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Ubytování 
Komfort uprostřed parku...

Veškeré ubytovací kapacity čítající 564 lůžek ve 289 

pokojích prošly v roce 2012 zásadní rekonstrukcí, 

což zaručuje našim hostům pohodlí snoubící se 

s moderní a plně funkční architekturou. Ubytování 

se nachází ve dvou pavilonech. První je zařazen 

do kategorie hotel 3*** a druhý nabízí zcela nově 

vybavené moderní pokoje kategorie hotel 4****.  

Všechny pokoje jsou vybaveny fénem, lednicí, 

trezorem, LCD televizorem, telefonem s přímou 

volbou a bezplatným WiFi připojením k internetu. 

Jsou rozděleny do kategorií Standard a Superior, 

apartmá pak do kategorií Klasik, President 

a De Luxe. Samozřejmostí jsou i speciálně vybavené 

pokoje pro tělesně postižené. 

POKOJ SUPERIOR APARTMÁ DE LUXE
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Ubytování 
Komfort uprostřed parku...

Čipový přístupový systém do pokojů 

formou čipových hodinek, které slouží i ke 

vstupu do wellnesscentra usnadňuje pohyb 

našich hostů po celém komplexu. 

Výjimečnost ubytovacích kapacit umocňuje 

nádherný výhled z pokojů, které mají 

většinou také balkon, do klidného prostředí 

rozsáhlého lázeňského parku a částečně 

i na rybník Svět, ale především unikátní 

panoramatický výtah s navazujícími 

vyhlídkovými terasami nabízejícími rozhled 

do širokého okolí třeboňské pánve.

APARTMÁ KLASIK



Slatina 
Přírodní léčivý zdroj třeboňských lázní
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Směs pro slatinné zábaly se připravuje ve
dvou speciálních bubnech. Po namíchání 
směsi se přepravními nádobami výtahem
dopraví do místnosti aplikace.

Použitá slatinná koupel je čerpadly
odváděna do úložiště vzdáleného 3 kilometry 
od Lázní Aurora. Použité peloidy se znovu
vracejí do lůna přírody k další regeneraci.

Jen v nalezišti Stará borkovna jsou
odhadovány zásoby na 800 let. 

V mísicích nádobách se peloid míchá
na správnou hustotu a zahřívá 
na potřebnou teplotu. Poté se dopravuje 
potrubím do van pro slatinnou koupel.

Ve skladovací hale jsou 
zásoby na jeden měsíc.

Z lůna Třeboňské pánve se
ročně vytěží kolem 2500 m3 

peloidu.

98

Tradice lázeňství v Třeboni se váže k roku 1883, kdy byl v blízkosti 

historického centra vybudován první lázeňský dům „Bertiny lázně“. 

Obyvatelé Třeboně uplatnili zkušenosti svých předků, kteří léčivých 

vlastností rašeliny využívali již mnoho staletí. Vlastnosti rašeliny 

získávané z rašelinišť třeboňských blat v blízkém okolí se velmi 

účinně projevují při léčbě nemocí pohybového aparátu. Tento druh 

má především organický původ v rostlinách typu ostřice, orobinec 

a rákos, z anorganických složek obsahuje železo a síru. Vysušená 

rozmělněná rašelina se mísí ve velkých kádích s vodou a je zahřívána na 

teplotu 38-39 °C. Tato směs je pak potrubím dodávána do speciálních 

van, kde odborný personál upravuje teplotu slatinných koupelí dle 

lékařských pokynů na 37-40 °C. Aby se tělo dostatečně prohřálo, trvá 

slatinná procedura 15 minut. Dále pak následuje sprcha a odpočinek 

v suchém ovinu. Hlavním účinkem slatinných koupelí je prohřívání 

organismu, hydratace kůže a zvýšení obranyschopnosti. U nemocných 

s pohybovými obtížemi snižuje svalové napětí, zmírňuje bolesti, zajišťuje 

lepší prokrvení tkání a rychlejší regeneraci.
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Relaxační pobyty 
Do Lázní Aurora za zdravím i odpočinkem

Tajemství opravdového odpočinku 

spočívá v aktivní relaxaci, která přináší 

úlevu od napětí, posiluje a harmonizuje 

celý organismus. Díky mnoha léčebným 

a wellness procedurám a péči našich 

odborníků se budete brzy cítit jako 

znovuzrozeni. 

Lázně Aurora nabízejí jak tradiční 

komplexní lázeňskou péči zaměřenou na 

léčení, která je založena na síle přírodního 

léčivého zdroje – slatiny – a doplněná 

o moderní procedury tak, aby byl její 

blahodárný účinek na Váš organismus co 

největší, tak širokou škálu krátkodobých 

wellness pobytů pro relaxaci a zlepšení 

fyzické kondice. Odhoďte všední únavu 

a stres, dopřejte si vzácný zážitek 

zklidnění mysli i těla a načerpejte novou 

energii na jednom z našich relaxačních 

pobytů. Speciální tematické programy pro 

ženy, sportovce, manažery, seniory nebo 

páry jsou připraveny v délce od tří do 

10 dnů.



Indikace 
Stavy vhodné k lázeňské léčbě v Lázních Aurora
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 degenerativní onemocnění kloubů 

(osteoartróza, zejména koxartróza 

a gonartróza)


 revmatická onemocnění


 Bechtěrevova nemoc


 dna a hyperurikemický syndrom


 osteoporóza


 vertebrogenní algický syndrom


 funkční poruchy kloubů, svalů apod.


 bolestivé stavy měkkých tkání


 stavy po úrazech a operacích pohybového 

aparátu (včetně operací s náhradou 

kloubní)



Léčebné metody a procedury 
Profi l lázeňské léčby v Lázních Aurora 
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KOUPELE A ZÁBALY:


 slatinné koupele a zábaly


 koupele perličkové, přísadové, uhličité


 koupele kombinované 

perličkové s bylinkami


 vířivé lázně horních i dolních 

končetin či celotělové


 skotské střiky

MASÁŽE


 klasické ruční masáže


 podvodní masáže


 refl exní masáže


 aromamasáže


 relaxační masáže


 mechanické masáže


 manuální lymfodrenáže


 přístrojové lymfodrenáže

POHYBOVÉ TERAPIE


 fyzioterapie


 léčebná cvičení


 plavání

FYZIKÁLNÍ TERAPIE


 elektroléčba


 magnetoterapie


 ultrazvuk


 světloléčba


 parafín


 částečná kryoterapie

OSTATNÍ PROCEDURY


 akupunktura


 inhalace


 oxygenoterapie


 plynové injekce
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Odpolední procedury
Na skok do lázní...

Rádi byste si dopřáli relaxaci 

v pozdním odpoledni nebo 

v podvečer? V Lázních Aurora je to 

možné.

ODPOLEDNÍ PROCEDURY:


 perličkové koupele s bylinkami


 pivní koupele


 koupele ve slatinném extraktu


 podvodní masáže


 relaxační masáže
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Wellnesscentrum Aqua Viva  
Oáza radosti a uvolnění

Pro Vaši krásu, relaxaci a zdraví uděláme 

maximum. Známe zázračné recepty přírody, 

ovládáme blahodárné relaxační techniky dávných 

kultur a pracujeme i s nejmodernějšími poznatky 

vědy.

Wellnesscentrum Aqua Viva rozkládající se na 

ploše cca 1000m2 nabízí řadu možností aktivního 

i pasivního odpočinku. Kromě akvaparku pro děti 

i dospělé zde najdete i luxusní masérny a další 

služby, jako jsou:


 fi tness centrum


 tělocvična


 squash


 solárium


 vibrosauna


 fl oating


 masážní lůžko Dry jet

VIBROSAUNA

SOLÁRIUM FLOATING



20 LÁZNĚ AURORA – KOMFORT UPROSTŘED PARKU. . .   21

Wellnesscentrum Aqua Viva  
Vodní požitky pro každého

I obyčejná voda může mít neobyčejné 

relaxační a léčivé schopnosti. Náš vodní 

svět poskytuje zábavu i odpočinek hostům 

všech věkových kategorií díky řadě vodních 

atrakcí, které jsou v provozu denně. Mírně 

slaná voda, celoročně zahřívaná na 30 °C, 

umocňuje vodní požitky i relaxační účinky. 


 plavecký bazén v délce 25 m


 divoká řeka


 vodní hřib


 hydromasážní lůžka


 vodní chrliče


 tobogan v délce 40 m


 dětské brouzdaliště


 parní kabina


 sauna s venkovním bazénkem

Pro odpočinek a uvolnění jsou připravena 

také vyhřívaná lehátka. Poslechněte svůj 

vnitřní hlas a nechte své tělo i duši plout na 

vlnách relaxace.
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Fitness a tělocvična 
Radost z pohybu

Součástí wellnesscentra jsou i fi tness 

centrum a tělocvična, kde můžete 

strávit příjemné chvíle a odpočinout 

si zdravým pohybem pod dohledem 

profesionálů, nebo jen tak pro radost 

z pohybu. Fitness centrum je vedené 

školeným instruktorem a na ploše 130 m2 

se nacházejí posilovací stroje Filip Sport, 

Lifestep, Lifecycle, Crosstrainer Kett ler. 

Při cvičení můžete sledovat sportovní 

přenosy na velkoplošné TV. V nabídce je 

zde i dostatečný sortiment nápojů.

Víceúčelová hala o rozměrech 17,5 x 30 m, 

která slouží zejména pro skupinový 

rehabilitační tělocvik, cvičení jógy 

a míčové hry a má provedeno trojí 

lajnování – na basketbal, volejbal a tenis.



24 LÁZNĚ AURORA – KOMFORT UPROSTŘED PARKU. . .   25

Wellness masáže 
Hojivé doteky přírodních procedur

Masáž je nejstarší formou terapie 

přinášející našemu tělu uvolnění, 

proto nabízíme celou řadu 

klasických a exotických wellness 

masáží. Naše luxusní masérny 

jsou oázou klidu a pohody. 


 Indické antistresové masáže


 Aromamasáže


 Masáže lávovými kameny


 Havajské masáže Lomi Lomi


 Anticelutitidní masáže


 Relaxační masáže


 Klasické masáže


 Manuální lymfodrenáže

Společně se španělskou kosmetickou 

značnou ALQVIMIA jsme pro Vás 

připravili jedinečná luxusní celotělová 

ošetření, která využívají životodárnou 

moc přírody v podobě výtažků 

těch nejněžnějších květin, vzácných 

bylin a dřevin, exotických pryskyřic, 

exotického koření, revitalizujícího 

ovoce nebo soli z Mrtvého moře. 

Nádherné vůně a jemnost 100% 

přírodních produktů činí z kosmetické 

péče skutečný rituál krásy, přinášející 

požitek z dokonalého fyzického 

uvolnění, vnitřní klid a znovunalezení 

psychické rovnováhy. Oddejte se 

relaxaci a nechte rozvinout Vaši 

smyslnost a krásu při jednom z pěti 

výjimečných ošetření.


 Rituál dávných královen


 Orient expres


 Rituál květů


 Rituál radosti


 Krajina snění



Kosmetické salony
Svět krásy a vůní
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Ptáte se i Vy, jak si trvale zachovat půvab a krásu? 

Svěřte se do péče zkušených kosmetiček salonu 

Biodroga, kde dokonale ošetří a rozmazlí Vaši pleť.  

Biodroga je nejen vysoce kvalitní kosmetika, ale 

i záruka jedinečných přírodních a kosmetických 

postupů, při nichž můžete i relaxovat. Originální 

receptury této značky jsou vyvíjeny v laboratořích 

v německém lázeňském městě Baden-Baden, 

kde pracují jedni z nejvýznamnějších vědců 

a dermatologů, kteří plně garantují špičkovou 

kvalitu jednotlivých produktů.

I Vaše ruce a nohy si zaslouží prvotřídní péči. 

Manikúra se stala neodmyslitelnou součástí 

života, protože ruce o nás vypovídají mnohé. 

Perfektně upravené nehty jsou v dnešní době 

dobrou vizitkou nejen žen, ale i mužů. Kvalitní 

péče znamená zlepšení vzhledu Vašich rukou 

a chodidel, ale hlavně jejich zdraví. Proto tyto 

služby naleznete i v areálu Lázní Aurora.

V areálu lázní nejdete také kadeřnický salon.
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Gastronomie a společenský život  
Vše pro gurmány a přátele zábavy

RESTAURACE HARMONIE

Nekuřácká restaurace v příjemném prostředí s výhledem do 

lázeňského parku nabízí širokou škálu pokrmů české i mezinárodní 

kuchyně a rybích specialit. K dispozici je také posezení pod širým 

nebem na letní terase, která je součástí restaurace. K restauraci 

patří tři salonky vhodné pro pořádání svateb, rodinných oslav, 

abiturientských setkání, fi remních akcí či školení. 

BOWLING BAR

Příjemný kuřácký bar s kapacitou 30 míst, který nabízí dvě 

bowlingové dráhy, kulečník a šipky, se nachází v přízemí 

wellnesscentra. Možnost pronájmu celého baru, vhodné pro 

pořádání fi remních akcí. Celý prostor je pro větší akce propojitelný 

též s restaurací Harmonie a se salonky.

DENNÍ BAR ZIMNÍ ZAHRADA

Nekuřácký bar s celkovou kapacitou 30 míst k sezení se nachází 

v prvním patře areálu lázní. Široká nabídka míchaných nápojů, kávy 

a zákusků. Možnost připojení k internetu a sledování sportovních 

přenosů.

LÁZEŇSKÉ JÍDELNY

V rámci léčebných a relaxačních pobytů mohou hosté využít 

nabídky celodenního stravování bufetovou formou, jehož součástí 

je i salátové bifé či nápoje (minerálka, džus, pivo, káva, čaj).
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Kongresová turistika
Business & events

Lázně Aurora jsou díky své ubytovací kapacitě 

289 pokojů, hotelovému zázemí (restaurace, 

wellnesscentrum, akvapark, léčebné a relaxační 

procedury, sportovní možnosti) a celoroční pestré 

nabídce kulturních a outdoorových aktivit Třeboňska 

ideálním místem pro pořádání různých setkání, 

incentivních programů, teambuildingů, konferencí 

a společenských akcí. V nabídce jsou prostory 

různých velikostí, přičemž některé jsou propojitelné 

v jeden celek. 

1 kongresový a společenský sál pro 250 osob

2 přednášková místnost pro 50 osob

3 VIP salonek pro 12 osob

4 malý salonek Harmonie pro 20 osob

5 velký salonek Harmonie pro 40 osob

Veškeré tyto prostory mají 

bezbariérový přístup, bezplatné 

připojení na internet a zaručují vysoký 

komfort při pořádání společenských 

i pracovních akcí. Samozřejmostí jsou 

pro nás doprovodné služby jako:


 kancelářské služby


 catering (coff ee breaky, 

servírovaná menu, rauty, bufety)


 zajištění společensko-kulturního 

programu


 široká nabídka indoorových 

a outdoorových aktivit

1 5

4

3

2
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Golf
Spojte relaxaci se svým koníčkem

Pobyt v Lázních Aurora si můžete zpestřit 

golfem a návštěvou golfových resortů, 

které se nacházejí v regionu. Pro trénink 

a začínající golfi sty je přímo v areálu Lázní 

Aurora připravena cvičná louka s odpalištěm 

a 6 jamkami s délkou 80 až 310 metrů.

GOLFOVÁ HŘIŠTĚ V OKOLÍ:


 Nová Bystřice–Mnich (35 km)


 Hluboká nad Vltavou (25 km)


 Český Krumlov (40 km)


 Bechyně (45 km)


 Haugschlag v Rakousku (40 km)

Pro hosty Lázní Aurora platí 20% sleva na 

green fee na 18jamkovém mistrovském hřišti 

Mnich i 9jamkovém veřejném hřišti Nová 

Bystřice.
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Volnočasové aktivity 
Sportovní vyžití pro každého

Město Třeboň a blízké okolí nabízejí mnoho 

možností pro využití volného času:

CYKLOTURISTIKA – rovinatá krajina 

Třeboňska je přímo stvořená pro 

cykloturistiku. Kvalitní síť značených 

cyklistických tras Vám umožní obdivovat 

nejrůznější zákoutí této unikátní krajiny 

rybníků. Proto najdete v areálu Lázní 

Aurora i úschovnu a půjčovnu kol. 

TURISTIKA – v okolí Třeboně najdete 

hustou síť turistických tras a naučných 

stezek. K nejnavštěvovanějším patří naučné 

stezky Cesta kolem Světa, Červené blato 

a Terčino údolí. 

IN-LINE BRUSLENÍ – nádherná přírodní 7km 

trasa vedoucí z okraje Třeboně směrem na 

Stříbřec.

RYBAŘENÍ – nesčetné možnosti na 

rybnících přímo v Třeboni či v blízkém 

okolí.

NORDIC WALKING – v nabídce lázní jsou 

i lekce s trenérem.



Lázně Aurora  
Lázeňská 1001
379 13 Třeboň
Tel.: +420 384 750 555
Fax: +420 384 750 750–51
E-mail: sales@aurora.cz
www.aurora.cz

www.laznetrebon.cz




