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HOTEL ABC

Bývalé slavné, vodoléčebné lázně, dnes kongresový a relax hotel se širokým spektrem 
relaxačních služeb. Ubytování - 87 pokojů ve dvou kategoriích - s vlastním a společným 
sociálním zařízením a TV v samostatných lázeňských budovách. Konference - sál až pro 
250 osob, salonky 40 - 80 míst. Stylový staročeský restaurant Podzámecká krčma s gri-
lem. Kavárna Café Kolonáda s denním barem. Relaxační a ozdravné centrum Zátiší 
s nabídkou perličkových, vířivých, kyslíkových, uhličitých a bylinných koupelí, masáží, raše-
linových procedur, sauny, fi tness.

Renowned hydrotherapeutic spa, today congress and relax hotel with wide offer of re-
lax services. Accommodation - 87 rooms in 2 categories. Conferences - hall up to 250 
persons, lounges for 40 - 80 persons. Stylish old Czech restaurant Podzámecká krčma. 
Café Colonnade - open daily. Relax center Zátiší - wide offer of baths (pearl, whirling, 
oxygen, carbonic and herbal) and massages, sauna, fi tness.

Ehemaliger berühmter hydrotherapeutischer Kurort, heute Kongress- und Relaxhotel mit 
weitem Angebot von Relaxdiensten. Unterkunft - 87 Zimmer von 2 Kategorien. Konfe-
renzen - Saal für 250 Personen, kleinere Räume für 40 - 80 Personen. Stilvolles altbömis-
ches Restaurant Podzámecká krčma mit Grill. Café Kolonnade - täglich geöffnet. Relax-
zentrum Zátiší - weites Angebot von Bäder (Perl-, Wirbel-, Sauerstoff-, Kohlendioxid- und 
Moor-) und Massagen, Sauna, Fitness.

Karlovice u Turnova, 511 01 Turnov
tel.: +420 123 456 789
fax: +420 123 456 789
info@hotelabc.cz
www.hotelabc.cz

197 > 150
< 200
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INZERCE 1/1 = š. 186 mm x v. 186 mm
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HOTEL ABC
Bývalé slavné, vodoléčebné lázně, dnes kongresový a relax hotel se širokým spektrem 
relaxačních služeb. Ubytování - 87 pokojů ve dvou kategoriích - s vlastním a společným 
sociálním zařízením a TV v samostatných lázeňských budovách. Konference - sál až pro 
250 osob, salonky 40 - 80 míst. Stylový staročeský restaurant Podzámecká krčma s gri-
lem. Kavárna Café Kolonáda s denním barem. Relaxační a ozdravné centrum Zátiší 
s nabídkou perličkových, vířivých, kyslíkových, uhličitých a bylinných koupelí, masáží, raše-
linových procedur, sauny, fi tness.

Renowned hydrotherapeutic spa, today congress and relax hotel with wide offer of re-
lax services. Accommodation - 87 rooms in 2 categories. Conferences - hall up to 250 
persons, lounges for 40 - 80 persons. Stylish old Czech restaurant Podzámecká krčma. 
Café Colonnade - open daily. Relax center Zátiší - wide offer of baths (pearl, whirling, 
oxygen, carbonic and herbal) and massages, sauna, fi tness.

Ehemaliger berühmter hydrotherapeutischer Kurort, heute Kongress- und Relaxhotel mit 
weitem Angebot von Relaxdiensten. Unterkunft - 87 Zimmer von 2 Kategorien. Konfe-
renzen - Saal für 250 Personen, kleinere Räume für 40 - 80 Personen. Stilvolles altbömis-
ches Restaurant Podzámecká krčma mit Grill. Café Kolonnade - täglich geöffnet. Relax-
zentrum Zátiší - weites Angebot von Bäder (Perl-, Wirbel-, Sauerstoff-, Kohlendioxid- und 
Moor-) und Massagen, Sauna, Fitness.

Karlovice u Turnova, 511 01 Turnov
tel.: +420 123 456 789
fax: +420 123 456 789
info@hotelabc.cz
www.hotelabc.cz
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Penzion na krásném místě 
s výbornou kuchyní.

Boarding house at beatifull 
place with delicious cousine.

Pension an schöner Stelle 
mit ausgezeichneter Küche.

INZERCE 1/2 = š. 186 mm x v. 91 mm

INZERCE 1/4 = š. 91 mm x v. 91 mm INZERCE 1/8 = š. 43,5 mm x v. 91 mm


