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TISKOVÁ INFORMACE 

Termální lázně Velké Losiny 

 
Praha/Velké Losiny, 31. května 2022 

Termální lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně, v nichž 

se léčí různá onemocnění již po staletí. Svůj věhlas si získaly jak pro léčebné účinky 

sirných termálních pramenů, tak pro svou jedinečnou polohu v podhůří Hrubého 

Jeseníku. Dnes jsou Termální lázně ve Velkých Losinách součástí rodinného řetězce 

lázeňských hotelů a resortů ROYAL SPA. 

 

Lázně Velké Losiny existují již více než 460 let 

 

První zmínka o lázních pochází z roku 1562 a o jejich rozvoj se postarali Žerotínové, tehdejší 

majitelé panství a později Lichtenštejnové, kteří Velké Losiny od Žerotínů na počátku 19. 

století odkoupili a přispěli k dalšímu rozšiřování lázeňského areálu. Po roce 1948 se hlavní 

náplní velkolosinských lázní stala léčba dětské obrny a plicních onemocnění u dětí. 

V současnosti tvoří komplex lázní čtyři lázeňské domy, Wellness hotel Diana a nově 

vybudovaný termální park Therme Losiny. Celková kapacita lázní je 335 lůžek. Pomocí 

místních přírodních pramenů se zde léčí nemoci pohybového aparátu, kožní, neurologické, 

onkologické a oběhové. Lázně nabízejí profesionální rehabilitaci a odbornou lázeňskou péči 

pro dospělé a děti od 1 roku. Termální lázně obklopuje čtyřicetihektarový lázeňský lesopark 

se vzrostlými stoletými stromy a vzácnými dřevinami. 

 

Termální lázně Velké Losiny jsou členem rodinného řetězce lázeňských hotelů a resortů 

ROYAL SPA. Tato společnost patří ve svém oboru mezi největší. Lázeňské hotely ROYAL 

SPA poskytují prvotřídní lázeňskou péči, která kombinuje využití přírodních léčivých zdrojů a 

medicínskou odbornost. „Děláme maximum proto, aby hosté od nás vždy odjížděli spokojení 

a v lepší zdravotní kondici, než když přijeli. Do našich lázní ve Velkých Losinách přijíždí za 

zdravím každoročně více než 10 000 lázeňských hostů, termální park navštíví až čtvrt 

milionu návštěvníků,“ říká Martin Plachý, generální ředitel skupiny.  

 

Wellness hotel Diana - relax uprostřed nádherné přírody 

 

Wellness hotel Diana se nachází na okraji lesa nedaleko Termálních lázní Velké Losiny. Je 

oblíbeným místem pro letní i zimní dovolenou v Jeseníkách. Hotel nabízí komplexní služby 

pod jednou střechou: restauraci s vynikající domácí i zahraniční kuchyní, moderní wellness 

centrum, jávský masážní salon, konferenční místnosti a samozřejmostí zde je bohaté zázemí 

pro děti.  

 

Wellness centrum poskytuje široké možnosti relaxace – hosté mohou využít vnitřní bazén, 

whirpool, saunu, fitness nebo tenisové a squashové hříště. Vybrat si mohou také z široké 

nabídky masáží a koupelí. A pro ty, kteří chtějí vyrazit do okolí objevovat pozoruhodnou 

krajinu a památky, je zde i možnost zapůjčení kol.  
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Termální park TERMÁLY LOSINY – zábava pro celou rodinu 

 

Při pobytu ve Velkých Losinách nebo v jejich okolí se vyplatí zavítat do moderního 

termálního parku TERMÁLY LOSINY. Ten nabízí devět termálních bazénů (pět vnitřních a 

čtyři venkovní), různé vodní atrakce, čtyři typy saun a také širokou nabídku profesionálních 

masáží. Je tu i restaurace a venkovní letní občerstvení. Termální park nabízí bohatý 

kalendář akcí, při kterých se nikdo nebude rozhodně nudit. Na své si zde přijdou rodiny 

s dětmi, senioři, milovníci relaxace i sportu. 

 

Bazény mají celoroční provoz a pro ubytované hosty je na vstup do termálního parku 

TERMÁLY LOSINY poskytována 50% sleva. 

 

Dermokosmetika se sírou THERMELOVE® – kousek lázní u vás doma 

 

Dermokosmetické produkty THERMELOVE® představují unikátní spojení sirné termální vody 

z lázní Velké Losiny, léčivých bylin a aktivitních složek pečujících o pokožku. K prostředí 

lázní neodmyslitelně patří – jsou k dostání na recepcích jednotlivých lázeňských objektů 

nebo je možné je zakoupit na eshopu lovespa.cz a ve vybraných lékárnách. 

 

Velké Losiny - nejen lázně, ale i ideální místo pro aktivní rodinnou dovolenou 

 

Poloha lázeňského městečka Velké Losiny v podhůří Hrubého Jeseníku je přímo ideální pro 

různé sportovní aktivity v létě i v zimě.  

 

Kromě toho tento region nabízí celou řadu kulturních, technických i přírodních památek. 

Vedle termálních lázní návštěvníky Velkých Losin nejvíce láká známý renesanční zámek a 

také ruční papírna, kde se po čtyři staletí vyrábí papír tradičním manufakturním způsobem. 

Je jednou z mála v Evropě, kde je ještě možné vidět staré papírnické řemeslo a jediná svého 

druhu v České republice. Již několik let se drží v první desítce hitparády 

nejnavštěvovanějších turistických cílů přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. A v 

neposlední řadě vede přes Velké Losiny "Čarodějnická cyklotrasa" mapující stopy 

čarodějnických procesů od Mohelnice přes Šumperk až do Zlatých Hor. 

 

 

Veškeré informace a podklady včetně fotografií naleznete na webových stránkách 

www.thermelove.cz, v sekci Pro média: 

 

http://www.thermelove.cz/
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Dále také na níže uvedených webových stránkách: 

www.lovespa.cz 

www.termalni-lazne.cz 

www.diana-losiny.cz 

www.termaly-losiny.cz 

 

Kontakt pro média: 

Mgr. Petra Javornická 

Stance Communications, s.r.o. 

Tel.: +420 724 527 667 

E-mail: petra.javornicka@stance.cz 

 
Mgr. Mahulena Poliaková 

Stance Communications, s.r.o. 

Tel.: +420 736 487 837 

E-mail: mahulena.poliakova@stance.cz 
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