Ubytování
Rozmanitost a jedinečnost historických budov byla plně
respektována i při zařizování interiérů – hotelové pokoje jsou
vybavené stylovým italským nábytkem a liší se svými rozměry,
barevnos i stylem nábytku a tex lních doplňků. Kromě klasického vybavení (trezor, minibar, telefon, LED-TV, WIFI) je v každém hotelovém pokoji hostům k dispozici set pro přípravu čaje
a kávy a wellness set. Podle preferencí hostů je možné vybírat
z následujících kategorií pokojů:
KOMFORT (22–27m2)
SUPERIOR (28–34m2)
JUNIOR SUITE (45–53 m2)
SUITE (52–66 m2)
Min. dvě místnos , oddělená obývací část a ložnice, dvě televize.
SUITE DE LUXE (120 m2)
a SUITE EXCLUSIVE (132 m2)
Dvě místnos , oddělená obývací
část a ložnice, dvě televize, vlastní soukromé wellness s vířivou
vanou a infrasaunou, zachované
historické prvky z původní rekonstruované fasády.

Kontakt
Grandhotel Nabokov****
Ibsenova 183/3, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 353 108 000
reserva on@hotelnabokov.cz
www.hotelnabokov.cz

APARTMÁ GOETHE/CHOPIN
ca 125 m2
Prezidentské apartmá s luxusním
vybavením, obývací pokoj, ložnice, vlastní kuchyně, šatna, vlastní
soukromé wellness s whirlpoolem
a ﬁnskou saunou (Goethe) nebo
infrasaunou (Chopin).

Parkování – hoteloví hosté mají možnost zaparkovat auto
v centrálním parkovacím domě (hlídané a pojištěné parkování),
který je od hotelu vzdálený cca 350 metrů,
nebo na hotelovém dvoře (počet míst je omezen).

TEŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTEVU!

Možnost rezervace dvou navzájem propojených pokojů. K dispozici jsou pokoje pro handicapované.

Mariánské Lázneˇ
P

www.hotelnabokov.cz

Stravování
Čtyřhvězdičkový Grandhotel Nabokov se nachází v blízkos
Kolonády se Zpívající fontánou (150 m) a těsném sousedství
parku u Lesního pramene (50 m). Hotelový komplex vznikl
propojením sedmi historických budov a dostavbou bazénového a wellness centra. Jedinečný projekt Grandhotelu Nabokov
tak v sobě spojuje klasickou lázeňskou architekturu 19. a počátku 20. stole s moderním designem 21. stole . Své jméno
hotel dostal po významném ruském spisovateli Vladimiru Vladimiroviči Nabokovovi, který se zde v roce 1937 léčil.

Hotelová restaurace s úžasným výhledem na lázeňský park
je vybavena nejmodernější technologií pro přípravu jídel v souladu s aktuálními gastronomickými trendy. K dispozici je také
lobby bar a kavárna Lolita.
Hoteloví hosté jsou rozmazlováni lahodnými domácími pokrmy nejvyšší kvality.

Lázenská
ˇ
klinika
& Wellness
Lázeňská klinika je opravdovým srdcem celého hotelu –
připravena starat se o zdraví hostů na nejvyšší profesionální
úrovni a s využi m tradičních přírodních léčivých zdrojů – minerální vody a rašeliny.
Přímo do hotelu je zaveden Lesní pramen, který se využívá pro minerální koupele, inhalace a pitnou kúru. Na základě
vstupní prohlídky sestaví hotelový lékař individuální léčebný
plán každému hostovi. K výbavě lázeňské kliniky patří i jeden
z nejmodernějších přístrojů na léčbu pohybového aparátu –
SIS (super induc ve system), mezi jehož hlavní léčebné účinky patří úleva od boles , svalová relaxace, svalová s mulace
a kloubní mobilizace.
Relaxaci a odpočinek hoteloví hosté naleznou ve dvou wellness centrech – wellness svět POETA (infrasauna, bylinková
sauna a finská sauna) a wellness svět AGLAJA (bazén 7 × 12 m,
whirlpool, parní lázeň) jistě uspokojí i nejnáročnější hosty.
Nabídku wellness služeb doplňuje solná jeskyně, solárium, fitness centrum a kosme cký salon (luxusní francouzská
kosme ka Phytomer).

