


أهالبكميفياخيموف

ُدعى الجبالت منتلك أعىلقمة وذلكتحت هوري جبالكروشني وادعميقيف مدينةياخيموفيف .تقع واليورانيوم والنحاس الفضة

استخراج املدينةبتاريخ ويرتبطتاريخ . ِتس كلينوف

أكرث منبني ُعد وت إسمسانكتيواخيمشتال مدينةياخيموفتحمل كانت ماضية حقبةتاريخية ويف الوجهاء مباين أثريةتتواجدفيها

منطقة التاريخيلياخيموفيف املركز اليومفيتمثل أما . همية أ أوربا مدن

العالجية والفعالية الراديوم أشعة اكتشاف وبعد . ١٦ ال وتعودللقرن النهضة وعرص – القوطي .بالطرازين الهامة الشفائية املواقع ُبني

حامماتياخيموفتعَد أصبحت الرادون ملياه

أولويةياخيموف

أول وكانت ١٩٠٦ عام حامماتياخيموفيف منتأسست الفريدة

الرادون مياه أن علام . العامل رادونيف حاممات

. الحريك الجهاز أمراض ِالج ع نوعهاتساعدبصورةفعالةيف
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حاممات العالجيةيف العناية ياخيموف

الحريك الجهاز أمراض العصبية األمراض

الدموية الدورة جهاز أمراض السكري

. الجلدية األمراض

الحامماتيفياخيموفيف عالج ًالية

أساسفع يتمثل

والعالج الرادون مبياه املتميز االستحامم .كونهيجمعبني مستوى أعىل

عىل الفيزيايئ

اإلقامة روض ُع

إصابات مكثفةبعد معالجة : معالجةبالرادون مع ُكثفة م إقامة

٢٨ تتخللها ٢١ليلة ِن م ً وذلكبدأ جراحية عمليات أو رحية ُج

. األسبوع عالجيةيف جلسة

١٣ من َ متكاملةبدءا :معالجة معالجةبالرادون مع إقامةتقليدية

. األسبوع عالجيةيف جلسة ٢١ ليلةتتخللها

اإلنطالق إشارة وهيمبثابة : معالجةبالرادون مع أساسية إقامة

عالجيةيف جلسة ١٧ ليلةتتخللها ١٣ من ً العالجيبدءا .للمفعول األسبوع

االستحامم دون من متكاملة معالجة : الحاممات عالجيةيف إقامة

عالجية جلسة ١٤ ١٣ليلةتتخللها من َ الرادونبدءا .مبياه األسبوع يف



**** راديومباالس

الذيتشتهربهفيينا ِرازنيوكالسيسيزم ط عىل حاممات جونيورفندق

/ /سوبرييور (سوبريوربالس مدامكريي - -برمييام )ستاندارد سويت : الغرف

/ سويت

/صندوق مينيبار / هاتف / مجانا وايفاي / /ستاليت :تلفزيون الغرف أمان/تجهيزات
م ً

حام /ُسرتة منَِشفشعر

موسيقى ،صالة مقهى ، ِت انرتن ركن ، عملة رصافة ، استقبال مكتب : الفندقية الخدمات
حاممشميس رشفة ، ورقص املطعم يف

والعشاء الغذاء وجبات ، )بوفيه( املفتوحة الطاولة :باسلوب الطعام تقديم
، درجةسوبرييوربالس من غرف اإلقامةيف عند ( اليومية الطعام منقامئة مختارة األزرق ) ،ستاندارد ،برمييام

مدامكريي سويت

، مية حاًم خدمات من وغريها الرادون استحامممبياه ، طبيب : مية ً الحام الخدمات
)يوميا ،ساونابخارية مايئ مساج مغاطس ، كنايب رصيف ، الفيزيايئ العالج مسبح : مجانا ) الشاغرة األمكنة توفر

وحسب املعني الوقت دقيقةيف ٩٠ ملدة

الحمراء ،ساوناباألشعة جافة :ساونا رسم مقابل

*** ِك بييهون

هوري جبالكروشني عىلبانوراما ِل ُط م حاممات فندق

/ /بالس /سويت ابارمتان : الغرف / مينيبار

/ هاتف / مجانا وايفاي / –ستاليت /تلفزيون رشفة : الغرف تجهيزات
حامم /ُسرتة منِشفشعر / أمان صندوق

،صالون مقهى ، ِت انرتن ركن ، عملة ،صلرافة استقبال مكتب : الفندقية الخدمات
الثلج التزلجعىل ولوازم دراجات مستودع ، حاممشميس رشفة ، وبريدج دومينو )بوفيه( املفتوحة الطاولة

:بأسلوب الطعام تقديم
: مية حاًم خدمات من وغريها الرادون استحامممبياه ، طبيب : مية ً الحام الخدمات

دقيقةيف ٦٠ ملدة )يوميا مايئ مساج مغاطس ، كنايب رصيف ، الفيزيايئ العالج مسبح : مجانا ) الشاغرة األماكن توفر

وحسب املعني الوقت

ساونافنلندية : رسم مقابل
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*** كريي

ميةيفقلبياخيموف حاًم أبنية منثالثة عيتكون مجًم ،

مجانا وايفاي ، :تلفزيون/ستاليت الغرف /تجهيزات سويت : الغرف
حامم ،ُسرتة خزانةبقفل أو أمان ،صندوق ،براد هاتف

ِت

املركز الساونايف وعامل مسبح ِس(

*** استوريا

حديث عفندقي ً مجم

/ /بالس ابارمتان : الغرف
أمان ،صندوق مينيبار ، هاتف ، مجانا وايفاي ، /ستاليت :تلفزيون الغرف تجهيزات

حامم ،سرتة فشعر ُمنشِ ، أوخزانةبقفل

من مرت ٥٠ )تقريبا اجريكوال مي ً الحام املركز استقباليف مكتب : الفندقية الخدمات
الثلج التزلجعىل ولوازم مستودعللدراجات ، الفندق(

وذلكيف الشاغرة األماكن طاقة حسب - )بوفيه( املفتوحة الطاولة :بأسلوب الطعام تقديم
) مرت )تقريبا٢٠٠ القريب عكريي ً



RADON SPA JÁCHYMOV
Information and reservations:
Léčebné Lázně Jáchymov a. s.

T. G. Masaryka 415, CZ - 362 51 Jáchymov
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 353 831 111
E-mail: rezervace@laznejachymov.cz

www.radonspa.com


