S potěšením vám chceme představit hotel Astoria v Janských Lázních v Krkonoších.
Naplno si vychutnejte odpočinek na čerstvém vzduchu, ale i turistické zážitky na úpatí Černé Hory.

Hotel Astoria
Janské Lázně v Krkonoších
Cena od 750 Kč za osobu a den s plnou penzí

Hotel Astoria je ideální
pro skupinové pobyty





Rekondiční pobyty pro seniory
Pobyty pro osoby se zdravotním
postižením
Sokolské sjezdy
Zájmové spolky

Co nabízíme

Ubytujte se u nás








Kapacita našeho hotelu je 115 lůžek
Cena již od 750 Kč za osobu a den s plnou penzí
Hotel je situován v klidném a tichém prostředí
Domácí česká kuchyně
Parkoviště přímo u hotelu zdarma
Wi-Fi zdarma
Hotelový mikrobus - poznávací výlety















Pokoje s vlastním sociálním zařízením a
TV+SAT nebo pokoje se společným
sociálním zařízením na patře
Bezbariérové pokoje
Restaurace a prostorný sál, ideální pro
přednášky a besedy
Klubovny, taneční parket a bar
Lyžárna / kolárna
Venkovní terasa se zahradou
Bohatý výběr jídel, možnost plné penze,
polopenze, tříchodové menu
Umíme se přizpůsobit požadavkům na
speciální diety
Na přání zajistíme hudební produkci
Kulečník a stolní hry
Masáže přímo v hotelu
Hotelový mikrobus, Mercedes Sprinter,
(19 míst k sezení + 6 míst na stání) je
připraven na výlety s našimi klienty na
Kolínskou boudu, Pomezní Boudy, do
Adršpachu, na Kuks a na další zajímavá
místa v okolí.

Co na vás čeká
Hotel Astoria se nachází v Krkonošském
národním parku, v centru lázeňského
městečka. Lázeňská kolonáda je 3 minuty chůze
od hotelu a krásnou procházkou k lanovce na
Černou Horu strávíte jen 10 minut.
Nedaleko hotelu najdete dětská hřiště,
minigolf, několik kaváren, cukrárnu a kino.
Lázeňské wellness centrum s krytým
bazénem, venkovními vířivkami, saunami a
parními lázněmi je k dispozici hostům našeho
hotelu celoročně.

Na své si přijdou příznivci letní turistiky i
milovníci zimních sportů. Máme zde nespočet
turistických tras pro pěší a cyklisty a nachází se
tu i nejdelší Stezka korunami stromů u nás.
Ski-Resort ČERNÁ HORA - PEC je největší
lyžařský resort v Česku, který nabízí 41 km
sjezdovek na 1 skipas a několik půjčoven lyží,
koloběžek a elektrokol.
Zapomenout bychom neměli na nejvyšší horu
České republiky, Sněžku, která se nachází jen
14 km od hotelu a její návštěva moderní
lanovou dráhou vás také jistě nadchne.

Navštivte nás a vychutnejte si
klidné,
horské prostředí a přírodu,
pohodlí hotelu Astoria a
speciality
našeho kuchaře.
Těšíme se na vás.

Hotel Astoria
Lázeňská 52
542 25 Janské Lázně

Tel. +420 605 999 942
astoria.janske.lazne@gmail.com
www.hotel-astoria.cz

