
Vaše luxusní lázně. Karlovy Vary.





Vítejte v secesním hotelu stvořeném pro 21. století.
Po více než 150 letech, kompletní přestavbě v roce 1910 
a rozsáhlé rekonstrukci v roce 2015, Luxury Spa Hotel 
OLYMPIC PALACE hrdě vyhlíží svoji budoucnost 
prestižního pětihvězdičkového hotelu ve světově 
proslulých Karlových Varech.

Vstupní hala je dokonalým propojením minulosti 
a budoucnosti hotelu. Onyxové panely a patinovaný 
masivní nábytek stejně jako puristický prosklený výtah 
k Vám promlouvají již při prvních krocích v našem hotelu.

One hundred and fifty years on – and following rebuild in 
1910 and complete renovation in 2015 – Luxury Spa Hotel 
OLYMPIC PALACE is proud of its past and focused on its 
future of a prestigious five-star hotel in a world-class spa 
city of Karlovy Vary.

Entrance hall is the perfect harmony between the hotel’s 
past and its future. Onyx stone decoration in reception 
with cherry wood and purist glass lift to hotel rooms are 
the first step to a luxurious stay in our hotel.



Pohodlí je luxus. Váš luxus.
Pokoje a aPartmány

Interiér všech pokojů a apartmánů je poctou secesnímu 
stylu a rodinné pohodě života ve Francii, doplněné   
o moderní eleganci.

Dekorace v barevné harmonii, sametově hebké látky, 
pozornost ke každému detailu a moderní technologie, to 
vše navozuje pocit luxusu a pohodlí pro nezapomenutelné 
chvíle v Luxury Spa Hotelu OLYMPIC PALACE.

rooms & suites

All of the rooms and suites are designed in a tribute to Art 
Nouveau style and family harmony with a contemporary 
and elegant twist.

Decorations in color harmony, velvety materials, attention 
to detail and modern technology, it all evokes a feeling of 
luxury and comfort for unforgettable moments in Luxury 
Spa Hotel OLYMPIC PALACE.



Dokonalý servis pro Vaši rodinu. Váš domov.
Služby

Rodinná atmosféra, pohostinnost a vysoká úroveň služeb 
jsou základními hodnotami našeho hotelu. Snažíme se 
stoprocentně zajistit všechny potřeby každého hosta.

Každou minutu Vašeho pobytu si můžete být jisti, že 
náš personál je poblíž a pomůže Vám cítit se jako doma, 
v okruhu přátel a rodiny. Zavazujeme se, že každý den 
s námi bude jiný.

services

A family atmosphere, hospitality and highest standards of 
service are the founding values of our hotel. We strive to 
ensure that our guest’s every need is catered to. 

For every minute of your stay, you can be sure our staff is 
around to make you feel at home and have a happy time 
with your friends and your family. We are committed to 
making every day different.



Symfonie pro Vaše chuťové pohárky. Bez konce.
ReStauRace a lobby baR

Velkolepý prostor zalitý světlem přicházejícím 
z proskleného zastřešení, to je restaurace Amadeus. Správné 
místo pro Vaše nikdy nekončící pokušení ochutnávat. 
Symfonie, kterou pro Vás diriguje náš šéfkuchař.

Posaďte se do kožených křesel lobby baru Sebastian 
a vychutnejte si uvolněnou atmosféru s krbem, než se 
vydáte na procházku městem.

ReStauRant & lobby baR

With grandiose space flooded by light coming in through 
the glass roof, Amadeus Restaurant is the place for your 
never-ending temptation to taste. A symphony carefully 
conducted by our chef de cuisine.

Sit back in leather armchairs of Sebastian Lobby Bar and 
enjoy the relaxed atmosphere with a fire before you go 
downtown.





Antická filozofie. Moderní technologie. Hotelové lázně.
lázně

Inspirovali jsme se řeckou filozofií kalokagathia o souladu 
duše a těla, antickými lázněmi a koupelemi spojující 
jednoduchost s účelností a postavili jsme pro Vás zcela 
novou budovu, vybavili nejmodernějšími přístroji 
a příznačně ji pojmenovali lázeňské centrum Hera.

Tým profesionálních odborníků pro Vás vybere z více než 
60 procedur ty nejvhodnější a sestaví osobní léčebný plán. 
A centrum Hera nabízí mnohem víc...

sPa

Inspired by ancient Greek philosophy of kalokagathia 
harmonizing soul and mind, Greek and Roman spa and 
baths with its simplicity and functionalism, we newly 
constructed building, equipped with top-class technology 
and named it Hera Spa Center.

Team of professional experts determines your personal 
treatment plan out of more than 60 procedures available. 
And we have something more...



Zážitek z termální minerální vody ve Vaší koupeli.
karlovy vary

Přímo do prostorů hotelu pro Vás přinášíme karlovarskou 
termální minerální vodu. Každý host tak může  
při léčebných a relaxačních koupelích využívat léčebných 
účinků minerální pramenité vody. 

Projděte se po nábřeží, ochutnejte minerální vodu  
pod některou z kolonád, dýchejte tu poklidnou atmosféru. 
Vítejte v Karlových Varech, v překrásném lázeňském 
městě na západě Čech.

karlovy vary

Unique thermal mineral spring water is distributed 
right into hotel facilities. All the hotel’s guests can take 
advantage of healing effects of spring water in their baths 
during the treatment and relaxation procedures.

Walk the embankment, hide in the colonnades while 
tasting some of 12 hot mineral spring water and feel the 
calm atmosphere in the city center. Welcome to Karlovy 
Vary, a beautiful and noble spa city in Western Bohemia.





Jakýkoliv si přejete. Váš odpočinek v našem hotelu.
Wellness a krása

Vedle léčebných procedur, nabízíme desítky procedur pro 
obnovu Vašich psychických a fyzických sil. Apollo Wellness 
překypující barvami je ostrovem relaxace, nabízí plavecký 
bazén, vířivku, 3 sauny a unikátní solnou jeskyni.

Profesionální kosmetické a kadeřnické služby salónu 
Aphrodité Beauty jsou pouze třešinkou na dortu Vašeho 
pobytu v Luxury Spa Hotelu OLYMPIC PALACE.

WellneSS & beauty

Apart from medical procedures, we offer dozens of 
procedures for your well-being. Apollo Wellness Center  
bursting with colors is your island of relaxation with 
a pool, whirlpool, 3 saunas and unique salt cave.

Professional cosmetician and hairdresser’s services of 
Aphrodite Beauty Center are icing on the cake of your 
stay in Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE.
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