Wellness hotel Niva
sauny - finská, bylinková, lesní, římská pára, liščí nora s
masáží nohou, vířivky, vinné koupele, vnitřní bazén se
slanou vodou, v sezoně venkovní bazén
po-ne 16:00 - 21:00, od března 14:00 - 21:00
A. Václavíka 336
tel.: 577 131 326
Hotel Vega
vnitřní bazén s protiproudem, whirpool, finská sauna,
infrasauna, perličkové koupele, hydromasáže
denně 08:00 - 21:30
Pozlovice 99
tel.: 577 131 216

Fitness
Fitness centrum hotelu Alexandria
posilovací stroje, běžecké trenažéry, ergometry, činky,
multifunkční kladková věž, vibrační plošina
denně od 14:00 do 21:00
Masarykova 567
tel.: 577 120 700
Fitness penzionu Anebel
běžecký trenažér, 2 crossové trenažery, rotoped,
multifunkční posilovací věž, posilovač stehen a posilovač břišních svalů, rollen, vacufit.
denně, rezervace nutná
Nádražní 345
tel.: 777 723 082
Fitness centrum hotelu Vega
běžecký trenažér, crossový trenažér, veslovací trenažér,
cyklistické trenažéry, rotopedy, klasické posilovací stroje,
velké činky i jednoruční činky
denně 08:00 - 21:30
Pozlovice 99
tel.: 577 131 216
Sportovní centrum Radostova
multifunkční posilovací stroje, jednoruční a nakládací činky
denně 7:00 - 20:00
Hradisko 1029
tel.: 577 134 244

Ostatní sportovní aktivity
Sportovní areál U Solného pramene
bowling - 2 dráhy, jedna s mantinelem pro děti, šipky,
stolní fotbálek, billiard, ruské kuželky - venku
po-čt 16:00 - 22:00, pá 14:00 - 24:00, so 10:00 -24:00,
ne 10:00 - 20:00
Solné 1055
tel.: 577 154 111
Pizzerie U Jána
bowling na dvou drahách
po-st zavřeno, čt 11:00 - 22:00, pá-so 11:00 - 24:00,
ne 11:00 - 20:00
Pozlovice 67
tel.: 577 134 011
Hotel Vyhlídka
bowling na dvou drahách
na objednání, denně do 21:00
Pozlovice 206, tel.: 577 105 285
tel.: 577 105 285
Bowling Bar-u (SC Radostova)
tel.: 722 193 539, denně do 02:00 hod.
Tenisové kurty
povrch - antuka, Lázeňské náměstí 95 tel.: 603 582 972
Půjčovna a servis kol
BIFU - půjčovna jízdních kol, příslušenství, koloběžek a
elektro kol
Nádražní 298, tel.: 773 981 111, www.bifu.cz
Japasport
A. Václavíka 337, tel.: 603 807 021, www.japasport.cz
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Sportovní centrum Radostova
fotbalové hřiště s umělým povrchem i přírodní trávou,
sportovní sál, zrcadlový sál, kuželna, badminton,
tenisový kurt, finská sauna, posilovna, pravidelné
cvičení
Hradisko 1029
tel.: 577 134 244
Luhapark (pod přehradou)
minigolf, tenis, volejbal, stolní tenis
Jurkovičova alej 77
tel.: 733 768 741
Hotel Vega
minigolf, tenis, fotbalové hřiště, pétanque, badminton,
basketbalový koš, volejbal, půjčovna Nordic Walking
hole a kola, přírodní vodní skluzavka
Pozlovice 99
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Městská plovárna Luhačovice
plavecký bazén 25m, whirpool, zážitkový bazén,
divoká řeka, parní sauna, dětský bazének, v létě slunící
terasa
denně od 09:00 - 21:00
tel.: 777 663 990
Wellness centrum hotelu Alexandria
bazén, sauny, parní, bylinkové a solné lázně, orientální
parní lázeň Rasul, privátní wellness...
denně od 14:00 - 21:00
vstup pro děti od 12 let
Masarykova 567
tel.: 577 120 700
Wellness centrum hotelu Ambra
bazén s protiproudy, whirpool, podvodní masáže
denně od 07:00 - 22:00
Solné 1055
tel.: 577 154 111
Wellness centrum hotelu vila Antoaneta
vnitřní bazén s protiproudem, whirpool, finská sauna,
parní lázně
denně od 07:00 - 20:00
B. Smetanové 1050
tel.: 577 126 211
Centrální lázně - rehabilitační pavilon
nejteplejší bazén v Luhačovicích (31°C), whirpool
po-so 16:00 - 22:00
tel.: 577 628 393
Wellness centrum hotelu Augustiniánský dům
relaxační bazén s protiproudem 32°C, whirpool, finská
sauna, bylinková, parní sauna, vyhřívané odpočinkové
lavice, masážní sprchy, relaxační místnost
Lépe se dopředu objednat
ne - čt 13:00 - 20:00, pá - so 13:00 - 21:00
A.Václavíka 241
tel.: 577 113 666
Wellness centrum penzionu Anebel
přísadové a hydromasážní koupele, whirpool, parní
box, infrasauna
denně, rezervace nutná - tel.: 777 723 082

Městská plovárna Luhačovice
plavecký bazén 25m, whirpool, zážitkový bazén,
divoká řeka, parní sauna, dětský bazének, v létě
slunící terasa
denně od 09:00 - 21:00
tel.: 777 663 990
Wellness centrum hotelu Alexandria
bazén, sauny, parní, bylinkové a solné lázně, orientální
parní lázeň Rasul, privátní wellness...
denně od 14:00 - 21:00
vstup pro děti od 12 let
Masarykova 567
tel.: 577 120 700
Wellness centrum hotelu Ambra
bazén s protiproudy, whirpool, podvodní masáže
denně od 07:00 - 22:00
Solné 1055
tel.: 577 154 111
Wellness centrum hotelu vila Antoaneta
vnitřní bazén s protiproudem, whirpool, finská sauna,
parní lázně
denně od 07:00 - 20:00
B. Smetanové 1050
tel.: 577 126 211
Centrální lázně - rehabilitační pavilon
nejteplejší bazén v Luhačovicích (31°C), whirpool
po-so 16:00 - 22:00
tel.: 577 628 393
Wellness centrum hotelu Augustiniánský dům
relaxační bazén s protiproudem 32°C, whirpool, finská
sauna, bylinková, parní sauna, vyhřívané odpočinkové
lavice, masážní sprchy, relaxační místnost
Lépe se dopředu objednat
ne - čt 13:00 - 20:00, pá - so 13:00 - 21:00
A.Václavíka 241
tel.: 577 113 666
Wellness centrum penzionu Anebel
přísadové a hydromasážní koupele, whirpool, parní
box, infrasauna
denně, rezervace nutná - tel.: 777 723 082

