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Vážení hosté, vítejte v jednom z nejznámějších a nejmalebnějších lázeňských měst Evropy. 

Uprostřed lázeňského centra města Mariánské Lázně se pár kroků od hlavní kolonády a 

Zpívající fontány nachází hotel Sun Palace Spa & Wellness. Stavba hotelu se datuje již do 

roku 1810 a je jednou z prvních budov v Mariánských Lázních. Během kompletní rekonstrukce 

vznikl atraktivní interiér, ve kterém se snoubí historie s luxusem a komfortem. 

Čtyřhvězdičkový  lázeňský a wellness hotel bezpečně splní vaše představy o lázeňské i 

wellness péči. K dispozici je Vám bazén, sauna, úžasné masáže, exkluzivní estetické 

procedury a další zkrášlující služby. 

Ubytování

Připraveno je tu pro vás 49 luxusních pokojů v neoklasicistním stylu v úrovních: Standard, 

Superior, Deluxe a Apartment. Vybavené tak, abyste si svůj pobyt u nás užili maximálně 

komfortně a  to i v případě, že k nám přijedete s celou rodinou.



             MINIBAR
Minibar je vám plně k dispozici, ceník 
naleznete prostřednictvím QR kódu 
v sekci restaurační služby.

             PŘÍPAD NOUZE
V případě nouze, prosím, vytočte 1000. 
Najděte si chvilku pro přečtení 
bezpečnostních pokynů v tomto průvodci.

             REZERVACE POKOJE
Pokud nás hodláte znovu navštívit, 
prosím, kontaktujte recepci.

             HOTELOVÝ KLÍČ
Při ztrátě hotelové karty jsme vám nuceni 
účtovat poplatek  ve výši 1000 Kč.

Péče o pohodlí každého hosta je Alfou a Omegou našeho snažení. Každý 

člen hotelového personálu je připraven splnit Vaše individuální přání. Mimo 

služby spojené s ubytováním vám rádi poradíme vyjížďkami za 

pamětihodnostmi, výlety a jinými zážitky. Dále vám rezervujeme vstupenky 

na různé kulturní akce. Máte jiné přání?

Stačí se zeptat, “vše” je předem splněno. 

Služby
hostům
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Bezpečnostní
informace
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            POŽÁR Všechny pokoje a společné prostory 
jsou vybaveny hlásiči požáru. 

Hotel je plně vybaven systémem detekce požáru.

Všichni zaměstnanci jsou vyškolení, aby zvládli jakýkoliv druh 

mimořádné situace.

V případě požáru, prosím, využijte schodiště.

V pokojích naleznete detektory kouře, stejně jako na chodbách. 

Společné prostory jsou vybaveny požárními alarmy a hasicími přístroji. 

V pokojích vedle dveří naleznete evakuační plán s nejbližším východem 

do přízemí haly.

V případě jakékoliv mimořádné události, prosím, vytočte 1000


