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Teplické prameny jsou přímým důkazem

PŘÍRODA MÁ VELKOU 
SÍLU REGENEROVAT

Léčivé prameny vznikají ve vulkanickém masivu v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím v hloubce 1 kilo-
metr pod lázněmi. Tady nabírají mimořádné složení více než 18 000 let.  Vzniká tak přírodní, mineralizovaný (1064 mg/l) 
pramen Pravřídlo hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů (7,43 mg/l), s příměsí radonu 
a bohatým obsahem minerálů a stopových prvků.

 VIDEO O TEPLICKÝCH 
PRAMENECH

          Cesta pramenů ze země k Vám
Z vulkanického podloží jdou pod neustálou analýzou 
vždy ve 100% koncentraci do všech van a bazénů.

před 18000 lety 0 n.l.

V Pravřídle
nabírali sílu už
Keltové a staří
Římané.

Zde je původ
pramene, do
kterého se 
ponoříte.

Šťastné rozhodnutí
královny Judity založit
v Teplicích první lázeňskou
tradici ve střední Evropě.

O Pravřídlo je dobře postaráno.
Teplota nyní dosahuje 41 °C, stále
se zvyšuje a spolu s ní stoupá i
kvalita teplických terem.

1154 n.l. dnes
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Přijeďte se seznámit

PRAVŘÍDLO NENÍ JEN VODA 
PRAVŘÍDLO JE ZDROJ SÍLY

Mnozí přijíždějí nejen za léčbou neduhů, ale hlavně s cílem udržet se fit. Složení Pravřídla doplňuje tělu chybějící látky 
a brání tím řídnutí kostí, pomáhá oddálit změny v kloubech, ulevit od chronických obtíží a zbavit se nutnosti zahánět 
bolest pilulkami s neblahými vedlejšími účinky. Hosté relaxují, užívají všechny výhody dovolené a zároveň si odvážejí 
novou kondici. 

Kontraindikace. Kdy je potřeba návštěvu lázní odložit?

Těhotenství, nehojící se kožní defekty, hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (±120 mm Hg), závažné infekční nemo-
ci, nemoci v akutním stadiu, maligní arytmie, stavy po hluboké trombóze a tromboflebitidě, labilní a dekompenzovaný 
diabetes mellitus, klinické známky oběhového selhání, opakující se profuzní krvácení, kachexie, zhoubné nádory (rok 
po ukončení onkologické léčby), nezaléčená epilepsie, psychózy a duševní poruchy, závislost na návykových látkách, 
nesoběstačnost, inkontinence.

V Teplicích léčíme problémy 
pohybového aparátu. Ulevujeme 
od bolesti svalů, zad a kloubů. 
Odstraňujeme svalové blokády 
a podporujeme regenerační 
procesy.

V Teplicích pomáháme nejčastěji 
s bolestivostí v bedrech vystřelující 
do nohou a v případě krční 
a hrudní páteře do rukou. Díky 
mnoha zkušenostem dovedeme 
nastavit nový pohybový stereotyp.

V Teplicích udržujeme kondici 
a prodlužujeme věk v plném 
zdraví. Bráníme oslabování 
kostí, zlepšujeme hybnost 
a držení těla.
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Koupele, masáže, protáhnout se a do bazénu

ZNÁTE PŘÍJEMNĚJŠÍ 
CESTU KE ZDRAVÍ?

Lázeňskou péči opíráme o spojení termální vodoléčby a odborné rehabilitace. Hlavní je přitom jednoduchý postup. Po-
nořit se do termální vody, akumulovat vstřebané minerály a teplo v zábalu a poté hned s prohřátými svaly se svěřit 
rukám profesionálního maséra. Tato třífázová procedura je jedním z pilířů teplické léčby.

Zároveň je dobré cvičit a pod vedením terapeuta stimulovat buňky odpovědné za tvorbu kostí. I chronické a léta neřeše-
né potíže se tím rozvolňují a pozitivně reagují. Proto se v Teplicích potkávají jak sportovci, tak jejich rodiče a prarodiče, 
lidé trpící jednostrannou zátěží u počítače či za volantem. V rámci léčebného pobytu je každému připraven individuali-
zovaný program, aby dosáhl v regeneraci a budování nové kondice co nejlepších výsledků. 

Něco navíc? 
Procedury dle výběru.
Kompletní balneologické zázemí dává 
možnost vybírat další procedury na přání. 

Masáž plosky nohy Solná jeskyněVŠECHNY PROCEDURY DLE 
VLASTNÍHO VÝBĚRU
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Celé podlaží termální vody přímo v domě

THERMALIUM JE OBŘÍ 
NÁRUČ LÉČIVÉ LÁZNĚ

THERMALIUM zaplňuje celé vnitřní nádvoří Lázeňského domu Beethoven. Vstupuje se suchou nohou vchodem v prv-
ním patře. Otevřeno je každý den do 21 hodin. THERMALIUM Vás bude hýčkat v léčivé, ničím neředěné termální vodě o 
teplotě 35 stupňů.

Vstřebávejte minerály a vzácné prvky, zatímco svaly pookřejí na více než stu masážních trysek. Zpevňujte žíly v nohách 
na Kneippově chodníku a posilujte imunitu v saunovém světě. Zkuste si to dopřát alespoň na pár dní a vrátíte se domů       
navýsost odpočatí. 

Masáž ájurvédská Masáž horkými lávovými kameny Masáž medová detoxikační Masáž Lomi Lomi
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Lázně jsou spojením tradice a komfortu

ANI HOTEL, 
ANI SANATORIUM

Lázeňský dům Beethoven je kompletní lázeňský svět, který má vše. Pramen pod podlahou, špičkový balneoprovoz, celé 
podlaží termálních bazénů, saunový svět, ubytování, bufetové stravování, střešní terasu i restauraci s vlastním pivem, 
kávou a klavírními večery. 

Všechna patra jsou přístupná výtahy. Ve vstupní hale a na dalších vyznačených místech jsou bezplatné WiFi zóny. 
Kromě standardních jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů jsou k dispozici také pokoje Comfort, apartmá a skutečný 
Beethovenův pokoj, kde nejslavnější skladatel světa bydlel v létě roku 1812.

Od doby svého vzniku ve 14. století nepřetržitě slouží lázeňským hostům.
V archeologickém průzkumu z roku 2019 bylo prokázáno, že základy Lázeňského domu Beethoven jsou nejstarší dochovanou lázeňskou stavbou 
střední Evropy. Od počátků ve 14. století získávala s každou sezónou na věhlasu. Jelikož v 16. století slavný zakladatel lékařství Paracelsus zařadil 
Teplice mezi deset nejlepších lázní světa, připoutal tím pozornost nedalekých Drážďan. Saští kurfiřti vyzkoušeli teplickou léčbu a jejich dopisy se 
rozlétly po Evropě. Přilákaly další šlechtice, kteří nešetřili s doporučeními, až se Teplice dostaly do povědomí nejvyšších kruhů. Korunované hlavy, 
aristokrati a diplomaté se scházeli v teplických lázních a poskytli tak půdu pro řadu slavných příběhů. Že jich nebylo málo a že jména mnohých zná 
celý svět, se dočtete v Lázeňské uličce.

VÍTEJTE V LÁZEŇSKÉM 
DOMĚ BEETHOVEN
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Beethoven je v Teplicích jako doma a nejvíc to poznáte tady

CAFÉ RESTAURANT
BEETHOVEN

Lázeňskou restauraci a kavárnu najdete přímo v Lázeňském domě Beethoven. V domě, kde Beethoven strávil ze svých 
cest do Čech nejvíc času. Připomínkou pobytu hudebního velikána je Beethovenův rukopis na stěnách, na čepu točený 
pivní speciál vařený metodou z Beethovenových časů a navíc, když je klavírní večer, skoro vždy zazní nejslavnější Devátá 
symfonie, která před více než dvěma stoletími vznikala právě tady.

Vstoupit můžete jak suchou nohou lázeňským domem, tak samostatným venkovním vchodem z pěší zóny Lázeňská 
ulička. V sezóně je v oblibě venkovní posezení, jak v koloritu Lázeňské uličky, tak v ústraní klidné zahrady se slunečníky.

VYRAŽTE VEN A POZNEJTE KRÁSY, KTERÉ TU OBDIVOVALI SLAVNÍ UMĚLCI, KRÁLOVÉ I CÍSAŘI.

Před lázeňským domem Lázeňský sad, za domem zámek a zámecká zahrada. Pěší zóna Vás zavede na kolonádu, za 
nákupy, do botanické zahrady, kam Vás v sezóně zaveze turistický vláček. Přijměte výzvu pruského krále, co denně cho-
díval do schodů na vyhlídku Letná. Kondičně si můžete v recepci zapůjčit hůlky a dát si výšlap ve stylu Nordic Walking. 
Poznejte nádherná místa v okolí. Cyklistům doporučujeme Labskou stezku, v zimě běžkařům krušnohorskou magistrá-
lu. Pro Vaše kola, či lyže máme bezplatně k dispozici úschovnu.
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S sebou
S sebou si prosím přivezte plavky a pantofle k vodolé-
čebným procedurám a k bazénu, dále pohodlné oble-
čení a obuv vhodnou k rehabilitaci. Na pokoji bude k 
dispozici ručník i osuška. Ty však používejte výhrad-
ně na pokoji, přibalte proto prosím vlastní ručník, kte-
rý budete používat při procedurách. Užíváte-li nějaké 
léky, tak prosím vezměte s sebou jejich dostatečné 
množství pro celou dobu pobytu. Rychlovarnou kon-
vici, fén nebo župan si u nás můžete zapůjčit. Župan 
je zpoplatněn, konvice a fén se půjčuje za vratnou 
zálohu.

Rezervace
Aktuální nabídku léčebných pobytů i krátkodobých balíčků si prohlédněte na www.lazneteplice.cz. 
Zde si zvolte pobyt a vyplňte rezervační formulář.

Pobyt Vám zajistíme, pošleme potvrzení rezervace a údaje pro platbu. Úhrada je možná jak on-line platební kartou (WebPay), 
tak klasickým bankovním převodem. Akceptujeme také využití Fondu kulturních a sociálních potřeb od zaměstnavatele.

Spojení do Teplic
Teplice jsou dobře dostupné. Autem se z centra Pra-
hy do Teplic dostanete za méně než hodinu. Autobu-
sové i vlakové nádraží je od lázní do 15 minut chůze, 
nebo lze využít MHD, která staví přímo před nádraž-
ní budovou a doveze Vás až k Lázeňskému domu 
Beethoven (vystoupíte ve stanici Divadlo).

Parkování
Pro vyložení zavazadel zastavíte přímo před vchodem 
(30 minut zdarma, dále zpoplatněno). Pro další dny lze 
využít bezplatné veřejné parkování podél silnice Roose-
veltova (přímo naproti Lázeňskému domu Beethoven), 
nebo máme k dispozici zpoplatněný parkovací dvůr s 
bránou, který otevřete kartou od pokoje. Parkovací mís-
to ve dvoře se předem nerezervuje, požádejte při příjez-
du recepci, která zajistí dle aktuálních možností.

Při příjezdu

Příjezd si prosím naplánujte s ohledem na čas první-
ho stravování a doby, kdy je pokoj k dispozici. (uve-
deno v potvrzení rezervace). Dostavte se prosím 
nejdříve do recepce Lázeňského domu Beethoven 
(Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, 415 01 
Teplice, příjezd z ulice Rooseveltova), kde obdržíte 
klíč a vše potřebné.

Cesta do Teplic je jednoduchá

Lázně Teplice v Čechách. Změna vyhrazena. 
K rezervaci pobytu se vztahují Všeobecné obchodní podmínky, které jsou zveřejněny v aktuálním znění na www.lazneteplice.cz  

SRDEČNĚ VÍTEJTE

FKSP zaměstnanecký 
příspěvek
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