
Karlsbad Grande Madonna Spa and Wellness Hotel - Karlovy Vary 

Exklusivní lázeňská nabídka pro členky a členy České asociace sester  

 

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, 

 

dovoluji si obrátit se na Vás s nabídkou zvýhodněných rekreačních a rekondičních pobytů pro členky a 

členy České asociace sester v našem hotelovém lázeňském zařízení Karlsbad Grande Madonna Spa 

and Wellness Hotel v Karlových Varech. Pro všechny členky a členy České asociace sester nabízíme 

40% slevu oproti běžným cenám na všechny lázeňské a wellness pobyty, a to kdykoliv během 

letošního roku. 

 

Jsme si samozřejmě vědomi, že v současné těžké době může být poptávka po ubytovacích službách 

nižší, než obvykle. Zároveň jsme však přesvědčeni, že právě pobyt v lázeňském zařízení, které je pod 

stálým lékařským dohledem, je jedním z vhodných způsobů dlouhodobého zvyšování imunity. 

 

Naše zařízení poskytuje špičkovou karlovarskou lázeňskou léčbu, a to, jak již řečeno, pod dohledem 

profesionálního lékařského personálu. Je akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR jako 

zdravotnické zařízení. 

Jako jeden z mála lázeňských domů máme zavedenu vřídelní vodu přímo do hotelu. Zároveň Vás 

mohu ubezpečit, že všechny naše prostory jsou pravidelně desinfikovány tak, abychom i v současné 

době poskytovali jistotu nejen zdraví prospěšného, nýbrž i plně bezpečného pobytu. 

 

Naše zařízení poskytuje špičkové ubytovací služby na úrovni 4* v moderním hotelu v samém centru 

Karlových Varů. Kromě lázeňských procedur máme pro naše hosty k dispozici nádherný střešní 

wellness se saunou, vířivkou, párou a dalšími službami. Nabízíme tak možnost příjemného rekreačního 

pobytu i pro ty, kteří nechtějí využít lázeňských služeb a hodlají si pouze užít klidného prostředí 

Karlových Varů a nesčetných rekreačních aktivit, které toho město a jeho okolí nabízejí. 

 

Budu Vám velmi vděčná, pokud tuto exkluzivní nabídku, která je určena pro členky a členy České 

asociace sester a kterou nenajdete ani na našem webu ani na webových stránkách zprostředkovatelů 

ubytování, zprostředkujete Vašim členkám a členům.  Nabídka platí pro členky a členy České asociace 

sester a rodinné příslušníky a je dále nepřenosná. 

 

Nově s možností využití podpory města K. Vary (VARY°Voucher) nebo státní podpory (Voucher do 

lázní). 

 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte se na nás obrátit! 

 

Předem Vám děkuji za spolupráci! 

 

Petra Jungmanová 

Marketingový manažer 

www.hotel-kgm.cz [1] 

Rezervace tel.: +420 606 033 420 / +420 355 321 422 

http://www.hotel-kgm.cz/

