
 

 

 

BOUTIQUE & SPA HOTEL TŘI LILIE**** 
 

NABÍDKA 4 ZVÝHODNĚNÝCH POBYTŮ NA ROK 2019 PRO KB  
 

Luxus je věcí rozhodnutí – stačí si už jen vybrat. 
 

Nechte se hýčkat romantickou atmosféru hotelu a zažijte oázu klidu a pohody přímo v srdci lázeňského centra. 

S nadstandardním osobním přístupem a jedinečnými službami Vám připravíme nezapomenutelné chvíle plné 

pohody. O blaho svých hostů se staráme již od roku 1795! 

 

Nabídka platí nejen pro zaměstnance, ale i pro blízké osoby (přátele a rodinu), které mohou přijet nezávisle na Vás. 

Nárok na cenové zvýhodnění získáte Vy či Vaši blízcí po udání rezervačního kódu, který naleznete níže. Pobyty 

lze také za stejných podmínek darovat. Sleva je platná pouze při přímé rezervaci přes kontakt níže uvedený                 

a platí na všechny pobyty z nabídky na www.trililie.cz. 

 

1. KOUZLO HISTORIE  - TOP POBYT ROKU 2018 
 

Platnost: 08.04. - 08.12.2019 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V POBYTU: 

• 3x nebo 4x luxusní ubytování (nástupní dny čtvrtek a neděle, při pobytech od neděle 1 den zdarma) 

• polopenze (exkluzivní snídaně a tříchodová večeře v jedinečném Goethe restaurantu s podlahovým akváriem)  

• 4x wellness procedura (AquaThermoJet – masážní zážitek, relaxační koupel, oxygenoterapie, parafínový zábal 

rukou) 

• uvítání sklenkou výběrového sektu  

• bezplatný a neomezený vstup do akvaparku Aquaforum – světa vody a relaxace 

• láhev vína z vinařství Johann W na pokoji 

• odpolední káva a zákusek jako v dobách c. a k. monarchie - servírováno ve stříbře a na historickém porcelánu 

• zapůjčení kola nebo nordic walking holí na 2 hodiny 

• aperitiv před večeří se sklenkou Champagne 

• sleva 15% na dokup dalších procedur v hotelovém wellness  

• malý dárek pro radost k Vašemu odjezdu, late check-out do 12 hod. při odjezdu v neděli 

 
 

TŘI LILIE**** běžná cena cena pro Vás za osobu a pobyt 

Komfort 1/2 5 550 Kč 4 440 Kč 

Komfort 1/1 6 300 Kč 5 040 Kč 

Superior 1/2 6 300 Kč 5 040 Kč 

Deluxe 1/2 7 050 Kč 5 640 Kč 

Appartement 7 800 Kč 6 240 Kč 

President Suite 13 050 Kč 10 440 Kč 
 

 

Děti:  0 – 5 let ZDARMA, 6 – 10 let 50% sleva z hotelového ubytování se stravou, 11 – 17 let 25% sleva z hotelového 

ubytování se stravou.  

Rezervační kód, tipy na vloný čas a více informací k cenám, zaměstnaneckým výhodám a poukázkám Benefit 

Plus, Edenred, Sodexo, Checque Dejeneur naleznete níže. Slevu 20% můžete využít po udání rezervačního kódu 

nejen na celoroční, ale i na sezónní nabídky (nevztahuje se pouze na pobyt Silvestr). 

http://www.trililie.cz/
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2.   TŘI DNY HARMONIE 
 

Dopřejte si krátký únik od starostí všedních dní. Objevte nás a poznejte jedinečnou atmosféru nejstaršího domu                  

u Tří lilií. Bude nám potěšením se o Vás postarat. 

 

 

Platnost: 18.04. - 08.12.2019 

 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V POBYTU: 

 

• 2x luxusní ubytování  

• 2x polopenze (exkluzivní snídaně a tříchodová večeře v jedinečném Goethe restaurantu s podlahovým 

akváriem) 

• 2x wellness procedura (AquaThermoJet – masážní zážitek, relaxační koupel) 

• uvítání sklenkou výběrového sektu  

• bezplatný a neomezený vstup do akvaparku Aquaforum – světa vody a relaxace 

• odpolední káva a zákusek jako v dobách c. a k. monarchie - servírováno ve stříbře a na historickém 

porcelánu 

• zapůjčení kola nebo nordic walking holí na 2 hodiny 

• sleva 15% na dokup dalších procedur v hotelovém wellness. 

 

 
TŘI LILIE**** běžná cena cena pro Vás za osobu a pobyt 

Komfort 1/2 4 200 Kč 3 570 Kč 

Komfort 1/1 4 700 Kč 3 995 Kč 

Superior 1/2 4 700 Kč 3 995 Kč 

Superior 1/1 5 200 Kč 4 420 Kč 

Deluxe 1/2 5 200 Kč 4 420 Kč 

Appartement 6 200 Kč 5 270 Kč 

President Suite 9 200 Kč 7 820 Kč 

 
Děti:  0 – 5 let ZDARMA, 6 – 10 let 50% sleva z hotelového ubytování se stravou, 11 – 17 let 25% sleva z hotelového 

ubytování se stravou.  

 

Rezervační kód, tipy na vloný čas a více informací k cenám, zaměstnaneckým výhodám a poukázkám Benefit 

Plus, Edenred, Sodexo, Checque Dejeneur naleznete níže. Slevu 20% můžete využít po udání rezervačního kódu 

nejen na celoroční, ale i na sezónní nabídky (nevztahuje se pouze na pobyt Silvestr). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  WELLNESS TÝDEN 
 

Nádherných 8 dní v našem Boutique & Spa hotelu ve Vás zanechá mnoho nezapomenutelných dojmů a přinese klid 

a relax pro Vaši duši i tělo. Bude nám ctí, udělat vše pro Vaše blaho. 

 

 

Platnost: 18.04. - 08.12.2019 

 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V POBYTU: 

 

• 7x luxusní ubytování  

• polopenze (exkluzivní snídaně a tříchodová večeře v jedinečném Goethe restaurantu s podlahovým akváriem)  

• 7x wellness procedura (2x AquaThermoJet – masážní zážitek, relaxační koupel, aromamasáž částečná, oxyge-

noterapie, 2x parafínový zábal rukou) 

• uvítání sklenkou výběrového sektu  

• bezplatný a neomezený vstup do akvaparku Aquaforum – světa vody a relaxace 

• láhev vína z vinařství Johann W na pokoji 

• zapůjčení kola nebo nordic walking holí na 2 hod. (možnost lekce se zkušeným trenérem) 

• fitness koš na pokoj či na kolo  

• tradiční odpolední čaj jako v Londýně  

• vstup do přírodní rezervace SOOS s bahenními sopkami 

• parkování v ceně pobytu  

• malý dárek pro radost k Vašemu odjezdu, sleva 15% na dokup dalších procedur v hotelovém wellness 

 

 

TŘI LILIE**** běžná cena cena pro Vás za osobu a pobyt 

Komfort 1/2 11 410 Kč 9 128 Kč 

Komfort 1/1 13 160 Kč 10 528 Kč 

Superior 1/2 13 160 Kč 10 528 Kč 

Superior 1/1 14 910 Kč 11 928 Kč 

Deluxe 1/2 14 910 Kč 11 928 Kč 

Appartement 16 660 Kč 13 328 Kč 

President Suite 28 910 Kč 23 128 Kč 
 
 

 

Děti:  0 – 5 let ZDARMA, 6 – 10 let 50% sleva z hotelového ubytování se stravou, 11 – 17 let 25% sleva z hotelového 

ubytování se stravou.  

 

Rezervační kód, tipy na volný čas a více informací k cenám, zaměstnaneckým výhodám a poukázkám Benefit 

Plus, Edenred, Sodexo, Checque Dejeneur naleznete níže.  

 

Slevu 20% můžete využít po udání rezervačního kódu nejen na celoroční, ale i na sezónní nabídky (Velikonoce, 

Dovolená plná zážitků, Advent) (nevztahuje se pouze na pobyt Silvestr). 
 

 



 

 

 

4.   HOTELOVÝ POBYT 

 
I pouze  hotelový pobyt se snídaní je u nás zážitkem. Romantické prostředí hotelu, stylově pojaté pokoje, neomezený 

vstup do Aquafora a bohatá snídaně jsou naším základem pro Vaši spokojenost a další možná přání. 

 

Platnost: 18.04.2019 - 08.12.2019 

 

Cena hotelového ubytování zahrnuje: 

 

• luxusní ubytování   

• exkluzivní snídaně (přikoupení polopenze formou tříchodové večeře v jedinečném Goethe restaurantu  

s podlahovým akváriem možné ) 

• bezplatný a neomezený vstup do Aquafora – největšího a nejkrásnějšího akvaparku českých lázní 

• sleva 15% na dokup dalších procedur v hotelovém wellness  
 

 

TŘI LILIE**** běžná cena cena pro Vás za osobu a noc 

Superior DZ 1 850 Kč 1 480 Kč 

Superior EZ 2 100 Kč 1 680 Kč 

Deluxe DZ 2 100 Kč 1 680 Kč 

Appartement 2 600 Kč 2 080 Kč 

President Suite 4 850 Kč 3 880 Kč 

 

 

Ceny jsou platné pro osobu a pobyt. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji je účtována při obsazení pokoje 

dvěma dospělými osobami. Pobyty obsahující polopenzi začínají v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu 

snídaní. Lázeňský a kulturní poplatek 50 Kč/osobu a den není zahrnut v ceně pobytu. Slevy není možné 

kombinovat. 

  

Děti:  0 – 5 let ZDARMA, 6 – 10 let 50% sleva z hotelového ubytování se stravou, 11 – 17 let 25% sleva 

z hotelového ubytování se stravou.  1/2 = 2lůžkový pokoj, 1/1 = 1lůžkový pokoj. 
 

Umožňujeme využití zaměstnaneckých výhod přes program CAFETERIE BENEFIT PLUS - je nutné uvést v 

objednávce do poznámky Váš rezervační kód. Pobyt lze hradit i poukázkami SODEXO – Pass - Dárkový, Bonus, 

Flexi, Fokus, Holiday, Relax, Vital Cafeteria/ePASS, EDENRED – Ticket -  Holiday a Multi, CHEQUE 

DEJENEUR - Šek dovolená, Unišek+, Cadhoc - dárkový šek, Unišek a přes Cafeterie BENEFITY.  

 

Slevu 20% můžete využít po udání rezervačního kódu nejen na celoroční, ale i na sezónní nabídky (Velikonoce, 

Dovolená plná zážitků, Advent) (nevztahuje se pouze na pobyt Silvestr). 
 
 

INFORMACE A REZERVACE: 

Tel.:  354 208 900 (denně 8:00 – 20:00) 

trililie@frantiskovylazne.cz 

www.trililie.cz                   

 

REZERVAČNÍ KÓD:  

AMB 535 

 

mailto:trililie@frantiskovylazne.cz
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http://www.trililie.cz/
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TIPY NA VÝLETY, KULTURU A SPORTOVNÍ AKTIVITY  
 

Františkovy Lázně jsou malebným městečkem uprostřed parků. Samotné město okouzlí svým jedinečným 

historickým rázem, krásnou přírodou s čistým ovzduším i rozmanitým okolím, které vybízí k nerušenému 

aktivnímu i pasivnímu odpočinku všechny věkové kategorie.  

 

Boutique & Spa hotel Tři lilie často navštěvovali vévodové, korunní princové, kněžny, básníci, skladatelé a další 

umělci a státníci jako např. J.W. Goethe, kníže Metternich, básník Vítězslav Nezval nebo prezident Václav Havel.  

 

Možnosti sportovního vyžití 
 

• Aquaforum - největší a nejkrásnější akvapark českých lázní - moderní velkolepý komplex 6 vnitřních a 

venkovních bazénů, plavecký a relaxační bazén, podvodní masážní trysky, whirlpool, dětské brouzdaliště, 

tobogán, jeskyně, finská sauna (za poplatek). Denně 9 – 21 hod. 

• Možnost zapůjčení jízdních kol  - městská, horská, dětská. K dispozici je hustá síť cyklostezek od rovinatého 

terénu vhodného i pro rodiny s dětmi např. v městských parcích a blízkém okolí či na krásné cyklostezce podél 

řeky Ohře (z Chebu do Karlových Varů lehká trasa bez převýšení), délka až do Ostrova 102 km. Stezka vede 

mezi poli a loukami, podél pastvin koní v Nebanicích, zámku Mostov a po cestě se lze pohodlně naobědvat, 

navštívit rodinný pivovar či se kochat výhledem na Svatošské skály. Možno se vrátit pohodlně i vlakem. Pro 

zdatnější cyklisty nabízí Český a Slavkovský les cyklotrasy zalesněnou krajinou.  

• Tenis – v blízkosti hotelu se nachází tenisové kurty 

• In-line – Františkovy Lázně k jezeru Amerika a nebo na cyklostezce podél řeky Ohře 

• Nordic Walking – zapůjčení holí, pravidelné lekce s proškoleným instruktorem 

• Golf – Golf Resort Františkovy Lázně (pouze 8 km), Karlovarský kraj je ráj golfistů s 10 golfovými hřišti 

• Petangue, miniaturgolf v letních měsících  

• Pěší turistika po krásném okolí plném parků, lesů, čistého ovzduší, srdíčkové trasy 

• Jízda na koni – Nebanice, Jezdecký oddíl Háje, Hotel Stein, vodácký výlet na 1 den po řece Ohři s lodi, raftu 

• Motokáry, Squash, ricochet, bruslení a lanové centrum pro děti i dospělé s obří houpačkou v Chebu  

• Lyžování - Klínovec, Boží Dar, Aš pro nenáročné lyžaře a děti včetně školičky, Mariánské Lázně, Mehlmeisel 
 

Možnosti kulturního vyžití  
 

Pro naše hosty nabízíme bohatý kulturní program zdarma či za zvýhodněné vstupné - koncerty, výstavy, přednášky, 

kino, divadlo či taneční odpoledne a večery. Kulturní přehled na http://www.frantiskovylazne.cz/cs/kulturni-

prehled/.Tip – večer doporučujeme navštívit lázeňskou taneční kavárnu Gruzii s živou hudbou a posezením. 
 

Františkovy Lázně a blízké okolí 
 

• Mikrovláčkem k jezeru Amerika -  oblíbená lázeňská atrakce pro děti i dospělé ze středu města lázeňským 

lesoparkem k jezeru Amerika, zoopark, naučná stezka, dětské hřiště, půjčení lodiček, jezdí denně 

• Zrcadlové bludiště a Magický válec - vzrušující atrakce pro celou rodinu nabízí bezmála 80 zrcadel 

• Přírodní rezervace Soos - rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a 

čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka 1,2 km dnem vyschlého jezera (7 km) 

• Komorní hůrka - vyhaslá sopka kam lze pohodlně dojít po modré srdíčkové trase (vzdálenost 2 km) 

• Motýlí dům – velká sbírka exotických motýlů a skleník s tropickým klimatem s volně létajícím motýly (3 km) 

 

 

http://www.frantiskovylazne.cz/cs/kulturni-prehled/
http://www.frantiskovylazne.cz/cs/kulturni-prehled/
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Okolí 
 

• Skalní labyrint Luisenburg, Wunsiedel - největší skalní labyrint v Evropě, úžasná naučná stezka kolem 

obrovských skalních bloků plná jeskyň, průchodů, mostů a vyhlídek je velkou atrakcí pro děti i dospělé (40 

km) 

• Hrad Seeberg - romanticky položený hrad s expozicí bytové a textilní kultury 19. stol., roubené stavby (3 km) 

• Zámek Kynžvart - reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami nádherných 

uměleckých děl, mincí, zbraní, vzácných knih a všelijakých kuriozit (vzdálenost 32 km) 

• Kladská – naučná stezka národní přírodní rezervací od bývalého loveckého zámečku uprostřed smrkových 

lesů vede kolem romantické vodní plochy po dřevěných chodníčcích (vzdálenost 35 km) 

• Cheb – historické náměstí se Špalíčkem a přilehlé uličky, Chebský hrad, krásná procházka podél Ohře s 

odpočinkovými místy a dětskými hříšti, lanové centrum pro děti i dospělé (vzdálenost 7 km) 

• Mariánské Lázně -  kolonáda, pavilony a kavárny s romantickou zpívající fontánou (vzdálenost 35 km) 

• Karlovy Vary – prameny, kolonáda, slavné vřídlo, prohlídky sklářského muzea a hutě (vzdálenost 45 km) 

• Loket – historické městečko s goticko-germánský hradem v malebném zalesněném údolí a meandru řeky 

Ohře, lze také navštívit vězeňské kobky se strašidly a vidět draka v hradní věži a pěší stezku podél řeky Ohře 

(vzdálenost 42 km). 

• Relikviář sv. Maura - největší vzácnost expozice na státním hradu a zámku Bečov (vzdálenost 65 km) 

• Maria Loreto - barokní poutní areál Maria Loreto s kaplí Panny Marie Loratánské (vzdálenost 16 km) 

• Klášter Teplá - kanonie premonstrátů s tradicí přes 800 let (Teplá u Mariánských Lázní) 

• Rozhledny – Salimburg Františkovy Lázně s oborou daňků a mini ZOO, Háj u Aše, Vyhlídková věž pěší 

lávky přes Ohři v Chebu, Bismarckova rozhledna (Zelená hora u Chebu) 

• Paintball arena - akční zážitek pro každého  

• Krytá střelnice JIMI - adrenalin, který Vás chytne (Odrava)  

• Pivní lázně. 

 

 

Pro děti i dospělé 
 

• Lanové centrum Cheb s dráhami pro děti i dospělé Vám nabízí krásnou přírodní scenérii a výhled na 

Chebský hrad, součástí je obří houpačka a volný pád (vzdálenost 7 km) 

• Zábavní park Plohn - 70 různých atrakcí např. dřevěná horská dráha, pohádkový les, svět dinosaurů, 

westernové město a mnoho dalších (vzdálenost 70 km)  

• Multifunkční dětské hříště a skate park Františkovy Lázně 

• Rozhledny – Salimburg Františkovy Lázně s oborou daňků a mini ZOO 

• Krajinka Cheb - zajímavá turistická, odpočinková a sportovní oblast na obou březích řeky Ohře doplněna 

dětskými hřišti, cyklostezkou, minigolfem, prostorem s outdoorovým cvičebním nářadím, hřištěm na 

pétanque, stolním tenisem, vyhlídkovou věží na Vávrově lávce a kavárnou (vzdálenost 7 km) 

• Hrad Vildštejn (Skalná) - objekt hradu je přestavěn k výstavním a pohostinským účelům, uvnitř hradu 

restaurace, malé dětské hřiště a malá domácí zvířata, v blízkém okolí dětské hřiště (vzdálenost 6,5 km) 

• Hrad Loket - goticko-germánský hrad v malebném zalesněném údolí a meandru řeky Ohře, lze také navštívit 

vězeňské kobky se strašidly a vidět draka v hradní věži a pěší stezku podél řeky Ohře (vzdálenost 42 km). 

 

 

 


