VELIKONOCE V LÁZNÍCH JSOU TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

1.3.2019

Lázně s výjimečnou kvalitou vzduchu nabízejí netradiční pobyty s jarním
nádechem.

Velikonoční svátky jsou již tradičně oslavou příchodu jara. Ročního období,
které má po vydatných sněhem zasypaných zimách v horských oblastech
dlouhou cestu. Je to období, kdy si člověk touží odpočinout po náročném
mrazivém období s nedostatkem slunečních paprsků. A právě k těmto účelům
není nic lepšího než pobyt v lázních.
Horské lázně Karlova Studánka nabízí svým návštěvníkům a klientům
velikonoční pobyty na 7 nebo 3 dny. Během těchto pobytů si mohou plně užít
jedinečné prostředí Karlovy Studánky, které nabízí mnoho k aktivnímu
odpočinku i zábavě. Ti, kteří využijí velikonoční nabídky, mohou ve společnosti
svých blízkých čerpat lázeňské procedury a užít si příchod jara.
I když ne tak docela, protože v okolí hory Praděd jsou ještě stále velmi dobré
podmínky k lyžování a zimním radovánkám.
Není to ovšem to jediné, co Horské lázně nabízí v období velikonočních svátků.
19. dubna proběhne první Velikonoční jarmark, během kterého si návštěvníci
budou moci zakoupit u stánků s jesenickými produkty nejrůznější pochutiny
a výrobky. Zahraje cimbálovka Kubálovci a ze Stránského u Rýmařova přijedou
manželé Křenkovi s ukázkou svých ovcí a produktů z jejich vlny. Jarmark bude
probíhat před budovou Letní lázně a předpokládaný začátek akce je ve 14:00
hodin.
Takže ještě nevíte kam vyrazit se svými dětmi v období jarních prázdnin či velikonočních
svátků? Horské lázně Karlova Studánka nabízí hned několik možností.
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