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Nový lázeňský resort se představuje
V západních Krkonoších v Údolí Bratrouchov budou na začátku letošního roku otevřeny nové lázně
na pohybové ústrojí. Lázně jsou citlivě zasazeny do malebného horského prostředí Krkonošského
národního parku, kde jsou ukryty před shonem a civilizací v obci Bratrouchov, nedaleko Rokytnice
nad Jizerou.
Primární přínos lázní je podpora a rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti a to v průběhu celého
roku. Zprovoznění komplexního sportovního a relaxačního areálu s dostatečnou ubytovací
kapacitou je uzpůsobeno pro potřeby návštěvníků všech věkových kategorií, rodin s dětmi, skupin i
jednotlivců.
Lázně jsou součástí resortu, který je vybaven dvěma hotely s nabídkou ubytování v útulných
pokojích nebo luxusních apartmánech a dvěma domy s novými apartmány. Kapacita resortu je 186
lůžek. Lázeňský resort je vybaven i infrastrukturou pro sportovní vyžití, jako například fitness,
vlastní cyklostezka, naučná stezka, zimní sporty a pod. V rámci areálu jsou tři restaurace, z nichž
jedna je pizzerie. Ochotný personál nabízí kromě tradičních a regionálních specialit i jídla
mezinárodní kuchyně.
V hotelech jsou jednací místnosti a salónky s kapacitou od dvaceti do sedmdesáti míst vhodné pro
konferenční turistiku, teambuildingy, obchodní jednání a oslavy.
Již dnes jsou hotely vybaveny wellness zázemím, jako je bazén se slanou vodou, balneo centrem se
saunou a vířivkou s protiproudem a koupelemi různého druhu. V hotelech jsou zkušení maséři.
Lázeňský dům je vybaven dalšími wellness procedurami, jako například salionárium, floating, který
má účinky Mrtvého moře, zábalové vany, vodní aerobic, Kneippovy lázně, masaže, zábaly atd.
Pod lékařským dohledem se budou poskytovat procedury jako magnetoterapie, laserová terapie,
oxygenoterapie, elektroléčba, ultrazvuková terapie a elektromagnetická terapie na podporu
pohybového ústrojí a doléčování lehčích úrazů.
Již dnes do resortu jezdí klientela z celé republiky, ale též z Polska, Německa a Holandska. Firmy
i turisté se rádi vrací, protože si pochvalují vstřícnou péči personálu, chutnou stravu a příjemné
wellness služby.
Otevření lázní na pohybové ústrojí bude přínosem i pro občany z širokého okolí a to nejen v oblasti
léčby, ale vytvořením nových pracovních příležitostí z oblasti Krkonošského regiónu.
Rozvoj Lázeňského resortu Údolí Bratrouchov byl vybudován pro podporu cestovního z dotací
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
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