
Spa & Wellness hotel Alexandria:  
Prvorepubliková tradice v novém kabátě 
Prvorepublikový luxusní hotel Alexandria I po kompletní rekonstrukci a novostavba designového wellness hotelu Alexandria II nabízí 

58 pokojů se 106 lůžky. Navazují tak na tradici původního objektu Alexandria I, který byl vyhlášeným místem pro setkávání všech 

významných hostů lázeňského města Luhačovice. 

Spa & Wellness resorty

Z vizí tvoříme hodnoty
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Luxusní zázemí pro náročné  
české i zahraniční klienty

Luxusní čtyřhvězdičkový Spa & Wellness hotel ALEXANDRIA vznikl  

spojením tradice s moderní architekturou. Tyto dvě tváře lázeňského 

komplexu se svěže a nenásilně doplňují. Původní budova i po rekonstrukci 

dýchá atmosférou a půvabem třicátých let minulého století. 

Alexandria I

Rekonstrukcí byla kompletně změněna dispozice tří ubytovacích  

podlaží, kdy vzniklo 23 luxusních hotelových pokojů, samozřejmě  

s vlastním sociálním zařízením, designově laděných v luxusu první 

republiky.  

Atmosféra se opakuje i ve dvou podlažích společných prostor – 

klubu s tanečním parketem, který zdobí fotografie známých umělců, 

v barech i francouzské restauraci. Její interiér plný originálního křišťálu 

a velkoformátových obrazů má umocnit gurmánské zážitky návštěvníků 

této restaurace, jejíž kuchyňské zázemí je vybaveno tou nejlepší varnou 

technikou.

Alexandria II

Hotel se skládá ze čtyřpatrové nadzemní části a dvou suterénních podlaží. 

Architektura nadzemní části ve tvaru komolého jehlanu na obdélníkovém 

půdorysu je tvarově inspirována starověkými paláci, ne nepodobnými těm 

egyptským. Na úrovni vstupu ze Zatloukalovy ulice je podlaží věnováno 

veřejným vstupním prostorám a fitness a ostatním zázemím hotelu. 

Hlavními dominantami prostoru je recepční pult inspirovaný 

nálezem sarkofágu Ramsese III. na jedné straně, na druhé straně 

pak kompozičně doplněný mořským akváriem zasazeným do černě 

lakovaného boxu. 

Ostatní nadzemní podlaží jsou věnována lůžkové části hotelu s celkovou 

ubytovací kapacitou 72 hostů (34 pokojů a 1 apartmán).

V prvním podzemním podlaží, které slouží výhradně k wellness terapiím, 

se návštěvník setkává s převážně starořeckým motivem labyrintu. Počátek 

této poutě je zastoupen hlavním vstupem do wellness, hledání životního cíle 

je symbolizováno spletí chodeb, na které jsou navěšeny jako korálky na nit 

jednotlivé wellness atrakce v podobě rodinného wellness, různých druhů 

masáží, finské sauny, laconia, solné či bylinkové lázně nebo rhassoulu.

Ve druhém podzemním podlaží návštěvník nalezne velký relaxační bazén, 

vířivku či Kneippovu lázeň, které svou koncepcí i barevností odkazují na 

starověké řecké lázně, později známé jako „thermae“. Celý prostor je obložen 

převážně krémovým a zlatavým travertinem.

Oba dva suterény jsou propojeny mimo jiné panoramatickým výtahem 

dispozičně zakomponovaným do plochy bazénu.
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