
Tel.: (+420) 519 304 811, (+420) 724 730 804
E-mail: recepce@lednicelazne.cz, www.lednicelazne.cz
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Sanatoryjny/ Lázeňský****SPA hotel Miroslava
Hotel Miroslava oferuje komfortowe noclegi, łącznie z luksusowym apartamentem książęcym, który
spodoba się najbardziej wymagającym gościom.
W hotelu znajduje się zakład balneoterapii z bogatą
ofertą zabiegów leczniczych i relaksacyjnych, oraz
restauracja z ogrodem zimowym i kawiarnią.
Chwile odpoczynku można wykorzystać do zwiedzenia pałacu, szklarni palmowej, na rejs widokowy
po areale, przejażdżkę powozem konnym lub można
się wybrać na zwiedzanie i degustację do piwnicy
winnej. Bardzo bogata jest też oferta sportowa.

Zabiegi lecznicze

L’hotel Miroslava offre alloggi confortevoli, compreso l’appartamento principesco di lusso, che entusiasmerà anche gli ospiti più esigenti. L‘hotel dispone
di un centro termale con una vasta gamma di trattamenti terapeutici e rilassanti e un ristorante con
giardino d‘inverno e una caffetteria.
Il momento di riposo può essere sfruttato per una
visita al palazzo o alla serra delle palme, per le escursioni in battello nell’area, per le passeggiate in carrozza trainata da cavalli o per andare a visitare le
cantine vinicole e degustare il vino. Anche l’offerta di
attività sportive è molto variegata.

Trattamenti termali

Woda jodobromowa jest bogata
w sole lecznicze jodu i bromu, ze
stosunkowo niską mineralizacją,
dlatego jest bardzo wskazana do
wykorzystania balneologicznego
Najważniejszym składnikiem jest
naturalny jod, który pomaga w
uśmierzaniu bólu, działa przeciwzapalnie i gojąco Kąpiele lecznicze uzupełniają
ćwiczenia rehabilitacyjne, terapia odruchowa,
drenaże limfatyczne, różne rodzaje masaży i inne
zabiegi relaksacyjne

L’acqua bromo-iodica contiene
elevate quantità di sali curativi di
iodio e bromo con una mineralizzazione relativamente bassa, pertanto è molto favorevole per l’uso
balneologico La componente più
importante è lo iodio naturale, che
aiuta ad alleviare il dolore, agisce
come anti-infiammatorio e ha effetti curativi I bagni terapeutici sono integrati da fisioterapia, riflessologia, linfodrenaggio, diversi tipi di massaggi e
trattamenti rilassanti

Léčebné lázně Lednice a.s., Lázeňský****SPA hotel Miroslava
Břeclavská 781, 691 44 Lednice, GPS: 48°47‘44.729“N, 16°48‘40.068“E
Tel.: (+420) 515 554 100, (+420) 734 200 222
E-mail: recepce@hotel-miroslava.cz, www.lazne-lednice.cz
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buono
sconto

–10%

Sanatoryjny****SPA hotel Miroslava

Zniżkę 10 % można wykorzystać na pobyty lecznicze, relaksacyjne,
noclegi, zabiegi dla 2 osób Zniżka nie dotyczy ofert promocyjnych
lub pobytów ulgowych Zniżek nie można łączyć

****SPA hotel Miroslava, lo sconto del 10 % può
essere applicato ai soggiorni relax e curativi, agli alloggi, ai trattamenti per 2 persone Lo sconto non si applica alle offerte speciali
e ai soggiorni già scontati Gli sconti non sono cumulabili

Pomysły na wycieczki

Consigli per le gite

7. Lednice
Perła Moraw Południowych Neogotycki pałac
Lednice otoczony parkiem angielskim jest
drugim co do frekwencji zwiedzających
pałacem w Republice Czeskiej Będziemy
podziwiać inne romantyczne budowle,
pałacyki, szklarnię, wieżę widokową Minaret
lub sztuczne ruiny Janův hrad
www zamek-lednice com

7. Lednice
La perla della Moravia meridionale Il palazzo
neogotico di Lednice, circondato da un parco
all’inglese, è il secondo palazzo più visitato
della Repubblica ceca Potrete ammirare altri
edifici romantici, ville, la serra, la torre panoramica del Minareto e il Castello di Giovanni
www zamek-lednice com

8. Valtice
Valtice nazywa się też stolicą wina Dominantą miasta jest barokowy pałac, znajdziemy tu
ekspozycję najlepszych win z całej Republiki
Czeskiej, których można skosztować
www valtice eu
9. Mikulov
Miasto otoczone winnicami z szeregiem
zabytków, barokowy pałac, gdzie jest ekspozycja poświęcona winiarstwu i renesansowa
olbrzymia beczka Piękny widok miasta,
nad którym wznosi się wzgórze Sv Kopeček,
jest z punktu widokowego Kozí hrádek
a wycieczkę do podziemi można zrobić
zwiedzając jaskinie Na Turoldu
www mikulov cz
10. Dolní Věstonice
Muzeum archeologiczne z najbardziej
znanym eksponatem - Wenus Wiestonicką
www rmm cz

8. Valtice
Valtice è chiamata la capitale del vino
Domina la città il palazzo barocco, vi potrete
trovare la mostra dei migliori vini provenienti
da tutta la Repubblica ceca, che possono
anche essere degustati
www valtice eu
9. Mikulov
Città circondata da vigneti, con numerosi monumenti, il palazzo barocco che ospita l‘esposizione dedicata alla viticoltura e una botte gigante
rinascimentale Una bella veduta della città, su
cui si erge Sv Kopeček (Colle Santo), è offerto
dal belvedere “Kozí hrádek”, inoltre è possibile
fare una gita nei sotterranei visitando la grotta
“Na Turoldu” www mikulov cz
10. Dolní Věstonice
Museo archeologico con il reperto più famoso,
la Venere di Věstonice
www rmm cz

11. Pálava
Z powodu wyjątkowości przyrodniczej i
kulturalnej wpisana na listę UNESCO Miejscowość Dolní Věstonice znana z ekspozycji
prehistorycznych łowców mamutów i Wenus
Wiestonickiej Winiarskie ścieżki rowerowe
poprowadzą nas rozległymi winnicami, gdzie
można skosztować tych najlepszych odmian
winogron www palava ochranaprirody cz

11. Pálava
Un luogo eccezionale dal punto di vista naturale
e culturale incluso nella Lista dell‘UNESCO
Il villaggio di Dolní Věstonice è noto per l’esposizione di cacciatori preistorici di mammut
e della Venere di Věstonice Le piste ciclabili
del vino vi guideranno attraverso estesi vigneti,
dove si possono degustare le migliori varietà di vino
www palava ochranaprirody cz

12. Brno
Centrum życia kulturalnego, artystycznego,
uniwersyteckiego, z bogatą ofertą restauracji, barów i gospódek Można zwiedzić też
niedawno odkrytą kostnicę w podziemiach
kościoła św Jakuba, która jest drugą największą kostnicą w Europie Liczba pochowanych
jest szacowana na więcej niż 50 tysięcy
www brno cz

12. Brno
Centro di irradiazione culturale, artistica,
universitaria e sportiva, con una ricca offerta
di ristoranti, bar e taverne È possibile visitare
anche l‘ossario recentemente scoperto nei sotterranei della chiesa di San Giacomo, il secondo
più grande ossario d’Europa Il numero di persone
sepolte è stimato a più di 50 000
www brno cz
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Lecznica Dziecięca Křetín

Sanatorio pediatrico Křetín

W placówce rodzinnego typu umieszczonej w byłym
pałacyku z pięknym parkiem leczy się otyłość, zaburzenia przyjmowania pożywienia, dolegliwości układu oddechowego i zaburzenia aparatu ruchowego.
Do zabiegów leczniczych należą ćwiczenia rehabilitacyjne, inhalacje, trening kondycyjny, hydroterapia i hartowanie. Czterodniowe pobyty lecznicze są
przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 18 lat, w
przypadku dzieci w wieku poniżej 6 lat jest wskazany
udział opiekuna. Osoby bez refundacji mogą korzystać ze skróconych pobytów regeneracyjnych.

In questa struttura a conduzione familiare situata in un
antico palazzo con un bellissimo parco, sono specializzati nella cura dell’obesità, dei disturbi alimentari, dei
problemi respiratori e dei disturbi muscolo-scheletrici.
Tra i trattamenti medici sono inclusi la fisioterapia, l’inalazione, il recupero della forma fisica, l’idroterapia
e l’irrobustimento. I soggiorni terapeutici di quattro
settimane sono destinati ai bambini dai 2 ai 18 anni
di età, i bambini minori di 6 anni dovrebbero essere
accompagnati da un adulto. I clienti paganti possono
usufruire di soggiorni di rigenerazione ridotti.

Dětská léčebna Křetín, 679 62 Křetín 12
GPS: 49° 33´47.894“N,16°30´4.190“E, Tel.: (+420) 516 470 623, (+420) 723 708 700
E-mail: kretin@detskelecebny.cz, www.detskelecebny.cz/kretin

Południowomorawskie lecznice dziecięce
Sanatori pediatrici della Moravia meridionale
Naturalny czynnik leczniczy
Czyste powietrze, środowisko
w jaskiniach
Główne wskazania leczenia
Otyłość, choroby aparatu ruchowego
i układu oddechowego, choroba
Heine Medina

Sorgente curativa naturale
L’aria pulita, l’ambiente nelle grotte
Indicazioni terapeutiche
principali
L‘obesità, le malattie muscoloscheletriche e respiratorie,
la paralisi cerebrale infantile

Południowomorawskie lecznice
dziecięce oferują specjalistyczną opiekę następczą dla dzieci
wszystkich kategorii wiekowych
w zakresie rehabilitacji, alergologii i leczenia otyłości w trzech samodzielnych placówkach. Dziećmi opiekuje się wykwalifikowany
personel medyczny, placówki
mają statut Instytutu Zdrowia
Dziecka. Lecznice znajdują się w przepięknej przyrodzie z szeregiem możliwości spędzania wolnego
czasu. Dzieci odwiedzają jaskinie Morawskiego
Krasu, okoliczne zamki, pałace, ogród zoologiczny
i Dinopark w miejscowości Vyškov, miasteczko westernowe Boskovice i szereg innych atrakcji.
Jaskinia Císařská jeskyně otrzymała swoją nazwę
po wizycie cesarza Franciszka I. Do celów leczenia
dzieci została zaadaptowana w latach 1986–1996.
Jaskiniowe środowisko pomaga dzieciom w
leczeniu chorób układu oddechowego, przede
wszystkim astmatykom.

Křetín

Olomouc

Ostrava

Ostrov u Macochy
Boskovice
Brno

Zlín

I sanatori pediatrici della Moravia
meridionale offrono cure professionali complesse di followup per i bambini di tutte le età
nel settore della riabilitazione,
dell’allergologia e dell’obesità in
tre sedi distinte. Si occupa dei
bambini un personale medico
qualificato, le strutture godono
dello status di istituti medici pediatrici specialistici. I sanatori si trovano in una
splendida natura con molte possibilità per trascorrere il tempo libero. I bambini visitano le grotte del Carso moravo, i castelli circostanti, i palazzi,
il giardino zoologico e il Dinopark di Vyškov, la
città western di Boskovice e molte altre attrazioni.
La grotta Imperiale deve il suo nome alla visita
dell‘imperatore Francesco I. Per il trattamento dei
bambini è stata modificata negli anni 1986-1996.
L’effetto dell‘ambiente della grotta aiuta i bambini
affetti da malattie respiratorie, in particolare
l’asma.

Lecznica dziecięca zaburzeń
aparatu ruchowego Boskovice

Sanatorio pediatrico per i disturbi
muscolo-scheletrici di Boskovice

Do lecznicy są przyjmowane dzieci w wieku od 1
roku z chorobą Heine Medina, chorobami neurologicznymi aparatu ruchowego, wadami ortopedycznymi i stanami pooperacyjnymi i pourazowymi.
Najważniejszą częścią leczenia jest rehabilitacja,
którą dopełnia hydroterapia, magnetoterapia, okłady, masaże lub canisterapia. Czas trwania pobytów
treningowych rodziców z dzieckiem wynosi 28 dni.
Czas trwania pobytu samych dzieci jest indywidualny i zależy od aktualnego stanu ich zdrowia.

Il sanatorio accoglie bambini a partire da 1 anno di
età affetti da paralisi cerebrale, malattie neurologiche e muscolo-scheletriche, patologie ortopediche e
stati post-operatori e post-infortuni. La parte più importante del trattamento è la riabilitazione, integrata
da idroterapia, magnetoterapia, impacchi, massaggi
e caneterapia. La lunghezza dei soggiorni riabilitativi
dei genitori con bambini è pari a 28 giorni. La durata
del soggiorno dei bambini stessi è individuale e dipende dallo stato di salute.

Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Bedřicha Smetany 7, 680 01 Boskovice, GPS: 49°29‘31.142“N, 16°39‘36.824“E
Tel.: (+420) 511 123 200, E-mail: boskovice@detskelecebny.cz, www.detskelecebny.cz/boskovice/

Lecznica Dziecięca ze speleoterapią Ostrov u Macochy

Sanatorio pediatrico con speleoterapia Ostrov u Macochy

W placówce dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat leczy
się choroby alergiczne i zapalne takie, jak astma, katar sienny, nawracające i przewlekłe kaszle, nawracające stany zapalne krtani, oskrzeli i płuc, przewlekłe
katary, egzemy i osłabienie odporności. Reżim leczenia przebiega w pięknej przyrodzie i atmosferze
Morawskiego Krasu i leczniczym środowisku jaskiń.
Trzydniowy pobyt obejmuje rehabilitację sportowo-rekondycyjną, poprawę kondycji fizycznej i zdobycie prawidłowych nawyków.

Nelle strutture per i bambini da 4 a 18 anni si curano
le malattie allergiche e infiammatorie, come l‘asma,
la febbre da fieno, la tosse ricorrente e prolungata,
laringite, bronchite e polmonite ricorrente, la rinite cronica, l’eczema e l’indebolimento del sistema
immunitario. Il regime terapeutico si svolge nella
splendida natura e atmosfera del Carso moravo e
nell’ambiente favorevole delle grotte. Il soggiorno di
tre settimane è dedicato alla riabilitazione sportiva e
fisica, al miglioramento della forma fisica e all’assunzione di buone abitudini.

Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
679 14 Ostrov u Macochy 389, GPS: 49°22‘47.985“N, 16°45‘38.248“E
Tel.: (+420) 516 444 232, (+420) 739 171 799, E-mail: ostrov@detskelecebny.cz
www.detskelecebny.cz/ostrov
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Województwo Ołomunieckie
Regione di Olomouc

Sanatorium/Terme di

La Regione di Olomouc si compone di due aree: i monti Jeseníky e la Moravia centrale I monti Jeseníky,
situati al nord, la cui cima più alta è il Praděd (1492 m), sono una delle catene montuose più alte del Paese
e vantano una natura splendida e incontaminata Nella parte meridionale della regione, nei pressi del capoluogo di regione (Olomouc), si estende la fertile pianura della Moravia centrale - Haná Olomouc, dopo
Praga, è la seconda più grande area protetta di beni culturali della Repubblica ceca
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Bludov

Naturalny czynnik leczniczy: Termalna woda
typu siarczanowo-chlorkowo-sodowego
Główne wskazania leczenia
Choroby aparatu ruchowego, dróg oddechowych,
nerek i dróg moczowych, otyłość, odtruwanie
Sorgente curativa naturale
Acqua termale di tipo solfato-cloruro-sodico
Indicazioni terapeutiche principali
Malattie muscolo-scheletriche, delle vie
respiratorie, dei reni e delle vie urinarie, obesità,
disintossicazione

www.lazne–bludov.cz

Terme moderne con un approccio tradizionale e familiare, si trovano nello splendido ambiente ai piedi degli
Jeseníky, vicino alla città di Šumperk Le terme forniscono un’assistenza professionale basata sulle più recenti
conoscenze mediche L’obiettivo è quello di favorire la
perdita di peso e combattere i dolori muscolo-scheletrici Dopo i trattamenti potete gustare l’eccellente cucina
locale con una vasta scelta di piatti, sedervi nella caffetteria delle terme o fare una gita nei dintorni, dove ci
sono diversi monumenti e attrazioni naturali

Sanatorium Bludov jest znane przede wszystkim
dzięki leczeniu otyłości u dzieci, w którym uzyskuje
doskonałe wyniki.

Le terme di Bludov sono note soprattutto per il trattamento dell’obesità nei bambini, che qui ottengono
ottimi risultati.

Trattamenti termali

I trattamenti termali tradizionali, i bagni
nell’acqua termale, gli impacchi di paraffina e torba, i massaggi e la fisioterapia
sono integrati da altri metodi terapeutici
Le terme offrono una serie di programmi
per il relax, la riabilitazione, la riduzione di
peso e la disintossicazione

Che cosa dovete assolutamente provare

Czego musimy
skosztować

I prodotti a base di carne di Bludov
sono realizzati esclusivamente con
carni di animali allevati in proprio
I prodotti non contengono ingredienti
artificiali e sostituti della carne

Bludovskie wyroby masarskie są produkowane wyłącznie z mięsa zwierząt
z własnej hodowli Do wyrobów nie
dodaje się sztucznych dodatków ani
substytutów mięsa

12
11

Státní léčebné lázně Bludov, s. p., Lázeňská 572,
789 61 Bludov, GPS: 49°56‘23.338“N, 16°54‘33.473“E, Tel.: (+420) 583 301 211,
(+420) 602 302 554, info@lazne-bludov.cz, www.lazne–bludov.cz
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Brno

Nowoczesne sanatorium z tradycjami i rodzinnym
podejściem leży w przepięknym otoczeniu podgórza
Jesioników, niedaleko miasta Šumperk Sanatorium
oferuje profesjonalną opiekę opartą o najnowszą wiedzę medyczną Jest nastawione głównie na pomoc w
odchudzaniu i leczeniu bólów aparatu ruchowego
Po zabiegach można skosztować doskonałej kuchni z
bogatym wyborem dań, posiedzieć w kawiarni sanatoryjnej lub zrobić wycieczkę do okolicy, gdzie znajduje się szereg zabytków i atrakcji przyrodniczych

Tradycyjne zabiegi sanatoryjne, kąpiele
w wodzie termalnej, okłady parafinowe i
torfowe, masaże lub fizykoterapię uzupełniają dalsze metody lecznicze Sanatorium
oferuje szereg programów relaksacyjnych,
wellness rehabilitacyjnych, redukcyjnych i
odtruwających

14

Olomouc

Zlín

Zabiegi lecznicze

9

Ostrava

Bludov

Województwo Ołomunieckie | Regione di Olomouc

Województwo Ołomunieckie tworzą dwa regiony – Jesioniki i Morawy Środkowe Położone na północy
Jesioniki z najwyższym szczytem Pradziadem (1492 m n p m ) należą do najwyższych łańcuchów górskich
u nas i chlubią się piękną nienaruszoną przyrodą W południowej części województwa, w okolicy miasta
wojewódzkiego Ołomuńca, rozciąga się urodzajna nizina Moraw Środkowych – Haná Ołomuniec jest po
Pradze drugim największym miejskim rezerwatem zabytków w Republice Czeskiej

kupon
di Bludov
zniżkowy Sanatorium/Terme
Zniżka 10 % na zabiegi w wolnej sprzedaży
buono
sconto

–10%
–5%

Zniżka 5 % na nieulgowy pakiet pobytowy
Sconto del 10 % sulle procedure in vendita libera
5 % di sconto sui pacchetti soggiorno non scontati

29

Jeseník
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Sanatorium Lecznicze Priessnitza
Terme curative di Priessnitz

Ostrava

Olomouc

Brno
Zlín

Naturalny czynnik leczniczy
Czyste powietrze,
pozytywna uleczająca geoenergia
Główne wskazania leczenia
Choroby onkologiczne, układu oddechowego,
skóry, zaburzenia psychiczne, choroby związane
z zaburzeniami przemiany materii i funkcjonowania
gruczołów wydzielania wewnętrznego, otyłość
dziecięca
Dzięki swojemu położeniu Sanatorium Priessnitza
leży w najczystszym środowisku w całej kontynentalnej Europie. (źródło: ČHMÚ) Pierwsza placówka hydroterapeutyczna na świecie, leży w
mieście Jeseník u podnóża malowniczych Gór Rychlebskich i Grubego Jesioniku. Już 190 lat tutejsza kryształowa woda źródlana i czyste górskie
powietrze, w połączeniu z unikalną metodą
hydroterapii Priessnitza uzdrawia
i wzmacnia ludzki organizm. Również wyjątkowa receptura tutejszego
likieru Priessnitza narodzonego w
jesionickich górach ma wyjątkowy i
niezapomniany smak. Likier zawiera
dwanaście ziół typowych dla regionu
Jesioników.

Sorgente curativa naturale
L‘aria pulita, la geoenergia terapeutica positiva
Indicazioni terapeutiche principali
Malattie oncologiche, del tratto respiratorio, della
pelle, disturbi mentali, disturbi del metabolismo e
delle ghiandole endocrine, obesità infantile
Grazie alla loro posizione, le terme di Priessnitz si trovano nell’ambiente più pulito di tutta l‘Europa continentale. (Fonte: ČHMÚ) Il primo istituto di idroterapia al
mondo, si trovano nella città di Jeseník, ai piedi dei pittoreschi monti Rychlebské e Hrubý Jeseník. Già da 190
anni, la locale acqua di sorgente cristallina e l‘aria pulita
di montagna, insieme all’eccezionale idroterapia di
Priessnitz, guariscono e rafforzano l’organismo umano. I metodi tradizionali di trattamento delle
malattie respiratorie, oncologiche e psicosomatiche sono integrati da diversi trattamenti
moderni terapeutici e di benessere. Anche la
ricetta unica del locale liquore di Priessnitz,
nato nei monti Jeseniky, ha un gusto unico e
indimenticabile. Il liquore contiene dodici erbe
tipiche della regione degli Jeseniky.

N. V. Gogol

Sanatorium wsławiła w całym świecie hydroterapia, którą zaczął stosować w XIX wieku tutejszy
rodak Vincenz Priessnitz. Okłady Priessnitza
upodobał sobie szereg znanych ludzi,
do sanatorium jeździł na nie też pisarz
N. W. Gogol.

Le terme sono famose in tutto il mondo grazie
all’idroterapia, che già dall’inizio del XIX secolo
veniva utilizzata da Vincenz Priessnitz, nato proprio
qui. Gli impacchi di Priessnitz sono stati apprezzati
da molte celebrità, fra gli altri anche dallo scrittore
N. V. Gogol.

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.,
Priessnitzova 299/12, 790 03 Jeseník, GPS: 50°14’29.227”N, 17°11’19.327”E,
Tel.: (+420) 584 491 111 (268, 648, 265), E-mail: rezervace@priessnitz.cz, www.priessnitz.cz
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Trattamenti termali

Do tradycyjnych zabiegów należy unikatowa dwufazowa półkąpiel Priessnitza. Chodzi
o kombinację hydroterapii, polewania zimną wodą
i szczotkowania, które pobudza krążenie, pracę
serca i naczyń krwionośnych Nazwisko założyciela
sanatorium niesie również terapia ruchowa Priessnitza – marsz terenowy
z kijkami po specjalnych trasach uzdrowiskowych,
połączony z ćwiczeniami oddechowymi i kąpielą
plenerową Priessnitza Skorzystać
można również z szerokiej skali
innych zabiegów sanatoryjnych,
kąpieli, masaży, kinezjologii komputerowej, i rehabilitacji Nowoczesny świat wellness i sauny jest
natomiast idealnym miejscem do
relaksowania i zaczerpnięcia nowych sił

Fra i trattamenti tradizionali figura anche
l’eccezionale bagno in due fasi di Priessnitz.
Si tratta di una combinazione di idroterapia, doccia fredda e spazzolamento, che stimola la circolazione del sangue, il cuore e i vasi sanguigni Con il
nome del fondatore delle terme è stata battezzata
anche la terapia del movimento Priessnitz - una
passeggiata cross-country con bastoncini lungo
particolari percorsi termali associati a esercizi di
respirazione e a bagni Priessnitz
all‘aperto Potete usufruire anche
di una vasta gamma di altri trattamenti termali, bagni, massaggi,
fisioterapia computerizzata e riabilitazione Il moderno centro benessere e la sauna rappresentano
il luogo ideale per rilassarsi e ricaricare le batterie

Ciekawostką tutejszego sanatorium jest naturalny Balneopark Vincenza Priessnitza.
Unikatowy park plenerowy jest
koncypowany jako „ogród wodny“, gdzie każdy może wypróbować działanie zimnej wody i naturalne metody lecznicze

Una caratteristica interessante
delle terme locali è il Balneopark
naturale di Vincenz Priessnitz.
Questo parco eccezionale è concepito come un „giardino d‘acqua“,
dove tutti possono sperimentare
gli effetti positivi dell’acqua fredda
e i metodi terapeutici naturali

Lokalizacja sanatorium wśród górskiej przyrody umożliwia gościom
wyprawy do interesujących miejsc w okolicy Można też się wybrać na rowerze, hulajnodze terenowej, w zimie na nartach biegowych lub rakietach
śnieżnych po utrzymywanych trasach

L’ubicazione delle terme, nel bel
mezzo della natura montana, spinge gli ospiti a fare escursioni nei luoghi di interesse della zona Si può anche andare in bicicletta, in
monopattino, in inverno, sugli sci di fondo o le racchette da neve seguendo le piste battute

Czego musimy
skosztować

Che cosa dovete assolutamente provare

Jesenickie świeże sery z własnej
hodowli owiec są produkowane w
pierwszorzędnej jakości Tutejsze tradycyjne sery (np bryndza) są znane w
całym regionie i już kilkakrotnie uzyskały wyróżnienie „Wyrób roku Województwa Ołomunieckiego“

I formaggi freschi di Jesenik, prodotti dal latte delle capre allevate
in proprio, sono di altissima qualità
I formaggi tradizionali locali (es la
brynza) sono conosciuti in tutta la
regione e sono già stati premiati diverse volte come “Prodotto dell’anno
della Regione di Olomouc”

kupon
zniżkowy

YOU

www.priessnitz.cz

Zabiegi lecznicze

buono
sconto

– 100%

Sanatorium/Terme di Priessnitz
100 % SLEVA na ubytování pro druhou osobu při 7 denním
pobytu v období mimosezóny (říjen–duben)
100 % SLEVA na ubytování pro druhou osobu při 7 denním
pobytu v období mimosezóny (říjen–duben)
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1. Wieża widokowa Zlatý Chlum
Szczyt Zlatý Chlum wznosi się na miastem
Jeseník, na nim stoi kamienna 26 metrowa
wieża widokowa z pięknym widokiem Gór
Rychlebskich, Grubego Jesioniku, Kralickiego
Śnieżnika i Polski
www zlatychlum cz

1. Torre panoramica Zlatý Chlum
Il monte Zlatý Chlum si erge sopra la città
di Jeseník, sulla sua cima si trova una torre
panoramica di pietra, alta 26 metri, con una
splendida veduta dei monti Rychlebské, Hrubý
Jeseník e Králický Sněžník e della Polonia
www zlatychlum cz

2. Rejvíz
Jedno z najpiękniejszych miejsc w Jesionikach
Można tu zobaczyć największe morawskie
torfowisko, a do Dużego Jeziorka Mchowego
poprowadzi nas ścieżka poznawcza
W górskiej osadzie Rejvíz zachowała się
unikatowa drewniana architektura

2. Rejvíz
Una delle più belle località degli Jeseníky
Vedrete la più grande torbiera della Moravia
e il Grande Lago del Muschio, seguendo il
sentiero didattico Nel villaggio di montagna
di Rejvíz si è conservata l’eccezionale architettura in legno

3. Zlaté Hory
Miasto związane z płukaniem złota, zabytkowe centrum miasta z renesansowymi i
barokowymi budynkami Historię przypomina
skansen z repliką średniowiecznego młyna
rudy złota i ekspozycja plenerowa, w której
można spróbować płukania złota Niedaleko
znajduje się wieża widokowa Biskupská kupa,
najstarsza wieża widokowa w Jesionikach
www zlatehory cz
4. Ramzová
punkt wyjściowy turystyki letniej i zimowej,
stacja wyciągu krzesełkowego na Čerňavę i
na Šerák, oraz szereg innych atrakcji Jest też
dostępna pociągiem W miejscowości Ramzová
jest najwyżej położony przystanek pociągu
pośpiesznego w Republice Czeskiej
5. Javorník
Dominantą Javorníku jest pałac Jánský vrch
z interesującą ekspozycją fajek i potrzeb
fajczarskich Największa kolekcja w Republice
Czeskiej liczy w sumie ok 1200 eksponatów
z okresu od XVIII do XX wieku
www janskyvrch cz
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Consigli per le gite

3. Zlaté Hory
Città associata al lavaggio dell‘oro, centro
storico della città con edifici rinascimentali
e barocchi La storia è ricordata dal museo
a cielo aperto, che include una replica del
mulino medievale dell’oro e un‘esposizione
all‘aperto, dove si può provare il lavaggio
dell’oro Non lontano si trova la torre panoramica
Biskupská kupa, la più antica degli Jeseníky
www zlatehory cz
4. Ramzová
Il punto di partenza per il turismo estivo e
invernale, la stazione della seggiovia che porta a Čerňava e Šerák e molte altre attrazioni
È raggiungibile anche in treno A Ramzová si
trova la stazione ferroviaria posta all’altitudine
maggiore in Repubblica ceca
5. Javorník
La dominante di Javorník è il palazzo “Jánský
vrch” (Collina di Giovanni), con una notevole
esposizione di pipe e accessori per fumatori
La più grande collezione in Repubblica ceca
comprende in totale 1 200 reperti del XVIII–XX
secolo www janskyvrch cz

6. Jaskinia Na Pomezí
Jaskinia Na Pomezí jest najbardziej rozległym
kompleksem jaskiniowym w RC powstałym
w wyniku rozpuszczania marmuru Znaczna
część tych jaskiń należy do tzw żywych
Powstają tu nowe nacieki i kształtują starsze
formacje naciekowe
www caves cz

6. Grotte Na Pomezí
Le grotte Na Pomezí rappresentano il più
grande complesso di grotte della Repubblica ceca, formatosi dallo scioglimento del
marmo Una gran parte di queste grotte sono
“vive” Vi si formano sempre nuove stalattiti e
quelle vecchie si trasformano costantemente
www caves cz

7. Jaskinia Na Špičáku należy do najstarszych udokumentowanych pisemnie jaskiń w
Europie środkowej Jest to labirynt korytarzy
o długości 400 m w marmurach dewońskich
www caves cz

7. Le grotte Na Špičáku vantano l’attestazione scritta più antica in Europa centrale
Si tratta di un labirinto di corridoi lungo
400 m in marmo Devoniano
www caves cz

Sanatorium/Terme di
Dolní Lipová
Naturalny czynnik leczniczy
Sanatorium klimatyczne
Główne wskazania leczenia
Choroby skóry, zaburzenia przemiany materii,
otyłość, choroby aparatu ruchowego
Sorgente curativa naturale: Terme climatiche
Indicazioni terapeutiche principali:
Malattie della pelle, disturbi del metabolismo,
obesità, malattie muscolo-scheletriche

Dolní
Lipová
Ostrava
Olomouc

www.lazne.cz

Brno
Zlín

Zaletą Sanatorium Dolní Lipová jest jego położenie w
czystej górskiej przyrodzie Jesioników Dzięki korzystnej cyrkulacji atmosfery miesza się tu górskie i morskie
powietrze Sanatorium odwiedzają ludzie z chorobami
skóry, przemiany materii i aparatu ruchowego
Wieloletnie tradycje ma w sanatorium leczenie otyłości i nadwagi
Do klientów tego sanatorium należały postacie takie, jak Oldřich
Nový, Jozef Bednárik i inni
Okolica oferuje wiele możliwości
odkrywania piękna przyrody i zabytków

Uno dei pregi delle terme di Dolní Lipová è la loro
posizione nella natura montana pulita degli Jeseníky
Grazie alle correnti favorevoli, vi si mescolano l’aria
montana e quella di mare, per questo motivo le terme
sono il luogo ideale per le persone affette da malattie
della pelle, disturbi metabolici e
muscolo-scheletrici Vantano una
lunga tradizione il trattamento termale dell’obesità e del sovrappeso
Fra i clienti delle terme citiamo anche personalità come Oldřich Nový,
Jozef Bednárik ed altri La zona circostante offre molte opportunità
per scoprire le bellezze naturali e i
monumenti storici

Sanatorium założył w 1829 roku Johann
Schroth i właśnie oryginalna metoda
lecznicza, kuracja Schrotha, je wsławiła.
Kuracja obejmowała działanie wilgotnego
ciepła, kocowanie i surową dietę.

Le terme furono fondate nel 1829 da Johann Schroth
e furono rese celebri proprio dal metodo originale
denominato “cura Schroth”. Questa cura include
l‘effetto del caldo umido, gli impacchi totali e una
dieta rigorosa.

Zabiegi lecznicze

Sanatorium oferuje pobyty relaksacyjne
i lecznicze, których częścią są kąpiele bąbelkowe, domieszkowe i wirowe, łącznie z
kąpielą alternacyjną kończyn dolnych Skorzystać można z najróżniejszych rodzajów
masaży, częścią programów są ćwiczenia,
magnetoterapia lub nordic walking

Czego musimy
skosztować

Lázně Lipová i knedle jagodowe są ze
sobą nieodłącznie związane Miejscowe
lasy i zbocza bogate w owoce leśne od
dawna kształtowały główne trendy tutejszej kuchni

Trattamenti termali

Le terme offrono programmi terapeutici
e rilassanti, che includono i bagni di bolle, con additivi e idromassaggio, compresi
i bagni alternati alle gambe È possibile
usufruire di una varietà di massaggi, parte
integrante dei programmi sono gli esercizi
fisici, la magnetoterapia e il nordic walking

Che cosa dovete assolutamente provare

Le terme di Lipová e i canederli ai mirtilli
sono legati indissolubilmente Le foreste
locali e i prati ricchi di bacche influenzano da sempre le principali tendenze della
cucina locale

Województwo Ołomunieckie | Regione di Olomouc

Pomysły na wycieczki

Kontakt/ Kontakt: Lázně Dolní Lipová, Schroth, spol. s r.o.
790 61 Lipová-lázně 248, GPS: 50°13‘41.153“N, 17°8‘44.166“E
Tel.: (+420) 584 421 351, (+420) 774 347 714, E-mail: horakova@lazne.cz, www.lazne.cz
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www.lazne-losiny.cz

Sanatorium termalne Velké Losiny
Województwo Ołomunieckie | Regione di Olomouc

Terme di Velké Losiny
Naturalny czynnik leczniczy
Źródła z zawartością
hydrosiarczanu, temperatura
wody termalnej około 36 °C

Sorgente curativa naturale
Sorgenti con contenuto di idrogeno-solfuro,
la temperatura delle acque termali
è di circa 36 °C

Główne wskazania leczenia
Choroby neurologiczne, aparatu
ruchowego, skóry, onkologiczne

Indicazioni terapeutiche
principali: Malattie neurologiche, muscolo-scheletriche,
cutanee, oncologiche

Sanatorium termalne Velké Losiny należy do
najstarszych morawskich sanatoriów. Już od XVI wieku
miejscowe termalne i zimne źródła siarczanowe są
wykorzystywane do celów leczniczych. Sanatorium
termalne ma wieloletnie tradycje w leczeniu chorób
neurologicznych i aparatu ruchowego. Dla gości
sanatorium jest otwarty kryty i odkryty basen
termalny. Główny areał tworzą cztery domy lecznicze
i rozległy park. Częścią sanatorium jest Wellness hotel
Diana ze znaną z dobrego jadła
restauracją, doskonałą kuchnią i
wellness centrum. We wrześniu 2013
roku w miejscu odkrytego kąpieliska
w areale parku rozpoczęto budowę
unikatowego Parku termalnego
czynnego cały rok.
Skład ciepłych i zimnych źródeł jest niemal
jednakowy. Najważniejszym czynnikiem leczniczym jest hydrosiarczan w ilości 4,507 mg na litr,
co zalicza wody siarczanowe do najwyższej
jakości w Republice Czeskiej.

Velké Losiny
Ostrava

Olomouc

Brno
Zlín

Le terme di Velké Losiny sono fra le più antiche
terme morave. Già dal XVI secolo, le sorgenti sulfuree
locali calde e fredde vengono utilizzate per scopi
terapeutici. Le terme hanno una lunga tradizione nel
trattamento delle malattie neurologiche e muscoloscheletriche. Per gli ospiti delle terme sono a
disposizione la piscina interna e quella esterna
termale. L’area principale è costituita da quattro
edifici medici e un ampio parco. Parte integrante
delle terme è il Wellness hotel Diana
con un rinomato ristorante, un’ottima
cucina e un centro benessere. Nel
settembre 2013 è cominciata la
costruzione di un eccezionale Parco
termale, che sarà aperto tutto l’anno,
al posto dell’attuale piscina all’aperto.
La composizione delle sorgenti di acqua calda e
fredda è quasi identica. Il più importante elemento
terapeutico è l’idrogeno-solfuro, con un contenuto
di 4,507?mg per litro, il che colloca le acque sulfuree
tra le migliori della Repubblica ceca.

Lázně Velké Losiny, s.r.o.
Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny, GPS: 50°1‘58.429“N, 17°2‘18.992“E
Tel.: (+420) 583 394 111, E-mail: info@lazne-losiny.cz, www.lazne-losiny.cz
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Zabiegi lecznicze

Trattamenti termali

Termalne źródła siarczanowe są wykorzystywane w formie kąpieli wirowych, bąbelkowych i siarczanowych,
przede wszystkim do leczenia aparatu ruchowego i
układu nerwowego, łącznie z rehabilitacją pooperacyjną Woda
termalna sprzyja relaksacji mięśni,
ruchliwości stawów, działa korzystnie również na niektóre choroby
skóry – łuszczycę, egzemy Wodą z
termalnych źródeł siarczanowych
jest też napełniony kryty i odkryty
basen i kąpielisko

Le sorgenti sulfuree termali vengono utilizzate sotto forma di bagni con idromassaggio, bagni di bolle e bagni
sulfurei, principalmente nel trattamento delle patologie
muscolo-scheletriche e neurologiche,
compresa la riabilitazione post-operatoria L‘acqua termale aiuta a rilassare i muscoli, a rendere flessibili le articolazioni e
agisce favorevolmente anche su alcune
malattie della pelle – psoriasi, eczema
Con l‘acqua da sorgenti sulfuree termali
vengono riempiti anche lo stabilimento
balneare e la piscina coperta

Czego musimy
skosztować

Velkolosińskie pralinki już po prostu są
symbolem tego uzdrowiska Miłośnicy czekolady nie mogą się im oprzeć,
nie oprą się też fantazji tutejszych mistrzyń cukierniczych

Che cosa dovete assolutamente provare
Le praline di Velké Losiny sono legate
indissolubilmente alle omonime terme
Gli amanti della cioccolata non possono
resistere né alle praline né alla fantasia
dei pasticceri locali

Pomysły na wycieczki

Consigli per le gite

8. Velké Losiny
W miejscowości znajduje się renesansowy pałac
otoczony wspaniałym parkiem francuskim i
unikat na skalę europejską - Papiernia ręczna
z muzeum Papier jest tu już cztery stulecia
produkowany tradycyjnym manufakturowym
sposobem www rucnipapirna cz

8. Velké Losiny
Nel villaggio si trova un palazzo rinascimentale
circondato da un bellissimo parco francese e
un monumento unico in Europa: la Cartiera
con annesso museo, dove la carta si produce
tradizionalmente a mano già da quattro secoli
www rucnipapirna cz

9. Šumperk
Ze znanymi procesami czarownic, które
na Šumpersku i Jesenicku przebiegały w XVII
wieku, można się zapoznać w ekspozycji
umieszczonej w domu Geschadera
Można też przejechać się na rowerze po
Czarowniczej trasie rowerowej, która prowadzi
z miejscowości Mohelnice przez Šumperk aż
do miejscowości Zlaté Hory www sumperk cz

9. Šumperk
Conoscerete i noti processi alle streghe, che si
svolgevano nelle province di Šumperk e Jeseník
nel XVII secolo, visitando la mostra sita nella
Casa di Geschader Si può anche andare in
bicicletta lungo la pista ciclabile “Delle streghe”,
che porta da Mohelnice, attraverso Šumperk,
fino a Zlaté Hory www sumperk cz

10. Dlouhé Stráně
Wodna elektrownia szczytowo-pompowa
Dlouhé Stráně należy do 7 cudów Republiki
Czeskiej Do unikatowego zabytku technicznego można się też dostać nową kolejką
linową z miejscowości Kouty nad Desnou
i obejrzeć z bliska budowlę wodną w trakcie
zwiedzania www dlouhe-strane cz

10. Dlouhé Stráně
La centrale idroelettrica a pompaggio di Dlouhé
Stráně è una delle sette meraviglie della Repubblica ceca Questo eccezionale monumento
tecnico è raggiungibile anche utilizzando la
nuova funivia da Kouty nad Desnou e l’opera
idrica può essere ammirata da vicino durante
le escursioni www dlouhe-strane cz
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Skalka
Olomouc

Ostrava

Skalka
Brno

36

Zlín

Naturalny czynnik leczniczy
Średnio mineralizowana woda z zawartością
siarkowodoru
Główne wskazania leczenia
Choroby aparatu ruchowego, onkologiczne,
nerwowe, skóry

Sorgente curativa naturale
Acque minerali sulfuree debolmente mineralizzate di tipo cloruro-idrogeno-bicarbonato di sodio
con elevato contenuto di fluoruri
Indicazioni terapeutiche principali
Malattie dello stomaco, del duodeno, del colon

Sorgente curativa naturale
Acqua moderatamente mineralizzata contenente
idrogeno solforato
Indicazioni terapeutiche principali
Malattie muscolo-scheletriche, oncologiche,
neurologiche, cutanee

Le terme di Skalka hanno subito una completa ristrutturazione nel 2004, acquisendo un volto moderno e
ampliando i servizi per i clienti Gli alloggi e i trattamenti termali sono a disposizione degli ospiti in un
unico edificio, il parco termale è l’ideale per passeggiate lungo il colonnato con le sorgenti minerali curative I
dintorni sono costellati da una fitta rete di piste ciclabili
e attrazioni turistiche A Čechy pod Kosířem si trova un
parco bellissimo, il Museo delle carrozze storiche, con la
più grande collezione di carrozze storiche e lanterne in
Europa centrale, vale la pena di visitare anche il palazzo
Plumlovský e la città di Prostějov

Skład tutejszych wód jest unikatowy, zawartego
w wodzie sylwinu nie mogą zaoferować żadne
sanatoria w Republice Czeskiej, znajdują się tylko
we Włoszech i Austrii.

La composizione delle acque locali è unica, il contenuto di silvite non può essere offerto da nessuna
stazione termale della Repubblica ceca, ma solo in
Italia e in Austria.

Zabiegi lecznicze

Źródła, które są wykorzystywane w kuracji pitnej, pomagają na choroby żołądka,
dwunastnicy, jelita grubego i korzystnie
wpływają na pracę wątroby Wykorzystuje
się je też w leczeniu niektórych chorób śledziony Sanatorium oferuje zabiegi, kąpiele, masaże, okłady torfowe i inne usługi

Trattamenti termali

Le sorgenti che si utilizzano per la cura idropinica, aiutano nella cura delle malattie dello stomaco, del duodeno, del colon e hanno
un effetto positivo sulla funzione epatica Si
possono sfruttare anche in alcune malattie
della milza Le terme offrono trattamenti,
bagni, massaggi, impacchi di torba ed altri servizi

Czego musimy
skosztować

Che cosa dovete assolutamente provare

Knedelki ziemniaczane ze skwarkami
są tradycyjnym danie regionu Haná
Pilnie dba się tu o jakość skwarków
Skosztujmy ich z kiszoną kapustą

I canederli di ciccioli e patate sono
un piatto tradizionale della regione
Haná La qualità dei ciccioli qui conta
molto Provateli con i crauti

Lázně Skalka, Skalka č. p. 81, 798 24 Pivín
GPS 49°24‘12“N, 17°10‘22“E, CALL CENTRUM: Tel.: (+420) 582 384 168, 721 783 119
E-mail: lazneskalka@lazneskalka.cz, www.lazneskalka.cz

kupon
di Skalka
zniżkowy Sanatorium/Terme
Zniżka – zakwaterowani klienci mają zniżkę na zabiegi: zakwaterowanie na 6–11 nocy
buono
sconto

Slatinice

Naturalny czynnik leczniczy
Słabo mineralizowane wody mineralne typu
chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowego
o podwyższonej zawartości fluorków
Główne wskazania leczenia
Choroby żołądka, dwunastnicy, jelita grubego

Sanatorium Skalka w 2004 roku przeszły ogólną modernizacją, uzyskały nowoczesną twarz i rozszerzyły
usługi dla klientów Zakwaterowanie i zabiegi sanatoryjne znajdą goście w jednym budynku, park uzdrowiskowy zaprasza na spacery kolumnadą ze źródłami
leczniczymi Okolica jest poprzecinana gęstą siecią
ścieżek dla rowerzystów i atrakcyjnych miejsc W miejscowości Čechy pod Kosířem znajduje się wspaniały
park pałacowy, Muzeum zabytkowych powozów z
największą kolekcją zabytkowych powozów i latarni
w Europie środkowej, do zwiedzenia zaprasza Pałac
Plumlov i miasto Prostějov

YOU
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zniżka 5 %, zakwaterowanie na 12 i więcej nocy zniżka 10 %
Sconti forniti - i clienti alloggiati ricevono sconti sulle procedure: per soggiorni
di 6–11 notti – 5 % di sconto, per soggiorni di 12 e più notti – 10 % di sconto

Ostrava

Olomouc

www.lazneslatinice.cz

Slatinice
Brno
Zlín

Zaledwie parę kilometrów od Ołomuńca znajduje się
sanatorium rodzinnego typu, w którym źródła mineralne z zawartością siarkowodoru
pomagają w leczeniu chorób onkologicznych, neurologicznych i
skóry Dobroczynnie działają na
bóle pleców, stawów, osteoporozę
lub stany po urazach i operacjach
Sanatorium leży w przepięknym
otoczeniu parku przyrodniczego
Velký Kosíř Zachwyci nas przepiękna przyroda i mnóstwo atrakcyjnych turystycznie miejsc w
okolicy

A pochi chilometri dal centro di Olomouc si trovano queste terme a conduzione familiare, dove le sorgenti minerali contenenti idrogeno solforato
aiutano nel trattamento di malattie oncologiche, neurologiche
e cutanee Agisce positivamente
sul mal di schiena, sui dolori articolari, sull’osteoporosi e sugli stati
post-infortuni e post-operatori
Le terme si trovano nel bellissimo
parco naturale di Velký Kosíř Sarete incantati dalla splendida natura
e dalla quantità di attrazioni turistiche della zona

Źródła mineralne w miejscowości Slatinice są
wykorzystywane do leczenia już od XVI wieku.
W pierwszym budynku sanatorium z XVIII wieku
jest dom uzdrowiskowy Morava z zakładem
balneoterapii, basenem i restauracją.

Le sorgenti minerali di Slatinice vengono sfruttate
per le procedure terapeutiche sin dal XVI secolo.
Nel primo edificio termale del XVIII secolo si trova
la casa termale Moravia con balneoterapia, piscina
e ristorante.

Zabiegi lecznicze

Trattamenti termali

W ofercie znajdziemy ponad sto zabiegów
sanatoryjnych i wellness, kąpiele węglanowe, siarczanowe, wirowe, okłady, masaże,
elektroterapię, drenaże limfatyczne lub
magnetoterapię Oprócz programów leczniczych sanatorium Slatinice wiele pobytów relaksacyjnych

Czego musimy
skosztować

Serki ołomunieckie – władcą miejscowej kuchni jest łagodny ser o wyraźnym
smaku i aromacie Serki ołomunieckie
tutejsze restauracje oferują w najróżniejszej postaci, w centrum Ołomuńca jest
też automat do sprzedaży tego słynnego
przysmaku

Nell’offerta troverete più di un centinaio
di procedure termali e di benessere, bagni
carbonici, sulfurei, idromassaggio, impacchi, massaggi, elettroterapia, linfodrenaggio e magnetoterapia Oltre ai programmi
terapeutici, le terme di Slatinice offrono
molti soggiorni relax

Che cosa dovete assolutamente provare

Le ricottine di Olomouc – La cucina locale
è dominata da questo delizioso formaggio
dal sapore e dall’aroma molto spiccati Le
ricottine di Olomouc sono offerte dai ristoranti locali in diverse varianti, nel centro di
Olomouc si trova addirittura un distributore
automatico di questa rinomata prelibatezza

Lázně Slatinice a.s., 783 42 Slatinice 29
GPS 49°33‘44.546“N, 17°5‘47.062“E, Tel.: (+420) 585 944 599
E-mail: recepce@lazneslatinice.cz, www.lazneslatinice.cz
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Zabiegi lecznicze
Podstawową kuracją są kąpiele węglanowe, które dobroczynnie wpływają
na układ krążenia, rozszerzają naczynia
krwionośne, wpływają na ciśnienie krwi, rozluźniają napięcie i służą do ogólnej regeneracji organizmu Kąpiele
dopełnia szeroka paleta zabiegów specjalnych i relaksacyjnych, masaży, okładów, elektroterapii i rehabilitacji
Unikatowe są masaże wykorzystujące olejki aromatyczne i
drogie kamienie wprost z Madagaskaru Dzięki zabiegowi
z przyrządem Vacushape można schudnąć w problematycznych partiach ciała a działając mrozem około -120 °C
w polarium Arktika wzmocnić odporność, ulżyć bolącym
stawom, złagodzić objawy łuszczycy lub cellulitis

www.ltnb.cz

Czego musimy
skosztować

Naturalny czynnik leczniczy
Woda mineralna o wysokiej
zawartości dwutlenku węgla

Sorgente curativa naturale
Acqua minerale ad alto contenuto
di anidride carbonica

Główne wskazania leczenia
Choroby serca i naczyń
krwionośnych, aparatu ruchowego,
onkologiczne, nerwowe, cukrzyca

Indicazioni terapeutiche
principali
Malattie cardiovascolari, muscolo-scheletriche,
oncologiche, neurologiche, diabete

Sanatorium leży w malowniczej dolinie rzeki Bečvy, gdzie biją źródła mineralne bogate w dwutlenek węgla. Wysokiej jakości woda mineralna
jest wykorzystywana w leczeniu i regeneracji już
setki lat. Oprócz klasycznego leczenia sanatorium
oferuje szeroką skalę pobytów leczniczo-relaksacyjnych, programy pełne grzejących zabiegów,
doskonałej kuchni i przyjemnej atmosfery. Domy
uzdrowiskowe zapewniają komfortowe zakwaterowanie, wyżywienie,
zabiegi i badania lekarskie pod jednym dachem. Bogata jest też oferta
sportowa i kulturalna. Przyjemnemu pobytowi sprzyja relaksacja w
salonie odnowy biologicznej, zabawa na bowlingu lub posiedzenie w
kawiarniach uzdrowiskowych.
Specjalistyczny zakład leczniczy wczesnej kardiorehabilitacji po operacjach serca jest pierwszą i
jedyną placówką tego rodzaju w całej Republice
Czeskiej.

Ostrava

Olomouc
Teplice n. B.
Brno
Zlín

Le terme si trovano nella valle pittoresca del fiume
Bečva, dove sgorgano le sorgenti minerali ricche
di anidride carbonica. Questa acqua minerale di
alta qualità viene utilizzata per il trattamento e la
rigenerazione da centinaia di anni. Oltre alle terapie classiche, le terme offrono una vasta gamma
di soggiorni terapeutici e di relax, programmi pieni di procedure confortevoli, una deliziosa cucina
e un‘atmosfera rilassante. Le case
termali offrono alloggi confortevoli, vitto, le procedure e le visite mediche sotto lo stesso tetto. L’offerta
di attività sportive e culturali è molto ricca. Contribuiscono a godersi
un soggiorno rilassante il centro
benessere, il divertimento del bowling e l’atmosfera delle caffetterie.
L’istituto medico specialistico per la cardioriabilitazione immediata dopo gli interventi chirurgici al
cuore è la prima e unica struttura del suo genere in
Repubblica ceca.

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice nad Bečvou č. p. 63
CALL CENTRUM: (+420) 581 81 81 81, lazne@ltnb.cz, www.ltnb.cz
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Teplickie placki zwane pecáky piecze się
według tradycyjnej rodzinnej receptury z
wysokiej jakości świeżych surowców, bez
sztucznych dodatków smakowych
Dzięki pierwszorzędnej jakości otrzymały
znak Brama Morawska – produkt regionalny

La cura terapeutica di base sono i bagni
carbonici, che hanno un effetto benefico
sul sistema circolatorio, dilatano i vasi
sanguigni, agiscono sulla pressione sanguigna, alleviano
lo stress e rigenerano l’organismo I bagni sono integrati da
una vasta gamma di trattamenti speciali e rilassanti, massaggi, impacchi, elettroterapia e riabilitazione Unici sono
i massaggi con oli aromatici naturali e pietre preziose del
Madagascar Grazie al trattamento mediante l’apparecchio
Vacushape, potete perdere peso nelle zone problematiche
del corpo e, con l’azione del gelo intorno a -120 °C nel polarium “Arktika”, potete rafforzare l‘immunità, alleviare i dolori alle articolazioni, lenire la psoriasi o la cellulite

Che cosa dovete assolutamente provare

I dolci di Teplice detti “pecáky” sono cotti secondo una ricetta di famiglia tradizionale e
con ingredienti freschi di qualità, senza aromi
artificiali Grazie all’elevata qualità, hanno ricevuto il marchio “Moravská brána – regionální
produkt” (Porta della Moravia – prodotto regionale)

Pomysły na wycieczki

Consigli per le gite

11. Jaskinie Zbrašovské aragonitové
W areale uzdrowiska znajduje się unikatowy
system jaskiniowy, unikatowe zdobienia tworzy
minerał aragonit www caves cz

11. Grotte di aragonite di Zbrašov
Nell’area delle terme si trova un sistema di grotte
eccezionale, decorate in modo unico dall’aragonite www caves cz

12. Przepaść Hranická
Najgłębsza przepaść w Republice Czeskiej i druga najgłębsza zalana wodą przepaść na świecie
leży na prawym brzegu rzeki Bečvy w narodowym rezerwacie przyrody Hůrka u Hranic
www hranickapropast cz

12. Gola di Hranice
La gola più profonda della Repubblica ceca e la
seconda gola allagata più profonda del mondo
si trova sulla riva destra del fiume Bečva, nella
riserva naturale nazionale Hůrka presso Hranice
www hranickapropast cz

13. Zamek Helfštýn
Należy do najrozleglejszych kompleksów
zamkowych w Europie, co roku spotykają
się tu kowale artyści z całego świata
na imprezie Hefaiston www helfstyn cz

13. Castello di Helfštýn
Uno dei più grandi castelli d’Europa, ogni anno vi
si incontrano i fabbri artigiani provenienti da tutto
il mondo durante l’Hefaiston www helfstyn cz

14. Hranice
Miasto ma bogatą historię, oferuje sezonowe
zwiedzanie miasta z przewodnikiem, widoki
z wieży ratuszowej i możliwości uprawiani
sportu i kultury www mic hranet cz

kupon
zniżkowy

YOU
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Sanatorium/Terme di
Teplice nad Bečvou

Trattamenti termali

buono sconto

– 20%

dla 2 osób/per 2 persone

14. Hranice
La città ha una ricca storia, offre visite guidate
stagionali, vedute dalla Torre del Municipio ed
eventi culturali e sportivi
www mic hranet cz

Sanatorium/Terme di Teplice n. B.
Zniżki 20 % można udzielić na pobyt leczniczo-relaksacyjny trwający min. 7 dni/
nocy. Z kuponu mogą korzystać 2 osoby. Zniżka nie dotyczy ofert promocyjnych
i innych pobytów ulgowych. Zniżki nie można kombinować z innymi zniżkami.
Lo sconto del 20 % può essere applicato a soggiorni curativi e rilassanti di almeno
7 giorni/notti. Il coupon può essere utilizzato per 2 persone. Lo sconto non si
applica alle offerte speciali e ai soggiorni già scontati. Lo sconto non è cumulabile
con altri sconti.
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Województwo Zlíńskie
Regione di Zlín

Sanatorium/Terme di Kostelec u Zlína

Sul territorio della Regione di Zlín troverete una gamma variegata di monumenti unici, feste folcloristiche
ed esperienze gastronomiche È la regione delle terme, del trekking, del ciclismo e degli sport invernali
Unica è la città funzionalista di Zlín, legata allo sviluppo e alle attività dell’azienda multinazionale Baťa,
che nacque ed ebbe la sua prima sede proprio qui
Attraente dal punto di vista turistico è la storica idrovia “Canale di Baťa” L‘intero percorso è di 80 km ed è
stato integrato da una pista ciclabile e da infrastrutture turistiche, che attirano migliaia di turisti
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www.hotelkostelec.cz

Brno

Kostelec
Zlín

L‘effetto terapeutico delle sorgenti minerali di Kostelec
è conosciuto sin dal XVIII secolo, le terme furono fondate Le acque sulfuree hanno un effetto benefico sui dolori articolari, sul mal di schiena, sulla cervicale, sui reumatismi extra-articolari e su altre malattie La sorgente
curativa ad alto contenuto di idrogeno solforato aiuta
a trattare i disturbi della pelle come l’eczema atopico,
la psoriasi e l’acne Gli interni delle terme di Kostelec,
dopo una vasta ristrutturazione, sono moderni, originali e senza tempo, nell’area si trovano anche piscine
esterne riscaldate, campi da golf e altri campi sportivi

Nie tylko działanie wody siarczanowej, ale również
czyste powietrze i otoczenie sanatorium w pobliżu
łańcuchów górskich Vizovické i Hostýnské vrchy
pomaga w leczeniu i relaksacji.

Non solo gli effetti dell’acqua sulfurea, ma anche l‘aria pulita e l’ambiente delle terme nei pressi dei monti
Vizovické e Hostýnské aiutano nella cura e nel relax.

Do leczenia są wykorzystywane kąpiele
siarczanowe, węglanowe lub bąbelkowe,
okłady torfowe, okłady parafinowe, różne
rodzaje masaży i kąpiele gazowe w dwutlenku węgla Ofertę uzupełnia światłoterapia, elektroterapia i rehabilitacja lecznicza

6

Ostrava

Olomouc

Działanie lecznicze źródeł mineralnych w miejscowości Kostelec jest znane już od XVIII wieku, kiedy założono sanatorium Wody siarczanowe mają dobroczynny
wpływ na bóle stawów, pleców, kręgosłupa szyjnego,
reumatyzmu pozastawowego i innych chorób Źródło
lecznicze o wysokiej zawartości siarkowodoru pomaga na dolegliwości skórne takie, jak egzema atopiczna,
łuszczyca lub akne Nowoczesne, oryginalne i ponadczasowe jest po rozległej modernizacji wnętrze sanatorium kosteleckiego, w areale znajdują się ogrzewane
odkryte baseny, pole golfowe i inne obiekty sportowe

Zabiegi lecznicze

5
4

12

Sorgente curativa naturale
Acque minerali sulfuree di tipo idrogeno-bicarbonato di sodio con elevato contenuto di fluoruri
Indicazioni terapeutiche principali
Malattie cutanee e muscolo-scheletriche

Trattamenti termali

Per il trattamento si utilizzano bagni sulfurei, carbonici e di bolle, impacchi di torba, cataplasmi di paraffina, una varietà di
massaggi e bagni di anidride carbonica
L‘offerta è integrata dalla terapia della luce,
dall’elettroterapia e dalla riabilitazione

Czego musimy
skosztować

Che cosa dovete assolutamente provare

W dawnych czasach „frgál” oznaczał
nieudany placek Dziś ten cieniutki
placek z ciasta drożdżowego jest klejnotem wśród pieczyw wołoskich

Nei tempi antichi “frgál” significava “torta riuscita male” Oggi, invece, questa
torta sottilissima di pasta lievitata è un
gioiello fra i dolci valacchi

Województwo Zlíńskie | Regione di Zlín

Na terytorium Województwa Zlíńskiego znajdziemy szeroką paletę wyjątkowych zabytków, imprez folklorystycznych i gastronomii doznaniowej Jest to kraj uzdrowisk, turystyki, turystyki rowerowej i sportów
zimowych Wyjątkowe jest funkcjonalistyczne miasto Zlín, związane z rozwojem i działalnością światowej
firmy Bata, która tu powstała i miała swoją siedzibę
Atrakcyjna turystycznie jest droga wodna Kanał Baty Całej trasie o długości 80 km towarzyszy ścieżka
rowerowa i infrastruktura turystyczna, która do tego regionu przyciąga tysiące turystów

Naturalny czynnik leczniczy
Siarczanowe wody mineralne typu
wodorowęglanowo-sodowego o podwyższonej
zawartości fluorków
Główne wskazania leczenia
Choroby skóry i aparatu ruchowego

YOU

Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o.,
Kostelec 493, 76314 Zlín 12, GPS 49°15‘12.231“N, 17°41‘58.993“E;
Tel.: (+420) 577 152 111, E-mail: info@hotel-kostelec.cz, www.hotelkostelec.cz
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di Kostelec u Zlína
Bonus Sanatorium/Terme
Do pobytu po przedłożeniu tego kuponu KARTA SPORTOWA BEZPŁATNIE (obejmuje

Bonus

saunę, ogrzewane kąpielisko, minigolf, tenis stołowy, pétanque, rosyjskie kręgle).
Presentando questo coupon si riceve la SPORT CARD GRATIS (comprende sauna, piscina
riscaldata, minigolf, ping pong, pétanque, bowling russo).
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www.luhacovice.cz

Sorgente curativa
naturale
15 sorgenti minerali di tipo
idrocarbonico-cloruro-sodico e sulfureo

Główne wskazania leczenia
Choroby dróg oddechowych, aparatu
ruchowego, układu trawienia i krążenia,
cukrzyca, otyłość, choroby onkologiczne

Indicazioni terapeutiche principali
Malattie dell‘apparato respiratorio, muscolo-scheletrico,
digestivo e circolatorio, diabete, obesità, malattie oncologiche

W ciągu godziny wypływa na powierzchnię 15
tysięcy litrów wody mineralnej. Dzięki wysokiej
zawartości substancji mineralnych i nasyceniu
wolnym dwutlenkiem węgla źródła są jednymi
z najskuteczniejszych w Europie.
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La specialità di Luhačovice è lo “špaček”
Si tratta di una salsiccia gustosa e abbondante di carne di maiale e di manzo e si
mangia con un contorno delizioso: un’insalata di verdure insolitamente calda

Zlín
Luhačovice

Naturalny czynnik leczniczy
15 źródeł mineralnych –
wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe
i siarczanowe

Luhačovice są największym morawskim uzdrowiskiem o wieloletnich tradycjach leczenia dróg
oddechowych, układu trawienia, cukrzycy i
aparatu ruchowego.
Dzięki tutejszym źródłom leczniczym, korzystnym
warunkom klimatycznym, wybornym usługom
i przyjemnemu otoczeniu należy do najliczniej
odwiedzanych uzdrowisk w Republice Czeskiej. Wyjątkowa jest też
tutejsza architektura. Malowniczemu miasteczku u skraju Białych
Karpat nadały niepowtarzalny charakter secesyjne budynki autorstwa architekta Dušana Jurkoviča
z początku XX wieku. Uzdrowisko
Luhačovice i jego okolica oferuje
połączenie czystej przyrody, tradycji uzdrowiskowych, nowoczesnego wellness, wybornej kuchni i szeregu możliwości uprawiania sportu
i kulturalnych.

Luhačovicki špaček jest tutejszą specjalnością Jest to dobry i pożywny specjał wędliniarski z mięsa wieprzowego i wołowego,
podaje się z wybornym dodatkiem w postaci
nietradycyjnej sałatki jarzynowej na ciepło

Luhačovice è il più grande centro termale della
Moravia con una lunga tradizione nel trattamento delle malattie delle vie respiratorie, dell’apparato digestivo, del diabete e del sistema
muscolo-scheletrico. Grazie alle sorgenti curative
locali, alle condizioni meteorologiche favorevoli, ai
servizi eccellenti e all’ambiente gradevole, questa
stazione termale è fra le più visitate in
Repubblica ceca. Unica è anche l‘architettura locale. Il carattere inconfondibile di questa pittoresca città ai
confini con i Carpazi Bianchi è merito
delle strutture edili in stile secessione dell’architetto Dušan Jurkovič
degli inizi del XX secolo. Le terme di
Luhačovice e i loro dintorni offrono
una fusione fra la natura incontaminata, la tradizione termale, un moderno
centro benessere, una cucina raﬃnata
e una serie di opportunità per le attività sportive e culturali.
Ogni ora salgono in superficie 15.000 litri di acqua
minerale. Grazie all‘elevato contenuto di minerali e
all’anidride carbonica libera, le sorgenti locali sono
tra le più efficaci d’Europa.

Lázně Luhačovice, a.s.

Lázně Luhačovice, a.s.

Spółka Luhačovice zarządza 12 źródłami mineralnymi, z
których najbardziej znane są Vincentka, Aloiska i Ottovka,
które już ponad 300 lat pomagają w leczeniu sanatoryjnym chorób dróg oddechowych, układu trawienia, cukrzycy i zaburzeń aparatu ruchowego Wody mineralne są wykorzystywane
do kuracji pitnej, inhalacji i naturalnych kąpieli w kombinacji z najnowocześniejszymi
metodami leczniczymi i rehabilitacyjnymi
Leczenie sanatoryjne uzupełnia szeroka
skala pobytów relaksacyjnych i wellness
Kąpiele, okłady, masaże i zabiegi elektroterapii są wykonywane w nowoczesnych
zakładach balneoterapii Spółka Lázně
Luhačovice oferuje zakwaterowanie w pensjonatach i
hotelach, łącznie z ekskluzywnym hotelem uzdrowiskowym Jurkovičův dům, który jest wspaniałym przykładem
sztuki architekta Dušana Jurkoviča
Wyjątkowość uzdrowiska zachęca gości do posiedzenia
w restauracjach, kawiarniach, na tarasach letnich i do
skosztowania miejscowych specjałów

La società Luhačovice si prende cura di 12 sorgenti minerali, le più famose delle quali sono Vincentka, Aloiska e
Ottovka che già da più di 300 anni aiutano i trattamenti
termali del diabete e delle malattie respiratorie, digestive e muscolo-scheletriche
Le acque minerali si utilizzano per la cura
idropinica, le inalazioni e i bagni naturali,
in combinazione con i metodi terapeutici e
riabilitativi più moderni Il trattamento terapeutico è integrato da una vasta gamma di
soggiorni relax e benessere
I bagni, i cataplasmi, i massaggi e i trattamenti di elettroterapia sono forniti in
stazioni termali moderne La società Lázně
Luhačovice offre alloggio in pensioni e alberghi, tra cui
l’esclusivo hotel termale “Jurkovičův dům”, che è un bellissimo esempio dell’arte dell’architetto Dušan Jurkovič
L‘unicità della città termale invita i visitatori a sedersi in
ristoranti, caffetterie, terrazze estive per gustare le specialità locali

Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, GPS: 49°6‘26.513“N, 17°45‘47.248“E
Tel.: (+420) 577 682 111, E-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

YOU
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Che cosa dovete assolutamente provare

Ostrava

Olomouc

Luhačovice

Czego musimy
skosztować

kupon
zniżkowy

buono sconto

–30%

Wellness centrum/Centro benessere
Zniżka 30 % na 2 godzinowy wstęp
do wellness centrum w hotelu
Alexandria

30 % di sconto per 2 ore nel centro
benessere dell’hotel Alexandria
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Hotele uzdrowiskowe
Miramare Luhačovice

Hotel termali Miramare
di Luhačovice

Hotel uzdrowiskowy Miramare z własnymi źródłami
leczniczymi i kompletnie zmodernizowanym balneocentrum oferuje ponad osiemdziesiąt zabiegów
pod jednym dachem. W hotelu Vila Antoaneta w pobliżu kolumnady uzdrowiskowej znajduje się wodne
centrum relaksacyjne z szeregiem zabiegów sanatoryjnych, wellness i egzotycznych. Nie brakuje kącika
dziecięcego, kina i placu zabaw dla dzieci.
Dla wymagających gości sanatorium i miłośników
dobrej kuchni jest przeznaczona willa Vila Valaška,
dom zaprojektowany przez architekta Dušana Jurkoviča. Na gości czeka luksusowy nocleg, miłe podejście i ekskluzywne usługi.
Wszystkie hotele oferują pobyty lecznicze i wellness,
usługi pod jednym dachem, doskonałą kuchnię i
pierwszorzędną opiekę sanatoryjną i zabiegi na
bazie naturalnych źródeł leczniczych. Wykorzystują
dwa własne źródła mineralne - źródło św. Józefa z
wysoką zawartością kwasu borowego służy do kuracji pitnej i kąpieli węglanowych a źródło Jaroslava
służy do kąpieli węglanowych i domieszkowych.

L’hotel termale Miramare, dotato di proprie sorgenti curative e di un Balneocenter completamente
ristrutturato, offre più di ottanta procedure sotto
lo stesso tetto. Nell‘hotel Vila Antoaneta, nei pressi
del colonnato, si trova un centro ricreativo acquatico con una serie di procedure termali, wellness ed
esotiche. Non mancano neanche l’angolo giochi, il
cinema e un parco giochi per bambini.
La Vila Valaška, costruita da Dušan Jurkovič, è destinata agli ospiti termali più esigenti e agli amanti
della buona cucina. Gli ospiti possono godere di un
lussuoso alloggio, di un approccio personalizzato e
di servizi esclusivi.
Tutti gli alberghi offrono soggiorni termali terapeutici e di wellness, servizi sotto un unico tetto, una cucina eccellente e trattamenti e procedure termali di
prima classe, basate sulle sorgenti curative naturali.
Sfruttano le due sorgenti minerali proprie: la sorgente di San Giuseppe, ad alto contenuto di acido borico, si utilizza per la cura idropinica e i bagni carbonici, la sorgente di Jaroslav viene utilizzata per i bagni
carbonici e con additivi.

Lázeňské hotely Miramare Luhačovice
Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, Oddělení rezervací/Servizio prenotazioni
Tel.: (+420) 577 659 107, 112, Fax: (+420) 577 659 112
E-mail: rezervace@miramare-luhacovice.cz
Recepcje hoteli Miramare/Reception degli hotel Miramare
Tel.: (+420) 577 659 111, E-mail: recepce@miramare-luhacovice.cz, www.miramare-luhacovice.cz

Sanatorium Niva

Terme di Niva

Sanatorium Niva znajduje się niedaleko zapory Luhačovická přehrada,
ok. 1,5 km od centrum Luhačovic.
Sanatorium oferuje pobyty lecznicze,
rehabilitacyjne i wellness. Można wybierać spośród ponad pięćdziesięciu
zabiegów leczniczych i relaksacyjnych,
hydroterapię, masaże, inhalacje, elektroterapię, okłady i inne usługi.
Sanatorium jest częścią kompleksu
hotelowego, który niedawno zmodernizowano. Nowoczesny hotel uzdrowiskowy & wellness dziś oferuje szerokie
spektrum usług. Do dyspozycji gości
są nowe pokoje, apartamenty, stołówki, bary, saloniki, pomieszczenie konferencyjne i luksusowe centrum odnowy
biologicznej. Można skorzystać z sauny, wirówki, masaży relaksacyjnych,
specjalnych kąpieli winnych, krytego basenu ze słoną wodą, a w sezonie z dwóch basenów odkrytych.
W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu Niva znajdziemy stylową restaurację wołoską, gdzie w przyjemnym otoczeniu można skosztować wyjątkowej kuchni wołoskiej i regionalnych specjałów.

Le terme di Niva si trovano nei pressi della diga di Luhačovice, a circa
1,5 km dal centro di Luhačovice. Le
terme offrono soggiorni terapeutici,
riabilitativi e wellness. È possibile
scegliere tra più di cinquanta trattamenti terapeutici e rilassanti (idroterapia, massaggi, inalazioni, elettroterapia, impacchi e altri servizi).
Le terme sono parte integrante del
complesso di alberghi che è stato
rinnovato di recente. Il moderno hotel termale e wellness oggi offre una
vasta gamma di servizi. A disposizione degli ospiti ci sono nuove camere,
appartamenti, sale da pranzo, bar,
saloni, sale conferenze e un centro
benessere di lusso. Potrete usufruire di saune, vasche idromassaggio,
massaggi rilassanti, bagni speciali di vino, piscina
coperta con acqua salata e, durante l’alta stagione,
di due piscine all‘aperto.
Nelle immediate vicinanze dell‘hotel Niva trovate un
elegante ristorante valacco, dove, in un ambiente
gradevole, potete provare l’eccezionale cucina valacca e le specialità regionali.

Lázeňský & wellness hotel Niva
A. Václavíka 336, 763 26 Pozlovice, GPS: 49°7‘23.494“N, 17°46‘10.943“E
Tel.: (+420) 577 131 326, Fax: (+420) 577 131 218
E-mail: info@niva.cz, niva@luhacovice.cz, www.niva.cz

Recepcje hoteli Vila Antoaneta i Vila Valaška/Reception degli hotel Vila Antoaneta e Vila Valaška
GPS: 49°6‘10.772“N, 17°45‘25.542“E, Tel.: (+420) 577 126 211
E-mail: recepce@miramare-luhacovice.cz, www.vila-antoaneta.cz, www.vila-valaska.cz
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Casa termale
Hubert

Dom
uzdrowiskowy
Hubert

Resort Luhačovice

Resort Luhačovice

W malowniczym otoczeniu Luhačovic i Pozlovic
znajdziemy Resort Luhačovice. Zakwaterować się
można w Wellness hotelu Augustiniánský dům,
OREA Hotelu Fontána, Hotelu Vega, nowocześnie
wyposażonych pokojach Wellness hotelu Pohoda
lub w hotelu Vyhlídka Luhačovice na brzegu jeziora
zaporowego Luhačovická přehrada.
Hotele Resortu Luhačovice, które są idealnym miejscem na rodzinny urlop lub imprezy firmowe, są
też świetnym punktem wyjściowym wycieczek do
przyrody, przejażdżek na rowerze, łyżworolkach
lub nartach biegowych. Znajdziemy tu trasy dla
wymagających turystów i rodzin z dziećmi. W lecie
goście mogą korzystać z naturalnego i sztucznego
kąpieliska, w zimie z dziesiątek utrzymywanych narciarskich tras biegowych w
okolicy Luhačovic.
W Resorcie Luhačovice
można znaleźć wellness
centra, baseny i areały
sportowe z bardzo bogatą
ofertą. Zwolennicy dobrej
kuchni z pewnością docenią tradycyjne wołoskie
dania, regionalne specjały,
oraz nowoczesne i nietradycyjne potrawy.

Nell’ambiente pittoresco di Luhačovice e Pozlovice
trovate il Resort Luhačovice. È possibile alloggiare
presso il Wellness Hotel Augustiniánský dům, l’OREA
Hotel Fontána, l’Hotel Vega, nelle camere moderne del Wellness Hotel Pohoda e nell’hotel Vyhlídka
Luhačovice sulle rive della diga di Luhačovice.
Gli alberghi del Resort Luhačovice, che sono l‘ideale
per le vacanze in famiglia o per gli eventi aziendali,
sono anche un ottimo punto di partenza per le gite
nella natura, il ciclismo, il pattinaggio e lo sci di fondo. Ci sono percorsi sia per turisti esigenti, sia per
famiglie con bambini. In estate, gli ospiti possono
usufruire di stabilimenti balneari naturali e artificiali,
in inverno, invece, di decine di piste per lo sci di fondo preparate nei dintorni
di Luhačovice.
Nel Resort Luhačovice trovate un centro benessere,
piscine e impianti sportivi
con una vasta gamma di
attività. Gli amanti della
gastronomia di qualità apprezzeranno certamente
i piatti tradizionali valacchi, le specialità regionali
e anche i piatti moderni e
innovativi.

Dom uzdrowiskowy Hubert
znajduje się w Pozlovicach. Oferuje 80 miejsc w dwuosobowych pokojach z balkonem. Stołowanie jest zapewnione w nowo urządzonej stołówce z bogatym wyborem dań i możliwością
stołowania dietetycznego. Podstawą tutejszej opieki
sanatoryjnej są źródła mineralne, które są bardzo
skuteczne w leczeniu dróg oddechowych i innych
chorób. W ofercie znajdziemy pobyty sanatoryjne
i wellness, korzystne sanatoryjne, relaksacyjne i rehabilitacyjne pakiety pobytowe.

Lázeňský dům Hubert/Casa termale, A. Václavíka 205, 763 26 Luhačovice–Pozlovice
GPS: 49°7‘17.785“N, 17°46‘8.586“E, Tel.: (+420) 577 131 305, (+420) 725 175 372
E-mail: hubert@temparano.cz, http://hubert.temparano.cz

Uzdrowiskowy dom

Casa curativa
termale Praga

W Praskiej dzielnicy Luhačovickiego sanatorium znajduje się
Uzdrowiskowy dom leczniczy Praha. Zabiegi lecznicze znajdziemy
pod jednym dachem i należą do
nich różne rodzaje elektroterapii,
okłady, kąpiele domieszkowe i bąbelkowe, inhalacje, ćwiczenia lecznicze, różne rodzaje masaży, bicze
szkockie i szereg innych. Od 2007
roku zajmują się tu profilaktyką i
zapobieganiem chorobom. W budynku jest salonik, siłownia, sala
gimnastyczna i kryty basen, w którym woda zamiast chloru jest dezynfekowana ozonem.

Nel quartiere Praga delle terme di
Luhačovice si trova la casa curativa
termale Praga. I trattamenti termali vengono forniti sotto lo stesso
tetto e comprendono vari tipi di
elettroterapia, impacchi, bagni con
additivi e di bolle, inalazioni, esercizi terapeutici, vari tipi di massaggi,
docce scozzesi, e molto altro ancora. Dal 2007 sono specializzati nella
prevenzione delle malattie. L‘edificio dispone di salone, palestra, fitness e piscina coperta, la cui acqua
è trattata con ozono anziché cloro.

leczniczy Praha
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buono
sconto

Resort Luhačovice

– 10%

Zniżka 10 % na zabiegi wellness
w hotelach Resortu Luhačovice
Sconto del 10% sui trattamenti benessere
presso l‘hotel Resort Luhačovice

Lázeňský léčebný dům Praha
Leoše Janáčka 379, 763 26 Luhačovice, GPS: 49°6‘52.006“N, 17°46‘4.638“E
Tel.: (+420) 577 131 102, E-mail: recepce@luhacovicepraha.com
www.luhacovicepraha.com

YOU

YOU

Resort Luhačovice
Luhačovské Zálesí, o.p.s., Pozlovice 51, 763 26 Luhačovice
GPS: 49°7‘23.895“N, 17°46‘21.856“E, Tel.: (+420) 775 612 745,
E-mail: info@resort-luhacovice.cz, www.resort-luhacovice.cz

kupon
zniżkowy

La casa termale Hubert si trova
a Pozlovice. La capacità della
casa termale è di 80 posti letto
in camere doppie con balcone. I pasti sono forniti
nella sala da pranzo recentemente ristrutturata, con
una vasta scelta di piatti e la possibilità di scegliere
pietanze dietetiche. La base dei trattamenti termali
locali sono le sorgenti minerali, che sono molto eﬃcaci nel trattamento delle malattie respiratorie e di
altre patologie. Nell’offerta trovate soggiorni termali
e benessere e pacchetti vantaggiosi per soggiorni
termali, rilassanti e riabilitativi.

kupon
zniżkowy
buono
sconto

Uzdrowiskowy dom leczniczy Praha
Casa curativa termale Praga

– 10%

zniżka na pobyty od 4 dni (3 nocy) 10% (wszystkie
pobyty z cenników, obowiązuje do końca 2013 roku)
sconto del 10 % sui soggiorni di 4 giorni (3 notti) (tutti
i soggiorni nel listino prezzi, vale fino alla fine del 2013)
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1. Ścieżki poznawcze
Luhačovským Zálesím
Oferują 27 przystanków, ruiny średniowiecznych zamków, miejsce odpustowe, źródła,
studzienki, dwie zapory i niezliczoną ilość
panoram i widoków
www resort-luhacovice cz
2. Bojkovice
Najcenniejszym zabytkiem jest pałac
Nový Světlov w tudorowskim stylu z parkiem
angielskim i rzadkimi drzewami
www zameksvetlov cz
3. Uherský Brod
Miasto królewskie z XIII wieku z szeregiem
zabytków, związane z J A Komeńskim,
jest tu jego muzeum
www ub cz
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Consigli per le gite
1. Sentieri didattici
di Luhačovské Zálesí
Offrono 27 fermate, rovine di castelli medievali,
un luogo di pellegrinaggio, sorgenti, pozzi, due
dighe e un’infinita varietà di panorami e vedute
naturali
www resort-luhacovice cz
2. Bojkovice
Il monumento più importante è il palazzo
di Nový Světlov in stile Tudor, con parco
all’inglese e alberi rari
www zameksvetlov cz
3. Uherský Brod
Città reale del XIII secolo con numerosi
monumenti legati a J A Komenský, fra cui il
museo a lui dedicato
www ub cz

4. Zlín
Miasto wojewódzkie z tradycją produkcji
obuwia, które chlubi się cenną architekturą
i bogatym życiem kulturalnym Można
zwiedzić znany wieżowiec Baty lub unikalną
multimedialną ekspozycję „Princip Baťa“
www zlin eu

4. Zlín
Capoluogo di regione con la tradizione calzaturiera, che vanta un’architettura importante e una
ricca vita culturale È possibile visitare il famoso
grattacielo di Baťa e l’eccezionale mostra
multimediale “Il principio di Baťa”
www zlin eu

5. ZOO Lešná u Zlína
Zlíńskie ZOO jest wyjątkowym miejscem,
gdzie zobaczymy zwierzęta wszystkich
kontynentów w naturalnym bioparku
z wolnym wybiegiem, który rozciąga się
w parku wokół pałacu Lešná Wnętrza pałacu
zdobią bogate orientalne zbiory
www zoozlin eu

5. ZOO Lešná presso Zlín
Lo zoo di Zlín è un luogo unico dove si possono
vedere animali provenienti da tutti i continenti
muoversi liberi nel bioparco naturale, che si
estende nel parco intorno al palazzo di Lešná
Gli interni del palazzo sono decorati con ricche
collezioni orientali
www zoozlin eu

6. Vizovice
Miasto wsławiła produkcja śliwowicy, tajemnice jej produkcji i innych gorzałek odkryjemy
podczas zwiedzania legendarnej gorzelni
Rudolf Jelínek z ponad stuletnimi tradycjami
Vizovicki pałac, wytwórnia czekolady, szklarnia artystyczna, oraz produkcja figuralnego vizovickiego pieczywa są następnymi pomysłami
na wycieczkę www vizovice eu

6. Vizovice
Città famosa per la produzione della slivovice,
scoprirete i segreti della sua produzione e di
quella di altre acquaviti durante le escursioni
nella leggendaria distilleria Rudolf Jelínek con
più di 100 anni di tradizione Il palazzo
di Vizovice, la fabbrica di cioccolato, la vetreria
artistica e la produzione delle figure dolci di Vizovice sono altri consigli per le escursioni in questa città
www vizovice eu

7. Kroměříž
Pałac arcybiskupi wraz z Ogrodem kwiatowym i Ogrodem pałacowym jest wpisany
na Listę zabytków UNESCO Zachwycą nas
wspaniałe wnętrza pałacu, unikatowa galeria
obrazów, możemy odwiedzić Mennicą biskupią
i skosztować wina z Arcybiskupich piwnic
pałacowych www kromeriz eu

7. Kroměříž
Il Palazzo arcivescovile, insieme ai giardini
Květná e Podzámecká, è incluso nella Lista dei
monumenti UNESCO Sarete conquistati dai
magnifici interni del palazzo, dalla meravigliosa
pinacoteca, potrete visitare la Zecca vescovile e
gustare il vino delle Cantine del Palazzo arcivescovile
www kromeriz eu

www.laznenovaves.cz

Sanatorium siarczanowe
Terme sulfuree di

Ostrava

Olomouc

Brno

Ostrožská Nová Ves

Zlín
Ostrožská N. V.

Naturalny czynnik leczniczy
Siarczanowa woda mineralna

Sorgente curativa naturale
Acqua minerale sulfurea

Główne wskazania leczenia
Nemoci pohybového ústrojí a nemoci
kožní, nervové nemoci, oběhový systém

Indicazioni terapeutiche principali
Nemoci pohybového ústrojí
a nemoci kožní, nervové nemoci, oběhový systém

Malownicze sanatorium ze stuletnią tradycją w
sercu Morawskiego Slovácka jest wkomponowane do rozległego lasoparku. Tutejsze mineralne
źródła siarczanowe są wykorzystywane do leczenia sanatoryjnego aparatu ruchowego i chorób
skóry, przede wszystkim do leczenia łuszczycy.
Sanatorium siarczanowe oferuje spokojną rodzinną atmosferę,
kompleksowe usługi pod jednym
dachem, przyjemne zakwaterowanie i doskonałą kuchnię z możliwością stołowania dietetycznego. W
kolumnadzie sanatorium znajdziemy sklepiki i kawiarnię z tarasem
na zewnątrz i kącikiem dziecięcym.
Wieloletnie tradycje skutecznego leczenia jest
związana z odkryciem unikatowego naturalnego
źródła siarczanowej wodorowęglanowo-wapienno-sodowo-magnezowej wody mineralnej.

Terme pittoresche con una tradizione secolare
nel cuore della regione Slovácko, si trovano in un
vasto parco. Le locali sorgenti sulfuree minerali
naturali sono utilizzate per il trattamento termale
di patologie muscolo-scheletriche e della pelle, in
particolare per il trattamento della psoriasi. Le terme sulfuree offrono una tranquilla
atmosfera familiare, servizi completi sotto un unico tetto, alloggi
confortevoli e una cucina superba
con la possibilità di scegliere pietanze dietetiche. Sotto il colonnato
trovate negozi e una caffetteria con
posti a sedere all‘aperto e un parco
giochi per bambini.
La lunga tradizione di successo dei trattamenti
termali è legata alla scoperta di una sorgente
curativa naturale assolutamente eccezionale,
l’acqua minerale sulfurea idrogeno-carbonicacalcica-sodica-magnesica.

Województwo Zlíńskie | Regione di Zlín

Pomysły na wycieczki

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.
Kunovská 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves
GPS: 49°1‘7.938“N, 17°26‘43.709“E, Tel.: (+420) 572 437 200
E-mail: info@laznenovaves.cz, www.laznenovaves.cz
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Trattamenti termali

Sanatorium siarczanowe oferuje opiekę sanatoryjną w
zakresie rehabilitacji i dermatologii W leczeniu sanatoryjnym wykorzystuje się naturalną siarczanową wodę
mineralną z dwóch miejscowych źródeł, fizykoterapię
na przyrządach, specjalne ćwiczenia rehabilitacyjne i
ćwiczenia lecznicze w wodzie Zabiegi obejmują kąpiele,
masaże, okłady, elektroterapię, akupunkturę lub inhalację Można wybierać z bogatej oferty programów leczniczych i pobytów wellness
W wolnych chwilach można się wybrać poznawać atrakcje ni przyrodą na ścieżkach dla turystów pieszych i rowerowych, w siodle lub z łódki Niedaleko sanatorium
znajdują się też jeziora żwirowe z bardzo czystą wodą
i nowe pole golfowe dla początkujących i doświadczonych graczy

Le terme sulfuree sono specializzate nella cura riabilitativa e dermatologica Per i trattamenti termali si utilizzano
l‘acqua sulfurea minerale naturale da due sorgenti locali,
apparecchi speciali per la fisioterapia, esercizi professionali di riabilitazione ed esercizi terapeutici in acqua
I trattamenti includono bagni, massaggi, impacchi, elettroterapia, agopuntura e inalazione È possibile scegliere tra una vasta gamma di programmi di trattamento e
soggiorni benessere
Nel tempo libero potete ammirare i monumenti e le bellezze naturali lungo i sentieri per escursionisti e ciclisti, a
cavallo o in barca Nei pressi delle terme si trovano anche
alcuni laghi naturali con spiagge di ghiaia e sabbia ed acqua cristallina e un nuovo campo da golf per principianti
ed esperti

Czego musimy
skosztować

Karnawałowa kiełbasa slovácka opiekana na
ostro, skręcona w spiralę, jest tu tradycyjnym
daniem w okresie karnawału Czasem przygotowuje się panierowaną z mąką, jajkiem i tartą
bułką smażąc na złoty kolor Podaje się zazwyczaj z
puree ziemniaczanym i z sałatką z kiszonej kapusty

Pomysły na wycieczki
8. Areał golfowy Ostrožská Nová Ves
Nowe 9 dołkowe pole golfowe z wieloma
przeszkodami wodnymi www gcuh cz
9. Muzeum lotnictwa Kunovice
(3,5 km) Zbiory kilkudziesięciu samolotów transportowych, sportowych
i wojskowych Loty widokowe, skoki
tandemowe www mesto-kunovice cz
10. Velehrad
Ważne centrum duchowne jest miejscem
częstych pielgrzymek, zgromadzeń i
obchodów Cyryla i Metodego
www velehrad eu
11. Buchlovice
Pałac Buchlovice należy do najcenniejszych barokowych siedzib szlacheckich u nas www zamek-buchlovice cz
12. Buchlov – Jeden z najstarszych zamków
w Republice Czeskiej, cenne zbiory historyczne i
biblioteka www hrad-buchlov cz

YOU

kupon
zniżkowy

50

buono sconto

– 10%

Che cosa dovete
assolutamente provare

La salsiccia di carnevale della regione
Slovácko, cotta e poi arrotolata a spirale, è
una pietanza tradizionale del periodo carnevalesco Qualche volta viene impanata
in farina, uovo e pangrattato e poi dorata Di solito
viene servita con purè di patate e insalata di crauti

Consigli per le gite
8. Campo da golf Ostrožská Nová Ves
Nuovo campo a 9 buche con molti ostacoli
d‘acqua www gcuh cz
9. Museo dell’aviazione di Kunovice
(3,5 km) Una collezione di diverse decine di velivoli
da trasporto, sportivi e militari Voli panoramici,
salti in tandem www mesto-kunovice cz
10. Velehrad
Importante centro spirituale e luogo di
numerosi pellegrinaggi religiosi, incontri e
celebrazioni dedicate ai SS Cirillo e Metodio
www velehrad eu
11. Buchlovice
Il palazzo di Buchlovice è una delle residenze
nobiliari barocche più importanti della Repubblica
ceca www zamek-buchlovice cz
12. Buchlov
Uno dei più antichi castelli della Repubblica
ceca, preziose collezioni storiche e biblioteca
www hrad-buchlov cz

Sanatorium siarczanowe
Terme sulfuree di
Ostrožská Nová Ves
10 % na jakikolwiek pakiet pobytowy z aktualnej oferty
10 % su qualsiasi pacchetto soggiorno dell’offerta corrente

Sanatorium/Terme di

Leopoldov

Naturalny czynnik leczniczy
Siarczanowa woda mineralna
Główne wskazania leczenia
Choroby reumatologiczne, neurologiczne,
ortopedyczne i skóry
Sorgente curativa naturale
Acqua minerale sulfurea
Indicazioni terapeutiche principali
Malattie reumatiche, neurologiche, ortopediche e cutanee

Olomouc

Ostrava

Brno
Zlín
Smraďavka

www.lazneleopoldov.eu

W malowniczej dolinie Chřibów leży letnisko Leopoldov – Smraďavka, gdzie początek kąpieli wannowych
sięga pierwszej połowy XIX wieku Uzdrowisko Leopoldov nie jest uzdrowiskiem statutarnym, dlatego
nie znajdziemy tu żadnych kolumnad ani żywego
ruchu uzdrowiskowego, ale dzięki swojemu idealnemu położeniu wśród zieleni
jest popularnym miejscem odpoczynku
psychicznego i fizycznego Areał sanatorium tworzy Pałacyk myśliwski, bungalowy, budynek z restauracją i centrum
regeneracyjnym

Nella pittoresca valle di Chřiby si trova la stazione balneare di Leopoldov-Smraďavka, dove i bagni in vasca
hanno una tradizione che risale alla prima metà del XIX
secolo Le terme di Leopoldov non sono terme statutarie, per questo non vi trovate i colonnati e la tipica
vivacità delle località termali, ma, grazie
alla sua posizione ideale in mezzo al verde, sono un luogo molto ricercato per il
relax fisico e mentale L’area delle terme
è costituita dalla tenuta di caccia, dai
bungalow, dall’edificio con il ristorante e
il centro di rigenerazione

Sanatorium z początku XIX wieku później zanikło,
po rozległej modernizacji w 2012 roku udało się odnowić sanatorium i kąpiele w wodzie siarczanowej.

Le terme dell’inizio del XIX secolo scomparvero e, dopo
importanti lavori di ristrutturazione, nel 2012 si è riusciti a ripristinare le terme e i bagni nell’acqua sulfurea.

Zabiegi lecznicze

Trattamenti termali

Siarczanowa woda mineralna działa korzystnie na choroby reumatologiczne, ortopedyczne, neurologiczne i
skóry Bardzo bogata jest oferta zabiegów sanatoryjnych i relaksacyjnych, kąpieli, masaży i okładów Można się też zanurzyć w kąpieli piwnej połączonej z degustacją piwa Do leczenia są
wykorzystywane kąpiele siarczanowe, węglanowe lub bąbelkowe, okłady torfowe,
okłady parafinowe, różne rodzaje masaży i
kąpiele gazowe w dwutlenku węgla Ofertę uzupełnia światłoterapia, elektroterapia
i rehabilitacja lecznicza

L’acqua minerale sulfurea agisce positivamente sulle malattie reumatiche, ortopediche, neurologiche e
cutanee Molto ricca è anche l’offerta di trattamenti
termali e rilassanti, di bagni, massaggi e impacchi È
inoltre possibile immergersi nei bagni di
birra connessi alla degustazione della birra
stessa Per il trattamento si utilizzano bagni
sulfurei, carbonici e di bolle, impacchi di
torba, cataplasmi di paraffina, una varietà
di massaggi e bagni di anidride carbonica
L‘offerta è integrata dalla terapia della luce,
dall’elettroterapia e dalla riabilitazione

Czego musimy
skosztować

Che cosa dovete assolutamente provare

Slovácko jest krajem wspaniałych win
To najlepsze, co ten kraj oferuje, można
skosztować w słynnych sovíńskich piwnicach niedaleko sanatorium

Slovácko jest krajem wspaniałych win
To najlepsze, co ten kraj oferuje, można
skosztować w słynnych sovíńskich piwnicach niedaleko sanatorium

Województwo Zlíńskie | Regione di Zlín

Zabiegi lecznicze

Lázně Leopoldov, Smraďavka 416, 687 08 Buchlovice, GPS: 49°4‘40.584“N, 17°19‘6.924“E
Tel.: (+420) 572 595 118, E-mail: info@lazneleopoldov.eu, www.lazneleopoldov.eu
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Województwo Ołomunieckie
Regione di Olomouc

Województwo Morawsko-śląskie
Regione della Moravia e della Slesia

Województwo Zlíńskie
Województwo Południowomorawskie

Regione di Zlín

Regione della Moravia meridionale

200 km

Województwo Morawsko-śląskie
Regione della Moravia e della Slesia

28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: +420 595 622 222
fax: +420 595 622 126
posta@kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

www.msregion.cz

Województwo Południowomorawskie
Regione della Moravia meridionale

Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel.: +420 541 651 111
fax: +420 541 651 209
info@kr-jihomoravsky.cz
www.jizni-morava.cz

www.jizni-morava.cz

Województwo Ołomunieckie
Regione di Olomouc

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
fax: +420 585 508 832
tourism@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

www.ok-tourism.cz

Województwo Zlíńskie
Regione di Zlín

třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 111
fax: +420 577 043 202
info@vychodni-morava.cz
www.vychodni-morava.cz

www.vychodni-morava.cz

