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Spa Hotel Děvín nabízí široký výběr služeb pod jednou 
střechou. Kvalitní ubytování, gastronomie, wellness,  
kosmetika, pedikúra. 

Vysokou kvalitu a efektivitu léčby prokazuje léčebný 
úsek Medical Spa, který disponuje nadstandartním 
vybavením a k léčbě využívá přírodní léčivé zdroje. 

Jedinečný zážitek z pobytu dotváří rodinná atmosféra 
hotelu, okolní upravené parky, překrásná architektura 
města a světoznámé mariánskolázeňské prameny 
s léčivými účinky.

Jsme tu pro vás…

Spa Hotel Děvín



POKOJE TYPU: STANDARD | SUPERIOR | 
SUPERIOR PLUS | SUITE | FAMILY

Všechny pokoje jsou nekuřácké, s výhledem na město, 
koupelna s vanou, fén, telefon, TV s nabídkou meziná-
rodních programů, trezor. Velké parkoviště u hotelu za 
poplatek.

Pokoje vyšších kategorií jsou vybaveny hotelovou kos-
metikou a župany, zařízením na přípravu kávy a čaje, 
zahrnují využití hotelové sauny, parkoviště a vstup do 
městského bazénu.

Pokoje Suite a Family se skládají ze dvou místností,  
2× TV s mezinárodními programy a jsou navíc vybaveny 
minibary s nabídkou nápojů a občerstvení.

Ubytování



Načerpejte energii…

Spa Hotel Děvín poskytuje klasickou lázeňskou léčbu dle 
tradic české léčebné medicíny v Mariánských Lázních.  
Léčebný plán sestavuje lázeňský lékař. Komplexní lázeňská 
léčba zahrnuje vodoléčbu, elektroléčbu, péči fyziotera-
peuta včetně skupinových cvičení, suché plynové koupe-
le, plynové injekce, slatinné a parafínové zábaly, inhalace 
a oxygenoterapie. Součástí léčby je i doporučená pitná 
kúra, dlouhé procházky podporující metabolismus a v ne-
poslední řadě neopakovatelné klima Mariánských Lázní.

Naše specialita – přírodní zdroj
Spa Hotel Děvín využívá k léčbě jedinečný a účinný přírod-
ní zdroj – výtěžek peloidu (rašeliny) z přírodního léčivého 
zdroje Čistá – Krásno. Má jedinečné složení, díky kterému 
je vysoce účinná. Rašelinové zábaly mají vynikající léčivý 
efekt na tělo a jejich účinky jsou známy po staletí. 

Mariánskolázeňské prameny
Díky chemické rozmanitosti jsou prameny vhodné 
k léčbě velkého spektra nemocí – metabolická  
a gynekologická onemocnění, nemoci dýchacího ústrojí 
a pohybového aparátu, bolesti zad atd. V nejbližším okolí 
Mariánských Lázní vyvěrá přes 100 minerálních pramenů, 
ve městě samotném kolem 40. Dodržujte pitnou kúru  
a nenechte si ujít vycházku ke všem pramenům.

Lázeňská léčba



Dopřejte si odpočinek a zaslouženou péči. Vyberte si 
z řady relaxačních masáží, využijte pobyt v sauně, na-
vštivte kosmetický salon, solárium, manikúru a pedikúru. 
Rezervace termínu na recepci hotelu. 

  Masáže 
  Sauna
  Kosmetický salon
  Manikúra  
  Pedikúra

Načerpejte energii…

Wellness & Relax



Mariánské Lázně jsou skutečným kulturním a společen-
ským centrem. Nenechte si ujít návštěvu významných 
a zajímavých míst v Mariánských Lázních a okolí:

  Lázeňská kolonáda
  Zpívající fontána
  Miniatur park Boheminium 
  Přírodní rezervace Kladská
  Pivovar Chodovar 
  Zámek Kynžvart
  Klášter Teplá
  Turistické trasy a Nordic Walking
  Trasy k mariánskolázeňským pramenů

Okolí & volný čas



…vaříme s láskou.

Chutná a zdravá gastronomie je součástí léčebného  
i relaxačního pobytu a je důležitou součástí spokoje-
nosti našich hostů. 

Restaurant Gourmet 
Nabízí celodenní stravování. Snídaně a večeře for-
mou bohatého bufetu, obědy servírované. Česká  
a  mezinárodní kuchyně, čerstvý salátový bar. Speciální 
dietní jídla dle přání hostů.

Gastronomie



Spa Hotel Děvín
Příkrá 618/2a

Mariánské Lázně, 353 01
+420 354 470 400 
+420 324 621 692

info@spahoteldevin.cz  

  připojení v celém hotelu zdarma 

www.spahoteldevin.cz


