
 27 apartmá, 106 dvoulůžkových a 18 jednolůžkových pokojů
9 různých typů apartmá o velikosti mezi 46m2 a 216m2
5 různých typů dvoulůžkových a 2 typy jednolůžkových pokojů

Ve 124 pokojích a 27 apartmánech poskytuje Carlsbad Plaza luxusní
ubytování, které osloví i ty nejnáročnější hosty.

UBYTOVÁNÍ

Medical Spa Gallery – tradiční léčení za využití přírodních
minerálních zdrojů karlovarských termálních pramenů
Medical Spa Suites – soukromé léčebné apartmány pro
individuální péči a soukromí během léčby
Wellnessland Alt Karlsbad - Saunadorf (7 typů saun), 5 různých
bazénu, Relaxgarden a Fit Bar
Carlsbad Clinic – luxusní medicínsko - wellnessové centrum,
propojené s hotelem Carlsbad Plaza, které nabízí širokou škálu
procedur za využití moderních technologií i tradičních postupů

BALNEO & WELLNESS 

Nemoci a poruchy trávicího systému
Metabolické poruchy
Poruchy pohybového ústrojí, především funkční poruchy páteře
Léčení onkologických pacientů
Paradentóza

Náš tým odborníků se zaměřujeme na léčbu následujících nemocí:

LÉČENÍ

CARLSBAD PLAZA
MEDICAL SPA & WELLNESS HOTEL 5★ SUPERIOR

Hotel je situován v klidné lázeňské zóně Karlových Varů. Hotelové budovy pocházející
z 18. století poskytují neopakovatelnou atmosféru, jedinečný komfort, individuální

služby a moderní vybavení.

• Nejvyšší oficiální hotelová certifikace 5* Superior • Vlastní klinika, balneologické
centrum & Wellnessland o rozloze více než 3.500 m2 •  250 typů léčebných procedur
• 124 luxusních pokojů a 27 apartmá • Zkušený tým profesionálních lékařů • Vlastní

zdroj termo-minerální vody • Individuální léčba v Medical Spa Suites 



Sorrento Grand Buffet – bohaté snídaně, obědy a večeře formou
bufetu s širokou nabídkou mezinárodních i českých specialit

#ID Restaurant – novodobé fusion menu, které příjemně
překvapí i ty nejzkušenější znalce a největší gurmány

RESTAURACE

#ID Bar – příjemná atmosféra stylových prostor
s vynikajícími drinky a živou hudební produkcí

Bon Soir Café – místo pro lehké občerstvení,
popovídání si s přáteli či posezení u dobré kávy

BARY

3 variabilní meetingové salónky s možností vzájemného
propojení pro 20 až 100 osob
Historický Sigmund Freud salónek pro 8 osob
Old Times Bar – pro oslavy v jedinečném prostředí
Rockeffeler Hall – kongresový sál pro akce většího rázu
Salón krásy, Kadeřnictví

OSTATNÍ PROSTORY

Jedinečné a světoznámé lázeňské město v Evropě
Tradiční léčení ověřené staletími
13 horkých termálních minerálních pramenů
Historická architektura a lázeňské kolonády
Zelené lesy s panoramatickými vyhlídkami a
lázeňskými cestami
Město světoznámé sklářské značky Moser a porcelánu

KARLOVY VARY
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