tylový hostitel s tradicí od roku 1912

Objevte věčný pramen zdraví a inspirace
hotelu Imperial v historickém srdci
Karlových Varů – nejznámějších lázních
České republiky
pouze 1,5 hod. jízdy z Prahy
polohou nedaleko hranic s Německem
řada slavných hostů historie i současnosti – např.: S. Freud,
J. W. Goethe, N. V. Gogol, A. Dvořák, J. Brahms, Michael Douglas,
Sharon Stone, Morgan Freeman, Danny DeVito, sbor Alexandrovci
tradice lázeňství více než 650 let
vývěr 100 pramenů – k samotné léčbě jich je využito 12
nezpochybnitelný účinek na zažívací trakt a látkovou výměnu,
prevence a zvýšení imunity celého organismu
využití nezaměnitelných přírodních léčivých zdrojů – termominerální
voda, plyny, rašelina a bahno
indikace lázní – nemoci trávicího ústrojí, metabolické poruchy, jako
cukrovka, obezita a dna, nemoci pohybového ústrojí a parodontóza,
onkologická onemocnění

Imperial v kostce
205 pokojů (383 lůžek)
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, pokoje Superior, Suite,
Superior Suite, Deluxe Suite
vlastní balneocentrum s bazénem, saunou a whirlpooly
2 restaurace – Restaurant Paris a Prague
1 kavárna – Café Vienna
1 stylový anglický klub – Club Imperial
President Lounge, Musical Lounge, Concert Hall,
Conference Lounge

HOTEL IMPERIAL**** Superior
Libušina 18
360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
phone: +420 353 203 113
fax: +420 353 203 151
e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz

Concierge
Beauty centrum
Sportcentrum Imperial a Indoor golf Imperial

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Stylový hostitel s tradicí od roku 1912

Pohostinnost a komfort

Přijeďte se odměnit do hotelu Imperial, majestátního zámku
pohody, klidu a relaxace se 100letou lázeňskou tradicí,
který tvoří dominantu Karlových Varů.

K dispozici Vám jsou

Hotel Imperial
 louholetý specialista na lázeňskou medicínu pod vedením
d
profesionálního týmu 7 lékařů a 45 zdravotnických pracovníků
několikanásobný držitel prestižního ocenění World Travel Award
držitel oficiální certifikace ubytovacích zařízení (****Superior)
držitel certifikace nestátního zdravotnického zařízení a člen sdružení
akreditovaných lázeňských organizací Medispa

Nechte se hýčkat
a najděte znovu svou vnitřní harmonii
tradiční komplexní lázeňská léčba, speciální léčebné a wellness
programy – individuální přístup ke každému z hostů
moderní wellness procedury: hot stone terapie, shiatsu masáž,
havajská „Lomi Lomi“ masáž, indická masáž hlavy, thalaspa terapie
atestace lékařů – interní medicína, balneologie, fyzikální
a rehabilitační medicína, neurologie, gastroenterologie, diabetologie
pramen karlovarské termominerální vody je přiveden přímo do hotelu
největší odběratel termominerální vody, využívané k léčebným
účelům, v Karlových Varech
rozloha areálu více než 7 000 m2, léčebné a wellness procedury
na ploše 1 600 m2
moderně vybavené balneocentrum s 15metrovým bazénem
s masážními tryskami a chrliči, saunou a whirlpooly

jazykově vybavení zaměstnanci hotelu
stylové pokoje s okouzlujícím výhledem na Karlovy Vary
česká i mezinárodní kuchyně připravená od kuchařů vařících
pro státníky, luxusní á la carte restaurace a restaurace s unikátní
„Show kitchen“
nezapomenutelné prostory historické kavárny s bohatou nabídkou
čerstvých moučníků hotelového mistra cukráře a letní terasou
stylový anglický klub s pravidelnými jazzovými večery, živou hudbou,
magic show, orientálními či indickými tanci
vlastní cestovní agentura, široká nabídka výletů, exkurzí, vstupenek
na různé kulturní akce
netradiční místo k pořádání svateb, koncertů, firemních večírků
a společenských akcí
kadeřnický salon, manikúra, pedikúra, kosmetika, solárium – použití
světoznámých značek L'Oréal, Alcina
zdarma internetové připojení na pokojích (LAN) a ve veřejných
prostorách (WiFi)
bohatá nabídka sportovního vyžití přímo v areálu hotelu – tenisové
kurty, fitness, indoor golf, spinning, nordic walking
hlídané parkoviště s kapacitou 27 míst

