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Vaše lázně pro léčbu pohybového ústrojí



Vážení hosté, milí čtenáři,

naše nabídka pobytů a služeb pro rok 2016 se od té předchozí opět liší 
rozsahem nabízených produktů a my věříme, že i jejich kvalitou. Právě 
tou se chceme odlišit od tuzemské i zahraniční konkurence.  

I v elektronické době zůstáváme věrni také papírové formě katalogu 
a myslíme si, že se tím rozhodně nevzdáváme mladých a dynamických 
hostů. Lázně mají pomoci nalézt nejen zdraví, ale i vnitřní rovnováhu. 
A to nejen během pobytu, ale už při jeho plánování. Tištěný katalog 
hmatatelně symbolizuje tradici, na kterou navazujeme. 

Tradice prvních radonových lázní světa nás zavazuje, ale nesvazuje! 
Moderní lidé vyžadují moderní služby, stejně jako staletími ověřenou 
zkušenost i náladu první republiky. Proto inovujeme a vylepšujeme ne-
ustále, leč s citem. A to nejen náš web, on-line rezervace nebo naše 
budovy. Zaměřujeme se hlavně na naše služby.  

S novými poznatky lékařské vědy se rozšiřují naše balneologické meto-
dy. Vaše poptávka i rostoucí náročnost nás nutí se zlepšovat v hotelo-
vých i doprovodných službách a nabízet alternativu i zdravým a aktiv-
ním. Nabídku pro ně v našem ceníku odlišuje logo Hotel & Relax Resort 
Jáchymov.

Naším cílem jsou spokojení hosté, kterým jsme ulevili od zdravotních 
obtíží nebo jen pomohli načerpat energii a vrátit chuť do života. Jejich pravidelné návraty a doporučení známým nám potvrzují jejich 
spokojenost. Desátý, dvacátý ani třicátý pobyt není výjimkou. Díky tomu můžeme říci, že své hosty dokonale známe a oni znají nás.

Poznejte nás také a věřím, že i Vy se k nám budete rádi vracet.
Jménem všech zaměstnanců vás srdečně zvu na návštěvu k nám do Jáchymova nebo do našich mateřských Lázní Luhačovice!

        MUDr. Eduard Bláha
        generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov a.s.

Léčebné lázně Jáchymov a.s. a Lázně Luhačovice, a.s.
součást skupiny 

SPA & WELLNESS NATURE RESORTS

Lázeňská skupina 
SPA & WELLNESS NATURE RESORTS

vznikla v roce 2011 spojením 
akciových společností

Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov.

Oboje lázně mají dlouholetou tradici a poskytují špičkovou lázeňskou péči.
Dohromady tvoří největší a zároveň stabilní lázeňskou skupinu 

v České republice. Denně pečují o 2 500 hostů.

Léčí nejširší spektrum onemocnění s pomocí unikátních 
přírodních léčivých zdrojů, panenské přírody a čistého ovzduší.

VYBERTE SI Z ŠIROKÉ ŠKÁLY NAŠICH SLUŽEB.

Lázně Luhačovice se představují na str. 38 – 39. Lázně Jáchymov prezentují svou nabídku vybraných ubytovacích, stravovacích a relaxačních služeb 
také pod značkou Hotel & Relax Resort Jáchymov.

NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÁ SKUPINA V ČESKÉ REPUBLICE
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Tajemné lesy, rozervaná údolí, bystré horské říčky i náhorní planiny korunované 
vrcholky Krušných hor zvyšují snivou krásu Jáchymovska. Největší poklad je však 
ukryt v hlubokém podzemí. Nachází se zde jedno z nejbohatších nalezišť minerálů 
na světě. A vyvěrají odtud léčivé prameny, které navracejí zdraví mnoha hostům 
světoznámých lázní Jáchymov. 
Díky vysoké koncentraci radonu ve vodě jsou dodnes nejúčinnějšími radonovými 
lázněmi na světě. Již po 110 let poskytují Jáchymovské lázně léčbu pohybového 
aparátu unikátní radonovou vodou.  

Město Jáchymov, založené roku 1516, bylo díky rozsáhlé těžbě vzácných kovů 
povýšeno na konci středověku na královské město. Jáchymov se tak stal jedním 
z nejvýznamnějších měst Evropy. V královské mincovně se od roku 1519 razily stří-
brné tolary (Joachimsthaler), jejichž jméno si vypůjčili američtí osadníci pro svoji 
měnu – dolar. 
Díky svému umístění pod nejvyšší horou Krušných hor nabízí Jáchymov mnoho 
nevšedních zážitků. V okolí se nachází významná střediska zimních i letních sportů. 
Přijet tak můžete nejen za unikátní léčbou, ale také za pěší turistikou, cykloturisti-
kou či v zimě na lyže. 

POZNEJTE KRÁSU JÁCHYMOVA
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JÁCHYMOVSKÉ PRVENSTVÍ

První radonové lázně světa, založené v Já-
chymově roku 1906, jsou dodnes jedi-
nečné silou svých pramenů, které účinně 
léčí nemoci pohybového ústrojí. V Evropě 
naleznete řadu radonových lázní. Žádné 
z nich ale nemají tak vysokou koncentraci 
radonu v léčivé minerální vodě jako v Já-
chymově. 
Díky tomu jsou lázně Jáchymov dodnes 
nejúčinnějšími radonovými lázněmi. 

Na základě osobní zkušenosti více než 25 000 spokojených hostů z mnoha zemí, 
kteří se každým rokem vracejí za léčbou do Jáchymova, vám můžeme s  jistotou 
doporučit léčebný pobyt v našich lázních. Neztrácejte svůj čas i peníze méně účin-
nou lázeňskou léčbou. 

Neváhejte přijet za radonovou léčbou do Jáchymova co nejdříve. Přesvědčte se 
sami o kouzelné moci radonových koupelí.
 
Radonová voda je stará 12–35 tisíc let. Čerpá se ze 4 vrtů v nejstarším funkčním 
dole v Evropě, Svornosti. Zde v hloubce 500 m pod zemí se o její bezproblémové 
dodávky stará den co den 20 horníků, posledních mohykánů slavného jáchymov-
ského hornictví.

OCENĚNÍ KVALITY
V lázeňství není lepší měřítko kvality než spokojený a lépe se cítící klient, který se 
rád vrátí. Přesto existují i formální ocenění kvality služeb lázní Jáchymov, jež jsou 
garancí pro návštěvníky, kterým dosud vlastní zkušenost s jáchymovskou léčbou 
chybí. 

LÁZNĚ JÁCHYMOV – UNIKÁTNÍ LÉČBA RADONOVOU VODOU

důl Svornost

Medispa - profesní certifikát kvality komplexní lázeň-
ské péče

 
EurospaMed - certifikát Evropského svazu lázní po-
tvrzuje dosažení úrovně nejlepších evropských lázeň-
ských zařízení z pohledu kvality a odbornosti péče, 
bezpečnosti, hygieny atd.
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JÁCHYMOV PRO VÁŠ ODPOČINEK A RELAX

Dnešní uspěchaná doba nahrává stresu, únavě a psychickému přepětí. Odpočinek 
a relax se stávají nezbytnou součástí zdravého životního stylu. A právě několik dnů 
v jáchymovských lázních vám dodá novou energii. Svěřte se do péče našich speci-
alistů a plně si vychutnejte svůj lázeňský pobyt. 

Lázně už dávno nejsou pouze místem, kam se jezdí léčit nemocní lidé. Současné 
moderní lázně nabízejí nepřeberné množství způsobů, jak vypnout od běžných 
povinností pro všechny bez rozdílu. Relax v lázních si můžete dopřát během své 
dovolené stejně jako přes víkend, a to kdykoli v roce. Velmi často v lázních potkáte 
známé osobnosti, pro které se pobyt v lázních stal vyhledávanou a hlavně účinnou 
formou odpočinku.

Odpočinek v lázeňském prostředí je dostupný všem. Naše nabídka ubytování je 
široká – od levnějších penzionů až po čtyřhvězdičkový hotel. Vyberte si ubytování 
dle svého přání a vkusu a doplňte jej některým z našich balíčků pro relaxaci a na-
čerpání nové energie.
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KRUŠNÉ HORY V LÉTĚ

Malebná údolí Krušných hor jsou protkána kilometry různě náročných turistických a cyklostezek. Na 
své si přijdou jak úplní začátečníci, tak zkušení jezdci. Volnočasové areály v okolí Jáchymova nabízejí 
mnoho aktivit. Na Klínovci a Božím Daru si návštěvníci mohou zapůjčit a vyzkoušet motorizovanou 
čtyřkolku, horská kola, terénní koloběžky, hole na Nordic Walking, lukostřelbu, trampolíny, bungee ru-
nning, disc-golf a šplh v lanovém centru. Skok na obří houpačce, bungee trampolíně nebo volný pád 
ze třinácti metrů si můžete užít na Plešivci. Nudit se nebudete ani v nedalekém Oberwiesenthalu. 
Svahy Fichtelbergu brázdí od jara do podzimu jezdci na obřích koloběžkách. Pokud se svištění z kopce 
nemůžete nabažit, ještě je tu lákadlo v podobě bobové dráhy. 

Rezervujte si svůj pobyt přes internet na www.laznejachymov.cz nebo na www.resortjachymov.com.
Objednat jej můžete i mailem či telefonicky na:

Komplex Curie / Hotel Astoria / Penzion Dagmar
e-mail: curie@laznejachymov.cz    tel.: 353 836 666

Hotel Běhounek, penziony Dalibor a Jitřenka 
e-mail: behounek@laznejachymov.cz  tel.: 353 834 444 

Hotel Radium Palace  
e-mail: radiumpalace@laznejachymov.cz tel.: 353 835 555

JÁCHYMOV PRO VAŠI AKTIVNÍ DOVOLENOU

Nedílnou součástí moderního životního stylu je i aktivní odpočinek. Sport, pohyb na čerstvém vzdu-
chu a kulturní vyžití – to vše vám Jáchymov nabízí v každém ročním období. Na své si přijdou senioři, 
rodiny s dětmi, sportovci i parta kamarádů. Zdejší divoká a nedotčená příroda doslova vybízí k výletům 
pěšky, na kole či v zimě na lyžích. Lázně navíc poskytují návštěvníkům ideální zázemí. Tenis, minigolf, 
plavání v krytém bazénu, saunu, parní box, fitness centrum a relaxační procedury v Lázeňském centru 
Agricola a vycházkové trasy kolem lázeňského areálu jistě uspokojí vaše sportovní zájmy.

Doslova na každém kroku se setkáte s přírodním i historickým dědictvím. S jedinečnou historií těžby 
se můžete seznámit ve Štole Johannes na Zlatém Kopci v blízkosti Božího daru a v Dole Mauricius na 
Hřebečné. Důl Mauricius, největší cínový důl v českém Krušnohoří, byl v provozu 400 let od roku 1545. 
Důl Johannes, který byl v provozu od 16. století, nabízí prohlídku 500 let důlní historie.

POD TOUTO ZNAČKOU NABÍZÍME: 
|  komfortní ubytování v hotelech a penzionech Dagmar, Dalibor a Astoria
|  jedno- a dvoulůžkové pokoje, apartmány, suites a studia pro rodiny s dětmi 
|  stravováním formou bufetu, parkování a úschovna kol i lyží

Přijeďte si odpočinout a načerpat novou energii.

KRUŠNÉ HORY V ZIMĚ

Krušné hory jsou vyhlášeným centrem zimních sportů. Nabízí 140 km upravených běžeckých tras 
a sjezdovky různých obtížností. Můžete zde vyzkoušet i snowtubing, snowkiting, chůzi na sněžnicích 
a snow park s profesionálními shapery. Největší lyžařské středisko Krušných hor - Skiareál Klínovec, patří 
k nejkvalitnějším a nejmodernějším lyžařským areálům v České republice. Společně s německým lyžař-
ským areálem Fichtelberg nabízí 33 km výborně upravovaných sjezdových tratí všech obtížností, které 
jsou obsluhovány 1 kabinovou lanovkou, 6 sedačkovými lanovkami a 10 vleky. Jáchymovská sjezdovka 
dosahuje až 100 metrů šířky a s 500 metry převýšení a 3 km délky poskytuje skutečně exkluzivní záži-
tek z jízdy. Nechybí lyžařské zázemí v podobě půjčoven, lyžařských škol, ski barů, restaurací a aprés ski 
stanů. Rodiny s dětmi ocení dětský vlek se zkušenými instruktory. Dopravu hostů z hotelů a penzionů 
k jáchymovské sjezdovce zajišťuje skibus. Další střediska zimních sportů v okolí naleznete na Božím 
Daru, Plešivci, v Abertamech, Perninku a Novém Městě.
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Nedílnou součástí lázeňského pobytu je bohatý společenský 
a kulturní život. Nejvýznamnějšími společenskými událostmi 
jsou lázeňský ples a zahájení lázeňské sezóny. Kulturní program 
v lázeňských hotelech tvoří taneční večery, koncerty špičko-
vých operních a operetních interpretů, jazzových a swingových 
kapel. Milovníci přírody, historie, umění a architektury ocení po-
znávací vycházky s průvodcem do blízkého okolí Jáchymova 
a výlety k nejzajímavějším turistickým cílům Karlovarského kra-
je a blízkého Saska. 
Váš lázeňský pobyt zpříjemní setkání s ostatními lázeňskými 
hosty. Vychutnejte si pohodu při posezení v kavárnách, na te-
rase či v parku. To vše přispívá k vašemu odpočinku a celkové 
regeneraci  vašeho organismu.

JÁCHYMOV PRO VAŠE SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ VYŽITÍ

KALENDÁŘ AKCÍ 2016

TIPY NA VÝLETY | CO BYSTE MĚLI VIDĚT 

BEČOV | Stavební dominantou je národní kulturní památ-
ka gotický hrad a renesanční zámek. Unikátem je rovněž 
národní kulturní památka relikviář sv. Maura ze 13. století, 
jedna z nejcennějších památek České republiky.     

LOKET | Zachovalé historické město s celoročně otevře-
ným hradem z 12. století, který má velice zajímavé sbírky 
a expozice.

OSTROV | Výjimečné město poznamenané sedmi staletí-
mi vývoje. Najdete zde románský sloh, gotiku, renesanci, 
baroko i unikátní architekturu 50. let 20. století.  

Stříbrná kazeta z let 1780 – 1790, osazena 44 šlikovskými 
tolary a medailemi. Tento unikát evropského významu 
je od roku 2015 prohlášen národní kulturní památkou 
a umístěn v expozici hornictví v nově opraveném ostrov-
ském zámku.

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ V TEPLÉ | Národní kulturní pa-
mátka, již v roce 1193 založil český šlechtic blahoslavený 
Hroznata. Najdete zde 2. největší knihovnu v ČR. Díky roz-
sáhlé rekonstrukci zde na Vás čeká nejen ojedinělý genius 
loci, ale také architektonický skvost.

ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK | Karlovarský 
kraj je proslulý zejména svým lázeňstvím, a to nejen díky 
léčení, ale také unikátní architekturou, která je důvodem 
snahy o zápis Karových Varů, Mariánských a Františkových 
Lázní na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

KLÍNOVEC, FICHTELBERG A OBERWIESENTHAL | Krušné 
hory nabízejí řadu možností pro letní i zimní turistiku. Pro 
dopravu můžete využít mj. novou lanovku z Jáchymova 
na Klínovec. 

SASKO | Cílem Vašich výletů se mohou stát také 
Annaberg-Buchholz, Chemnitz nebo Drážďany. Vedle 
prohlídky zajímavé architektury můžete využít atraktivní 
možnosti nákupů. 

Podrobné a aktuální informace najdete na: 
www.spainfojachymov.cz. 

16. ledna  
REPREZENTAČNÍ PLES 
LÉČEBNÝCH LÁZNÍ JÁCHYMOV
Slavnostní společenská akce, která se koná v re-
prezentačních prostorách hotelu Radium Palace. 
Hlavní host programu Janek Ledecký. 

28. a 29. května
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Tradiční kulturní akce s  alegorickým průvodem, 
koncerty různých žánrů, atrakcemi pro malé i vel-
ké a prezentací regionálních gastronomických 
specialit. Hlavním host programu Pavel Dobeš. 

Bečov

Felix Slováček

Stříbrná kazeta v ostrovském zámku

Klášter Teplá

22. až 29. července 
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY 
Třetí ročník setkání špičkových operních pěvců 
z různých konců světa.

7. září 
MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
Unikátní možnost vidět taneční soubory z  exo-
tických míst jako jsou Čína, Mexico a další.

11. listopadu
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
Oblíbená hudební a kulinářská slavnost u příleži-
tosti žehnání Svatomartinského vína.

5. prosince
PŘÍJEZD SV. MIKULÁŠE  
V DOPROVODU SV. BARBORY
Nová jáchymovská tradice, která přivítá zimní se-
zónu v lázních. V rámci programu bude rozsvícen 
vánoční strom před lázeňským centrem Agricola.

KONTAKTY NA PROGRAMOVÉ SPECIALISTKY
Curie, Kulturní dům  tel.: 725 958 950
Radium Palace  tel.: 724 351 131
Běhounek  tel.: 736 461 044
e-mail: spainfo@laznejachymov.cz
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LÁZEŇSKÁ LÉČBA

Základem jáchymovské léčby jsou koupele v termální minerální radonové vodě vhodně kombinované 
s nejmodernějšími metodami fyzikální terapie a odborné rehabilitace, které společně podporují a po-
máhají obnovit ztracené nebo oslabené funkce organismu. 

Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lékaře podle předepsaného individuálního léčebného progra-
mu. Na základě vstupního vyšetření vám lékař předepíše ty nejvhodnější procedury s využitím rado-
nových koupelí a rehabilitace. Při lázeňské léčbě respektujeme charakter choroby, individuální rozdíly 
a stupeň postižení. Léčbu doplňuje moderní diagnostické a terapeutické vybavení a profesionální per-
sonál, který je pečlivě školen, má dlouholetou praxi a citlivě přistupuje ke všem pacientům.

Pro maximální efekt lázeňské léčby doporučují lékaři strávit v lázních dva týdny dvakrát ročně nebo tři 
týdny a u některých diagnóz čtyři týdny jednou za rok. Pro nastartování léčebných účinků radonové 
terapie je zapotřebí absolvovat minimálně 10 radonových koupelí. 

Subjektivní úleva i klinické známky zlepšování zdravotního stavu pacienta nastupují cca v průběhu 
prvních 2 týdnů balneace a probíhají dále ještě 4-6 týdnů po jejím ukončení. Poté je u většiny pacien-
tů patrná stabilizace zdravotního stavu průměrně po dobu 8-10 měsíců po léčbě. Radonová léčba 
je velmi šetrná a nezatěžuje organismus. 

Léčbu skvěle doplňují výborné klimatické podmínky. Procházky lázněmi i pěší túry po okolí malebnou 
krušnohorskou přírodou pomáhají k vašemu uzdravení a získání nové energie. 

LÁZEŇSKÁ LÉČBA MŮŽE BÝT HRAZENÁ I Z VAŠEHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Při splnění přesně stanovených podmínek hradí lázeňskou léčbu plně nebo částečně vaše zdravotní 
pojišťovna. Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v ČR. 

Léčit se můžete i jako samoplátce. Nepotřebujete žádná lékařská doporučení. 

BRACHYRADIUMTERAPIE – UNIKÁTNÍ JÁCHYMOVSKÁ LÉČEBNÁ METODA 

V dnešní době je záření spojováno zejména s ozařováním zhoubných nádorů, jehož účel tkví v ničení 
zhoubných buněk, pokud možno s co nejmenším poškozením těch zdravých v jejich okolí. Byli to prá-
vě onkologové, kteří přišli na zajímavou skutečnost. Pokud je pacient se zhoubným nádorem ozářen 
vysokou dávkou záření, dochází nejen ke zničení buněk nádoru, ale i k utlumení krutých bolestí, kte-
rou nádor vyvolává. Pokud se použije výrazně nižší dávka ozáření, nedojde ke zničení žádných buněk 
avšak protibolestivý účinek přetrvává i několik měsíců. Na těchto principech je postavena jak radonová 
balneace, tak brachyradiumterapie. 

Brachyradiumterapie je více než sto let stará léčba, jež mnohým lidem pomáhá tišit bolesti, na které 
dostupné léky buď nezabírají nebo je klienti pro jejich časté vedlejší účinky již nemohou užívat. Svě-
tově jedinečná léčebná metoda, používaná pouze v jáchymovských lázních, brachyradiumterapie ne-
bo-li „jáchymovské krabičky“, pomáhá ulevovat od chronických bolestí pohybového aparátu. Jedná se 
o radioterapeutem kontrolovanou aplikaci gama záření na postižená místa u zvláště bolestivých stavů. 
Zdrojem této přesně spočítané minimální protibolestivé a protizánětlivé dávky záření jsou radioaktivní 
soli v tubách, které jsou zavřeny v nosiči - radioforu. Ten je vkládán pomocí technického zařízení do 
pouzdra umístěného lokálně na postižená místa. Krabička s aplikátorem je přitom uzpůsobena tak, 
že zářič není přiložen přímo na kůži, ale je od ní cca 2 cm vzdálen. Tím je vyloučeno poškození kůže. 
V indikovaných případech je aplikována 1x za pobyt po dobu 6 hodin ve zvláštním lůžkovém zařízení. 
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LÉČIVÁ ENERGIE Z NITRA ZEMĚ - RADON V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky interní plyn, který vyvěrá v krušnohorských hlu-
binách a rozpouští se v podzemních pramenech. Je zdrojem měkkého ionizujícího záření alfa. Takto 
obohacenou vodu čerpají lázně Jáchymov z dolu Svornost do svých balneoprovozů. Při radonové kou-
peli je tělesný povrch vystaven energetické sprše radonových alfa částic. A spouští se tak řetězec fyzio-
logických reakcí, které napomáhají k regeneraci buněk, urychlují hojení a potlačují zánětlivé procesy. 

Může být radon pro naše tělo prospěšný?
Živé organismy na Zemi se vyvíjely v podmínkách ionizujícího záření, které při zrodu života dosahovalo 
mnohem vyšších hodnot radioaktivity, než jaké vykazuje přirozené životní prostředí dnes. Jistá dávka 
radioaktivity byla pro rozvoj života nezbytná a pro jeho normální vývoj je tomu tak i dnes. Naše buňky 
si musely vytvořit své vlastní opravné mechanismy, které udržují vnitřní rovnováhu a zabraňují nevrat-
nému poškození.
Při běžných metabolických procesech dochází rovněž ke změnám na úrovni buněčné genetické infor-
mace, ale tyto jsou reparačními procesy ihned opravovány. Kapacita těchto reparačních procesů není 
využita za normálních okolností na 100 %. Působením alfa-záření aktivujeme právě tu část kapacit, 
která běžně tzv. „spí“ a buňka začne masivně opravovat chyby, které malé dávky záření způsobily. Spolu 
s tím opraví i chyby, které vznikly působením zánětu.

Mnohé výzkumy říkají že:

•	 Nízké dávky záření ve formě aplikace radonu vyvolají v organismu krátké podráždění, které stimuluje 
buňky a orgány.

•	 Opravná kapacita buněk pro dědičné poruchy je alfa zářením zlepšena.
•	 Radon popř. jeho následné produkty se během jednoho ošetření nasytí v tukové tkáni a v cent-

rálním nervovém systému. To má za následek zvýšenou produkci hormonů. Efekt zmírnění bolesti 
jedné radonové kúry se mj. vztahuje k vyplavení endorfinů (látky tlumicí bolest tělu vlastní).

•	 Imunitní systém je pozitivně ovlivněn. U pacientů s Bechtěrevovou nemocí a degenerativními cho-
robami kloubů se radonovou terapií normalizovala počáteční snížená aktivita obranných buněk.

•	 Produkce lapačů radikálů je zvýšena. Zneškodní volné radikály (nežádoucí produkty látkové výmě-
ny, které mj. hrají podstatnou roli při revmatických procesech). 

Jak se provádí radonová terapie v Jáchymovských lázních?
V Jáchymově jé prováděna pomocí radonových koupelí. Aplikuje se 10 – 24 koupelí. Minerální voda 
s obsahem radonu je napuštěna do speciální vodoléčebné vany zespodu. Tento způsob je nejefektiv-
nější využití léčebného radonu, který by se při napouštění vody klasickou cestou rozplynul dříve, než 
by dopadl na hladinu. Ve vodě o teplotě 35 -37 °C s terapeuticky ideální koncentrací radonu 4-5 kBq/
litr odpočíváte v klidu 15 až 20 minut. Takto se vzácný plyn vpravuje kůží do těla, současně lze radon 
vdechovat. Stejně dlouhou dobu poté strávíte zabaleni teplou dekou či prostěradly na lehátku. 

Proč nemohu absolvovat méně jak 10 koupelí v radonové vodě?
Aby váš organismus stačil na léčbu zareagovat a nastartovat regenerační procesy, je potřeba absol-
vovat minimálně deset koupelí. Po poslední koupeli však regenerace nekončí, ale naopak pokračuje 
dalších čtyři až šest týdnů. A jak dlouho vám načerpaná energie pomůže od bolesti? Někomu i déle 
než 8 měsíců. Ve většině případů také výrazně poklesne spotřeba analgetik či jiných léků.

Je léčebná terapie radonovou vodou bezpečná?
Léčby radonovou vodou se nemusíte bát. Na základě měření 
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost lze kvantifikovat 
horní odhad obdržené dávky. Při nejdelší kúře (24 koupelí 
po 20 min.) obdrží pacient dávku max. 0,02 mSv. Obdobnou 
dávku obdrží např. při RTG snímku hrudníku vestoje. 
Léčebné lázně Jáchymov a.s. jsou držitelem Certifikátu Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost na provádění této 
léčby a na opatření týkající se absolutní bezpečnosti jak 
pacienta, tak zaměstnanců. Součástí jáchymovských lázní je 
i dozimetrická laboratoř, jejímž úkolem je dohled nad do-
držováním předepsaných postupů jak při čerpání radonové 
vody, tak i následném podávání radonových koupelí v lázeň-
ských zařízeních. Pravidelně a důkladně je sledován a kont-
rolován obsah radonu ve vodě i ve vzduchu.Každý léčící se 
host je při nástupu do lázeňského hotelu celkově vyšetřen 
jak klinicky, tak laboratorně.

U kterých nemocí je indikována radonová terapie?
Na základě zkušenosti s radonovou terapií dokumentované 
více než 100 let vykrystalizovaly syndromy onemocnění, 
u kterých se radonová terapie ukázala jako velmi účinná. 

Léčebné spektrum onemocnění najdete na stranách 10 - 11.

Tyto chronické nemoci nemůže sice radon vyléčit, ale může 
podstatně přispět ke zmírnění potíží. K  trvalému zlepšení 
kvality života pacientů je třeba opakovat kúru každý rok, pří-
padně každé dva až tři roky. 

Pro koho je radonová léčba nevhodná?
•	 pacienti s jakýmkoliv akutním onemocněním - infekce, nestabilizovaná arteriální hypertense, srdeč-

ní či dýchací potíže, rozkolísaný diabetes, neléčená hyperfunkce štítné žlázy, apod. 
•	 těhotné a kojící ženy 
•	 děti a mládež do 18 let 
•	 pacienti s aktivním maligním nádorem nebo dva roky po operaci či jiné terapii nádorového one-

mocnění, pokud onkolog nedá k radonové léčbě souhlasné stanovisko 
•	 pacienti trpící inkotinencí (kromě inkontinence stresové) 

Jsou úspěchy radonové terapie vědecky doloženy?
Dokládá je řada studií. Z posledních zmíníme multicentrickou slepou randomizovanou studii Dr. Fran-
keho z německého Bad Elsteru z roku 2013. Výsledky ukázaly významnou úlevu od bolesti u pacientů 
s osteoartrozou nosných kloubů po skončení léčby. U revmatických zánětlivých onemocnění byla do-
sažena výrazná redukce bolesti s dlouhodobým trváním.
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CO A JAK LÉČÍME | LÉČEBNÉ SPEKTRUM ONEMOCNĚNÍ

ONEMOCNĚNÍ INDIKACE  LÉČEBNÉ PROCEDURY EFEKT LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Trápí vás artróza, osteoporóza, jste 
po úrazu, totální náhradě kloubu či 
jiné ortopedické operaci?

Máte osteoporózu, koxartrózu, go-
natrózu, bolestivé syndromy šlach, 
úponů, kosterních svalů nebo klou-
bů?

DEGENERATIVNÍ 
ONEMOCNĚNÍ 
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

VII / 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

KOUPELE V RADONOVÉ VODĚ, in-
dividuální a skupinová rehabilitace 
v bazénu i tělocvičně, klasické a re-
flexní masáže, podvodní masáže, 
perličkové a vířivé koupele, elektro-
léčba, biostimulační laser, rentgeno-
terapie, brachyradiumterapie a další 
lázeňské procedury dle předpisu 
lékaře.

Radonová voda výrazně zlepšuje hybnost 
kloubů, působí protizánětlivě, zlepšuje pro-
krvení a okysličení tkání, stimuluje hojivé pro-
cesy a tím snižuje spotřebu analgetik a jiných 
léčiv. Díky vhodně zvolené kombinaci s indivi-
duální a skupinovou rehabilitací, vodoléčbou, 
masážemi a ostatními léčebnými procedura-
mi pomáhá od bolesti a podporuje obnovu 
ztracené nebo oslabené funkce pohybového 
aparátu, zlepšení svalové síly a hybnosti.

Trpíte bolestmi z revma? Máte en-
teropatickou artritis, Reiterův syn-
drom nebo mimokloubní revmati-
smus?

Jsme specialisté na Bechtěrevovu 
nemoc revmatoidní a psoriatickou 
artritidu.

ZÁNĚTLIVÁ 
ONEMOCNĚNÍ 
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

VII / 1, 2, 3, 4

Základem jsou KOUPELE V RADO-
NOVÉ VODĚ, perličkové a vířivé 
koupele, klasické a reflexní masá-
že, podvodní masáže, individuální 
a  skupinová rehabilitace v bazénu 
i  tělocvičně, elektroléčba, biostimu-
lační laser, rentgenoterapie, brachy-
radiumterapie a další lázeňské pro-
cedury dle předpisu lékaře.  

Léčba výrazně potlačuje zánět (i imunitní) 
a  zabraňuje pozánětlivým deformitám klou-
bů a páteře. Dochází ke zklidnění bolestivých 
potíží. Úleva trvá ve většině případů i déle než 
půl roku. Zlepšuje se kvalita života a snižuje 
spotřeba analgetik.

Trpíte onemocněním tepen konče-
tin, funkční poruchou periferních 
cév či chronickými následky po 
proběhlé trombóze končetin?

Máte chronický lymfatický edém?

NEMOCI 
OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

II / 4, 5

KOUPELE V RADONOVÉ VODĚ, lé-
čebná pohybová terapie v bazénu 
i tělocvičně, uhličité koupele vodní 
i  suché, lymfodrenáže a vakuum-
kompresní terapie, magnetoterapie, 
perličkové a vířivé koupele a další 
lázeňské procedury dle předpisu 
lékaře.

Radonové koupele zlepšují prokrvení a okys-
ličení tkání, tonizují periferní cévy a zpomalují 
jejich postupné poškozování. Lázeňská léč-
ba kladně ovlivňuje hodnoty krevního tlaku, 
funkci lymfatického systému, harmonizuje 
vegetativní funkce u vazoneuróz.

Prodělali jste cévní mozkovou pří-
hodu nebo úraz hlavy? Jste posti-
ženi nervosvalovou obrnou jaké-
hokoli původu?

Trpíte roztroušenou sklerózou? 
Máte ischias? 

NEMOCI 
NEUROLOGICKÉ

VI / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11

POSTUP LÉČBY JE VOLEN LÉKAŘEM 
dle diagnózy a aktuálního stavu, zá-
kladem jsou RADONOVÉ KOUPELE 
a individuální i skupinová léčebná 
rehabilitace v bazénu i tělocvičně, 
uhličité koupele vodní i suché, pro-
tibolestivá fyzikální terapie a další 
procedury dle předpisu lékaře.

Klíčový důraz je kladen na individuální léčeb-
nou pohybovou terapii, se zaměřením na 
zlepšení pohybových funkcí a koupele v rado-
nové vodě, která působí analgeticky a protizá-
nětlivě, zlepšuje prokrvení a okysličení tkání.
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ONEMOCNĚNÍ INDIKACE  LÉČEBNÉ PROCEDURY EFEKT LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Jste diabetik 1. nebo 2. typu?

Trpíte neurologickými nebo cévní-
mi komplikacemi diabetu?

DIABETES MELLITUS

IV / 1

KOUPELE V RADONOVÉ VODĚ, lé-
čebná pohybová terapie v bazénu 
i tělocvičně, podvodní masáže, per-
ličkové a vířivé koupele, vakuum-
kompresní terapie, uhličité koupele 
suché nebo vodní, fyzikální terapie a 
další lázeňské procedury dle předpi-
su lékaře. K dispozici je vám nutriční 
terapeut a monitoring biochemic-
kých laboratorních parametrů.

Cílem léčby je úprava porušené látkové 
přeměny (zejména zlepšení parametrů gly-
cidového metabolismu) a současné léčení 
průvodních onemocnění. Léčba zároveň po-
máhá ke zmírnění cévních a neurologických 
komplikací diabetu a zvýšení odolnosti orga-
nismu.

Utrpěli jste popáleniny? 

Prodělali jste plastickou operaci? 
Máte čerstvé keloidní jizvy?

NEMOCI KOŽNÍ

X / 5

KOUPELE V RADONOVÉ VODĚ – 
možné s přídavkem mořské soli, re-
habilitace – techniky měkkých tkání, 
speciální léčebná pohybová terapie, 
veškeré masáže, fototerapie a další 
fyzikální terapie dle léčebného plá-
nu.

Techniky měkkých tkání optimalizují a obno-
vují schopnost měkkých tkání (kůže, podko-
ží, fascií, svalů a jejich úponů) se protahovat 
a posouvat vůči sobě a ve všech vrstvách. Cí-
lem léčby je normalizace a zvýšení elastičnos-
ti a pohyblivosti kůže proti jiným strukturám. 
Radonové koupele tiší bolest, zlepšují hyb-
nost, prokrvení a hojení, stimulují regenerační 
procesy v tkáních a posilují organismus.

Trpíte na chladné končetiny a zi-
momřivost, snadné kolapsy či 
úbytkem sil? Procházíte obdobím 
klimakteria? Potřebujete předchá-
zet vyčerpání z náročného povolá-
ní nebo zregenerovat z náročných 
sportovních aktivit? 

Radonovou kúrou zajistíte udržení 
funkčních rezerv organismu, har-
monizaci vnitřního prostředí a ve-
getativní rovnováhu.

PREVENCE

Pečujte o své zdraví včas!

KOUPELE V RADONOVÉ VODĚ, ma-
sáže, lymfodrenáže, plynové injekce, 
kryoterapie, uhličité koupele vodní 
i suché, perličkové a vířivé koupele, 
masáže a další lázeňské procedury 
dle předpisu lékaře.

Radonová kúra velice úspěšně regeneruje 
stavy s obecnou energetickou disharmonií. 
Absorbovaná léčivá energie stimuluje rege-
neraci tkání a likvidaci škodlivých oxidativních 
stresorů (většinou volné radikály z  chemií, 
z průmyslově zpracovaných potravin a život-
ního prostředí). Léčba zvyšuje tvorbu hormo-
nů, včetně těch protibolestivých, protizánětli-
vých a pohlavních. Aktivují se všechny složky 
imunitního systému.
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JAK DO LÁZNÍ 
SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

KOMPLEXNÍ  
LÁZEŇSKÁ PÉČE

5 JEDNODUCHÝCH RAD, JAK POŽÁDAT LÉKAŘE 
O JÁCHYMOVSKOU LÁZEŇSKOU LÉČBU 
HRAZENOU ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
1| Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, požádejte svého ošetřujícího lékaře o vypsání návrhu na lá-

zeňskou péči.
2| Návrh vám může vystavit praktický i odborný lékař. Navrhne typ lázeňské péče (komplexní nebo 

příspěvková) a lázně Jáchymov, pokud vaše indikace patří mezi léčené v jáchymovských lázních. 
Lázeňská léčba není zařazena do tzv. indukované či vyžádané péče. Lékaři nehrozí žádné sankce za 
to, že vám lázně předepíše.

3| Návrh na lázeňskou léčbu schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Bez jeho souhlasu pojišťov-
na lázeňskou léčbu neposkytne. Revizní lékař může v odůvodněných případech místo navrhované 
komplexní lázeňské péče schválit příspěvkovou lázeňskou péči.

4|  S dotazem se můžete obrátit na naše lázně. Poradíme vám v rámci platné legislativy nebo s výbě-
rem vhodného pobytu pro samoplátce v případě, že vám lékař nedoporučí lázeňskou péči nebo ji 
zdravotní pojišťovna neschválí.

5|  Buďte aktivní! Nečekejte až vám lékař lázně navrhne. Využijte svého práva a zeptejte se sami.

CO SE DĚJE S VAŠÍM NÁVRHEM NA LÁZEŇSKOU PÉČI?
Schválený návrh na komplexní  lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní.
Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás.

Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči nám můžete zaslat sami. Nezapomeňte uvést poža-
davky na ubytování a stravu, které si hradíte.

Zdravotní pojišťovny hradí lázeňskou péči ve dvou variantách:

KOMPLEXNÍ	LÁZEŇSKÁ	PÉČE
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA HRADÍ SLUŽBY DLE DOHODNUTÝCH STANDARDŮ
(LÉČBU, UBYTOVÁNÍ A CELODENNÍ STRAVU).

PŘÍSPĚVKOVÁ	LÁZEŇSKÁ	PÉČE
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA HRADÍ POUZE LÉČBU. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ SI PLATÍTE SAMI.

Ceník doplatků ke KLP a PLP najdete na www.laznejachymov.cz, rádi vám jej na vyžádání zašle-
me poštou nebo e-mailem.

PÉČE PLNĚ HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

SLUŽBY V CENĚ LÁZEŇSKÉ PÉČE
•	 ubytování	ve	dvoulůžkovém	pokoji
•	 plná	penze	(racionální	a	dietní	strava)
•	 lázeňská	léčba

•	 lékařské	vyšetření	(vstupní,	kontrolní,	výstupní)
•	 balneoterapie	(koupele	v	radonové	vodě)
•	 fyzioterapeutická	rehabilitace	(léčebný	tělocvik,	vodoléčba,	masáže,	elektroléčba…)
•	 další	speciální	terapie

Komplexní lázeňskou péči čerpáte v době své pracovní neschopnosti. Její délka je stanovena platným 
indikačním seznamem a lze ji zkrátit pouze se souhlasem lázeňského lékaře.
Nástupní dny: pondělí – čtvrtek. 

STANDARD UBYTOVÁNÍ A STRAVY HRAZENÝ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
Zdravotní pojišťovny sjednaly s lázněmi standard ubytování a stravy, který hradí. Ubytování je poskyto-
váno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích (kategorie A, kategorie B). Obě kategorie před-
stavují dvoulůžkový pokoj se základním vybavením, přičemž v kategorii A je sociální zařízení přímo 
součástí pokoje, v kategorii B je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Jakýkoli jiný standard pokoje 
(jednolůžkový pokoj, lednice) je posuzován jako nadstandard. V kategorii A bez doplatku nabízíme 
ubytování v lázeňském domě Lužice s 83 lůžky. Dvoulůžkové pokoje nelze obsazovat pouze 1 osobou. 
Pokud je kapacita tohoto domu obsazena, nabízíme ubytovací kapacity s vyšším standardem, který si 
ale můžete vyžádat předem.

PŘÍPLATKY A POPLATKY HRAZENÉ KLIENTEM
Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu. Ceník příplatku na-
jdete na www.laznejachymov.cz. Rádi vám jej na vyžádání zašleme poštou nebo e-mailem.
Za každý den pobytu v Jáchymově platíte lázeňský poplatek dle platné místní vyhlášky.

PRŮVODCE PRO POBYT U KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE
Pokud vám revizní lékař schválí průvodce pro pobyt, hradí jeho standardní ubytování a stravu vaše 
zdravotní pojišťovna. V opačném případě můžete využít naší výhodné nabídky pro doprovod – samo-
plátce.

•	 lůžková	lázeňská	léčebně	rehabilitační	péče
•	 při	léčbě	využívá	přírodní	léčivý	zdroj
•	 zdravotní	pojišťovna	hradí	lázeňskou	léčbu,	

standardní ubytování a stravování

LÁZEŇSKÁ LŮŽKOVÁ PÉČE
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PŘÍSPĚVKOVÁ
LÁZEŇSKÁ PÉČE

AMBULANTNÍ REHABILITACE

PÉČE ČÁSTEČNĚ HRAZENÁ 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době své dovolené.

Doba ubytování a stravování musí být shodná s počtem dnů léčení hrazených zdravotními pojišťovna-
mi (14 nebo 21 dnů). Ceny jsou oproti hotelovým sazbám bez léčení zvýhodněny. V případě ubytování 
ve standardu pojišťoven se rovnají cenám hrazeným zdravotními pojišťovnami při KLP.
Nástupní dny: pondělí - čtvrtek. 

SLUŽBY HRAZENÉ KLIENTEM
Ubytování a stravování si hradíte sami. Ceník najdete na www.laznejachymov.cz, rádi vám jej na vyžá-
dání zašleme poštou nebo e-mailem.
Cena za dvou- a třílůžkové pokoje je platná pouze při plné obsazenosti pokoje. Při obsazení pokoje 
menším počtem osob účtujeme příplatek.
Za každý den pobytu v Jáchymově platíte lázeňský poplatek dle aktuální platné vyhlášky.

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
Je formou péče lůžkové a všechny její složky tj. lá-
zeňskou léčbu, ubytování a stravu musíte čerpat 
v registrovaném lázeňském zařízení.
Nejedná se o péči ambulantní.

Do našich lázní můžete přijet i bez zdravotní pojišťovny:

JAKO SAMOPLÁTCE
NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÁ 
LÉKAŘSKÁ DOPORUČENÍ

Piktogramy jsou uvedeny u hotelů a penzionů na str. 16 - 22. 
Nabídku lázeňských pobytů pro samoplátce najdete na str. 24 – 32.

LÉČBA REGENERACE RELAX

AKTIVNÍ DOVOLENÁ VÁNOCE A SILVESTR HOTEL

•	 lůžková	lázeňská	léčebně	rehabilitační	péče
•	 při	léčbě	využívá	přírodní	léčivý	zdroj
•	 zdravotní	pojišťovna	hradí	léčbu
•	 pacient	hradí	ubytování	a	stravu

Na základě poukazů K a FT lze v lázních na ná-
klady pojištění absolvovat i ambulantní reha-
bilitaci. Mezi její výkony ale zatím nepatří ra-
donové koupele. V současné době připravuje 
Ministerstvo zdravotnictví novelizaci seznamu 
zdravotních výkonů, která tyto procedury 
bude zahrnovat. Aktuální informace najdete na 
www.laznejachymov.cz.

Poukaz na vyšetření K: vystaví kterýkoliv lékař, 
pacient je následně vyšetřen lázeňským lékařem 
a  jsou mu předepsány léčebné procedury. Plat-
nost poukazu není časově limitována, avšak musí 
odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. 

Poukaz na vyšetření / ošetření FT: ošetřující lékař 
(většinou rehabilitační, ortoped nebo neurolog) 
předepíše léčebné procedury vč. jednoznačné 
specifikace (název, technika, metoda, část těla 
atd.) i jejich celkového počtu. Pacient není již 
vyšetřen lékařem v lázních. Rovnou čerpá pře-
depsané procedury. První proceduru musí klient 
absolvovat nejpozději sedmý pracovní den od 
vystavení poukazu.

Poukazy K a FT je možné využít v lázních Jáchymov 1x za čtvrtletí (rozmezí mezi opakovaným využitím 
poukazu je min. 89 dní), pouze dle volné kapacity.

LÁZEŇSKÁ LŮŽKOVÁ PÉČE
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VYBERTE SI UBYTOVÁNÍ DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Pokoje v hotelech a penzionech mají různou velikost a vybavení. Jsou proto členěny do několika kategorií. 

SUPERIOR PLUS

I. A PLUS

SUPERIOR

I.A

JUNIORSUITE

I.

SUITE

III. 

Vzdušné a prostorné pokoje s výhledem do údo-
lí, koupelna (vana, WC, bidet, fén, župan), SAT-TV, 
Wi-Fi zdarma, telefon, radiobudík, minibar, trezor. 
Stravování à la carte v Modré restauraci. Minerální 
voda 0,7 l v den příjezdu.

Lázeňský hotel: 
Radium Palace

Pokoje s balkonem a příslušenstvím (sprcha, WC, 
fén). SAT-TV, Wi-Fi za poplatek, telefon, trezor, led-
nice nebo minibar, denně láhev vody na pokoj.
Na vyžádání zápůjčka županu zdarma.

Lázeňský hotel:
Běhounek

Komfortně zařízený prostorný pokoj s výhledem 
do údolí, koupelna (vana nebo sprcha, WC, bidet 
nebo bidetová sprška, fén, župan), SAT-TV, Wi-Fi 
zdarma, telefon, radiobudík, minibar, trezor.

Lázeňský hotel: 
Radium Palace

Pokoj s příslušenstvím (vana nebo sprcha, WC), 
SAT-TV, telefon, lednice nebo minibar, trezor. 
Možnost Wi-Fi nebo internetového připojení za 
poplatek.
V hotelu Radium Palace navíc fén, župan a radio-
budík, v hotelu Běhounek navíc fén, všechny po-
koje mají balkon.
Lázeňské hotely/penziony:
Radium Palace, Běhounek, Komplex Curie, Astoria, 
Dalibor, Dagmar

Dvě menší místnosti (ložnice a obývací místnost) 
nejsou odděleny dveřmi, koupelna (vana nebo 
sprcha, WC, fén, župan), telefon, SAT-TV, radiobu-
dík, minibar, trezor, Wi-Fi za poplatek.

Lázeňský hotel: 
Radium Palace

Pokoj s příslušenstvím (sprcha, WC), telefon a TV,
lednice k zapůjčení v recepci za úhradu. 
Pro pacienty komplexní lázeňské péče ubytování 
bez doplatku v lázeňském domě Lužice.
Kategorie I. pro zdravotní pojišťovny specifikova-
ná jako kategorie A. 

Lázeňské hotely:
Curie, Lužice

Komfortně řešené pokoje (obývací pokoj s lož-
nicí), event. s balkonem a samostatnou šatnou, 
koupelna (sprcha, WC, fén, župan), SAT-TV, Wi-Fi 
zdarma (Běhounek), zapůjčení modemu zdarma 
(Dalibor, Elektra), telefon, trezor, lednice nebo mi-
nibar, možnost 2 přistýlek za poplatek.
Lázeňské hotely/penziony:
Běhounek, Dalibor, Elektra 

Pokoj bez příslušenství, WC a koupelna dostupná 
v rámci objektu. V budově se nachází společenská 
místnost s TV, budova je bez výtahu.
Kategorie III. pro zdravotní pojišťovny specifikova-
ná jako kategorie B.

Lázeňský penzion:
Jitřenka

Fén k zapůjčení zdarma a župan za úhradu na recepci. Obrázky jsou pouze ilustrační.
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UBYTOVÁNÍ VE STUDIÍCH, SUITES A APARTMÁ

Chystáte se do lázní nebo na dovolenou? Hledáte pro svoji rodinu odpovídající ubytování nebo velký 
životní prostor sami pro sebe? Vyberte si naše Studia a Apartmá. Jsou vhodná pro rodiny s dětmi, sku-
pinky, ale také pro cyklisty, turisty a lyžaře.

Ve dvoulůžkovém apartmá budete mít obývací pokoj nebo salonek, oddělenou ložnici a koupelnu. 
Všechna apartmá mají SAT-TV, telefon, minibar (ledničku) trezor a bezplatné připojení na internet. Je-
jich součástí je také kuchyň s jídelním koutem či čajová kuchyňka.

RADIUM PALACE ****  
Suite Premium a Madame Curie, Suite Premium, 
Madame Curie a Standard
Komfortně zařízené prostorné pokoje výjimečné svým 
krásným salónkem a  výhledem do údolí. Luxusní kou-
pelna (vana, WC, bidet, fén, župan), CD přehrávač. Stra-
vování probíhá formou à la carte v  impozantní Modré 
restauraci. Denně láhev vody na pokoj. Minerální voda 
0,7 l v den příjezdu.

APARTMÁ BĚHOUNEK***+ 
Nově vybavené apartmá ve 4. patře nabízí obývací po-
koj s  ložnicí, kuchyňku s jídelním koutem, balkon a sa-
mostatnou šatnu, koupelnu se sprchovým koutem, fé-
nem a županem, samostatné WC. Možnost 2 přistýlek. 
Hosté obdrží denně láhev vody na pokoj. 

VYBAVENÍ A HOTELOVÉ SLUŽBY 
V APARTMÁ, SUITES A STUDIÍCH RA
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snídaně formou bufetu
LCd teLevizor - sat-tv
wi-fi zdarma
internetové připojení - zapůjčení modemu zdarma
teLefon
jídeLní/praCovní stůL
zapůjčení županu
hoteLová kosmetika
vysoušeč vLasů
LedniCe nebo minibar
trezor
možnost buzení
parkování za dopLatek
denně Láhev vody na pokoj
etážový servis za dopLatek
stravování v modré restauraCi

SUITE CURIE
Komplex Curie nabízí pohodlný pokoj kategorie Suite se 
dvěma menšími místnostmi, vybavenými standardním 
nábytkem, SAT-TV, koupelnou se sprchovým koutem 
a WC. Možnost přistýlky pro 2 osoby. Pokoje mají menší 
balkon.

APARTMÁ DALIBOR
Penzion Dalibor nabízí komfortní ubytování v apartmá 
pro 2 – 4 osoby. Apartmá má ložnici, obývací pokoj 
a  kuchyň s jídelním koutem, koupelnu se sprchovým 
koutem, WC a fénem. K vybavení apartmá patří i SAT-TV, 
telefon, trezor, lednice nebo minibar. Možnost interne-
tového připojení zdarma. Stravování a  lázeňské služby 
nabízí hotel Běhounek.   

SUITE A STUDIO DALIBOR
Větší, komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje pod stře-
chou s možností přistýlky a čajovou kuchyňkou. Koupel-
na se sprchovým koutem, fénem a WC. SAT-TV, telefon, 
trezor, lednice nebo minibar. Možnost internetového 
připojení ve suite zdarma a ve studiu za poplatek. Stra-
vování a lázeňské služby v hotelu Běhounek.   

APARTMÁ JITŘENKA
Hledáte apartmá, ve kterém si můžete vařit sami? Vel-
koryse a komfortně řešené apartmá – obývací pokoj, 
ložnice, má větší kuchyň s jídelním koutem. Koupelna 
(sprcha, WC, fén, župan). Možnost 2 přistýlek. Zapůjčení 
modemu zdarma. Stravování a lázeňské služby v hotelu 
Běhounek.   

STUDIO DAGMAR
Příjemné ubytování ve dvoulůžkových nebo čtyřlůžko-
vých studiích s možností 2 přistýlek. Pokoje mají vlastní 
kuchyňský kout, SAT-TV, koupelnu se sprchovým kou-
tem a  WC. Stravování probíhá v restauraci penzionu, 
případně v hotelu Curie. Pro hosty je připraveno malé 
wellness se saunou, parní lázní, hydromasážní vanou 
a  odpočinkovou zónou. Příjemné posezení nabízí slu-
neční terasa. V penzionu je úschovna jízdních kol a lyží.

Více informací naleznete na str. 33.
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•	 	ARCHITEKTONICKÝ	SKVOST	S	PŮVODNÍMI	DETAILY
•	 	LÁZEŇSKÉ	A	WELLNESS	PROCEDURY	V	HOTELU
•	 	ŠPIČKOVÝ	SERVIS	A	VYHLÁŠENÁ	GASTRONOMIE

V impozantním neoklasicistním paláci z roku 1912 se dokonale snoubí tradice, historie a současnost 
s jedinečným nádechem luxusu. Originalita se projevuje také v dispozičním řešení pokojů, které se 
liší jeden od druhého i v rámci stejné kategorie. Příjemné chvíle jistě strávíte i při poslechu hudby 
v úchvatném koncertním sále nebo na tanečním parketu v baru se zachovaným původním interiérem. 
Bezplatný přístup na hotelový počítač s internetem a Wi-Fi v hale je pro naše hosty samozřejmostí.

LÁZEŇSKÝ HOTEL 
RADIUM PALACE ****

Kategorie | Suite Premium a Madame Curie | Superior Plus | Superior | JuniorSuite | I.A

Vybavení	pokoje	|	SAT-TV	|	Wi-Fi	|	telefon	|	minibar	|	trezor	|	fén	|	župan

Typy nabízených pobytů viz str. 13
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Popis kategorií pokojů najdete na str. 14

LÁZEŇSKÁ GASTRONOMIE | Důležitou součástí vašeho léčebného pobytu je také gastronomie. Kvalita výživy 
významně ovlivňuje zdravotní stav každého jednotlivce. Nutriční terapeutka spolu s  kolektivem zkušených kuchařů pro 
vás připravují pestrý výběr pokrmů podle zásad zdravé výživy. Základní informace o doporučených dietách jsou vám 
k dispozici v tištěné podobě u vstupu do našich restaurací. Jsme připraveni vycházet vstříc i vašim specifickým požadav-
kům. Na nutriční specialistku se také můžete obrátit se žádostí o individuální konzultaci v oblasti výživy.
Šéfkuchař hotelu Radium Palace pro vás denně připravuje nabídku sedmi pokrmů k obědu i k večeři. Bufetovou formou 
je podávána snídaně, předkrmy, výběr polévek, salátů a dezertů.
Pro hosty ubytované v pokojích kategorie Suite Premium, Suite Standard a Superior Plus je připravena Modrá restaurace 
s nabídkou à la carte.
Příjemné chvíle můžete strávit v prosklené kavárně „Zimní zahrada“ s přilehlou terasou. Každodenně čerstvé zákusky, 
bohatý výběr českých i zahraničních vín, kávové speciality prémiové značky Davidoff – to vše čeká jen na vás. Zatančit 
si můžete v hotelovém baru s autentickým interiérem.

LÁZEŇSKÁ PÉČE | Hotel poskytuje hostům veškerou lázeňskou péči a celou řadu doplňkových procedur. Je vhod-
ný i pro těžce postižené osoby. Má vlastní wellness centrum s bazénem, saunou, párou, whirlpoolem, Kneippovým 
chodníkem a kabinou Afrodite pro dva. Tyto služby doplňuje špičkové kosmetické studio, kadeřnictví a pedikúra. K dis-
pozici je nepřetržitá zdravotnická služba. Hotel je vhodný i pro těžce postižené osoby.

Internet: Wi-Fi zdarma: Business centrum v recepci, hala u kavárny, pokoje Suite, Superior Plus a Superior
Wi-Fi za poplatek: pokoje Jniorsuite a I.A

Parkoviště: s obsluhou (za poplatek), úschovna kol a lyží.
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•	 VZDUŠNÝ	A	PROSTORNÝ	HOTEL	S	VÝHLEDEM	NA	PANORAMA	KRUŠNÝCH	HOR
•	 VŠE	POD	jEDNOU	STřECHOU
•	 NOVĚ	ZREKONSTRUOVANÉ	POKOjE	VE	4.	PATřE

Nepřehlédnutelná dominanta Jáchymovského údolí s jedinečným výhledem na panorama Krušných 
hor. Hotel je oblíbený především pro svou prostornost a vzdušnost. Nabízí ubytování v útulných poko-
jích včetně 3 komfortních suites a 1 apartmá, stravování i léčení pod jednou střechou. Všechny pokoje 
mají vlastní balkon, ze kterého je výhled do malebné okolní přírody. Pro pohodlí a komfort našich 
hostů jsou k dispozici různé doplňkové služby: sluneční terasa, směnárna, kadeřnictví, kosmetika, ma-
nikúra/pedikúra, knihovna, bezplatný přístup na hotelový počítač s internetem a Wi-Fi připojení v hale 
a kavárně, úschovna kol a lyží a v odpoledních hodinách rehabilitační bazén s whirlpoolem a Kneippo-
vým chodníkem dle volné kapacity.

GASTRONOMIE | Snídaně, obědy i večeře jsou bufetové, podávané ve dvou restauracích „Bellevue“ 
a „Bohemia“. Připravujeme také dietní nebo vegetariánská jídla. Hosté mohou využít nabídku kavárny 
„Zimní zahrada“.

LÁZEŇSKÁ PÉČE | Veškeré lázeňské procedury jsou poskytovány přímo v hotelu a jsou přístupné i pro 
těžce postižené osoby. K dispozici je nepřetržitá zdravotnická služba.

Internet: Wi-Fi nebo internetové připojení (modem) zdarma: vstupní hala, kavárna, pokoje Apartmá 
a Suite; Wi-Fi nebo internetové připojení (modem) za poplatek: pokoje I.A Plus a I.A 

Parkoviště: s obsluhou (za poplatek).

LÁZEŇSKÝ HOTEL 
BĚHOUNEK ***+

Kategorie pokojů | Apartmá | Suite | I.A Plus | I.A

Vybavení	pokoje	|	SAT-TV	|	Wi-Fi	|	telefon	|	minibar	|	trezor	|	fén	|	župan

Popis kategorií pokojů najdete na str. 14

Typy nabízených pobytů viz str. 13
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•	 NABÍZÍ	SOUKROMÍ	SE	ZÁZEMÍM	HOTELU	BĚHOUNEK
•	 PROPOjEN	S	HOTELEM	BĚHOUNEK	KRYTÝM	KORIDOREM

Hotel Běhounek je ideálním místem pro pořádání kongresových a společenských akcí. Nabízí spole-
čenský sál s kapacitou až 180 míst, 2 variabilní salónky a prostory kavárny vhodné pro výstavní prezen-
tace a akce. K dispozici je ubytování přímo v hotelu nebo v ostatních lázeňských hotelech a penzio-
nech. Svá jednání, školení či teambuildingy si navíc můžete obohatit nabídkou relaxačních procedur. 

Vila v klidné části v blízkosti lesoparku patří k lázeňskému hotelu Běhounek. Jitřenka nabízí příjemné 
jedno a dvoulůžkové pokoje bez příslušenství a komfortně zařízené apartmá s kuchyňkou vhodné 
pro turisty, cyklisty, lyžaře či rodiny s dětmi. Dům je propojen s hotelem Běhounek krytým koridorem. 
Doplňkové služby včetně společenského a kulturního vyžití jsou hostům k dispozici nejen v hotelu 
Běhounek, ale i v ostatních lázeňských hotelech.

Recepce:  v hotelu Běhounek
Stravování:  v hotelu Běhounek bufetovou formou v restauraci nebo formou à la carte v hotelové 

kavárně
Procedury:  v hotelu Běhounek
Internet:  Wi-Fi zdarma: společenská místnost
Parkování:  v areálu lázní (za poplatek)

KONGRESOVÉ MOŽNOSTI PENZION JITŘENKA

Kategorie pokojů | Apartmá | III.

Vybavení apartmá | SAT-TV | internet | telefon | minibar nebo lednice | trezor | fén

Popis kategorií pokojů najdete na str. 14

NABÍZÍME VÁM: 
•	 pronájem	salónků s technickým vybavením
•	 ubytování	
•	 lázeňské	léčebné	a	relaxační	procedury
•	 komplexní	gastronomický	servis	
•	 outdoorové	aktivity	(nordic	walking,	minigolf,	tenis,	petanque,	ruské	kuželky,	půjčovna	jízd-

ních	kol,	golfové	hřiště,	sjezdovky,	běžkařské	trasy	a	mnohé	další)	
•	 rehabilitační	bazén,	sauna	
•	 relaxace	v	moderním	Aquacentru	Agricola
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•	 NEjVĚTŠÍ	LÉČEBNÝ	KOMPLEx	V	jÁCHYMOVĚ
•	 VŠECHNY	SLUžBY	POD	jEDNOU	STřECHOU

Lázeňský komplex Curie vévodí svou polohou středu lázeňské části města. Praktické propojení pro-
stornými koridory s lázeňskými domy Praha a Elektra zajišťuje pro zmíněná zařízení výhodu přístupu ke 
všem službám pod jednou střechou. Hostům je k dispozici směnárna, kadeřnictví, kosmetika, bezplat-
ný přístup na hotelový počítač s internetem a Wi-Fi připojení v hale a kavárně.

GASTRONOMIE | Snídaně, obědy i večeře jsou podávány ve třech příjemných restauracích. Samo-
plátci se stravují formou bufetu, pacienti komplexní a příspěvkové lázeňské péče mají stravu standard-
ní dle normativu zdravotních pojišťoven s možností doplatku na stravu bufetovou. Součástí hotelu je 
denní bar a kavárna.

LÁZEŇSKÁ PÉČE | Veškeré lázeňské procedury jsou poskytovány přímo v komplexu a jsou pří-
stupné i pro těžce postižené klienty. K dispozici je rovněž nepřetržitá zdravotnická služba.

Internet:  Wi-Fi nebo internetové připojení (modem) zdarma: vstupní hala, kavárna a foyer restaurace 
Wi-Fi nebo internetové připojení (modem) za poplatek: pokoje

Parkoviště: s obsluhou (za poplatek)

LÁZEŇSKÝ KOMPLEX 
CURIE *** 

Kategorie pokojů | I.A

Vybavení pokoje | SAT-TV | telefon | trezor | lednice

Popis kategorií pokojů najdete na str. 14

Typy nabízených pobytů viz str. 13
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Internet:   Wi-Fi nebo internetové připojení zdarma: společenská místnost
 Wi-Fi nebo internetové připojení (modem) za poplatek: pokoje

Internet:  Wi-Fi nebo internetové připojení (modem) za poplatek: pokoje

Parkoviště: s obsluhou (za poplatek)
Popis kategorií pokojů najdete na str. 14

•	 KOMFORTNÍ	UBYTOVÁNÍ	VE	STANDARDU	ZDRAVOTNÍCH	POjIŠŤOVEN
•	 LÁZEŇSKÉ	A	RELAxAČNÍ	PROCEDURY	POSKYTOVÁNY	V	LÁZEŇSKÉM	CENTRU	AGRICOLA	

•	 UBYTOVACÍ	ČÁST	KOMPLExU	CURIE	SE	DVĚMA	VLASTNÍMI	
 RESTAURACEMI, PROPOJENÍ KORIDOREM

•	 UBYTOVACÍ	ČÁST	KOMPLExU	CURIE	
 S LÁZEŇSKÝMI PROCEDURAMI, PROPOJENÍ KORIDOREM

Lázeňský dům Lužice se nachází naproti komplexu Curie, nabízí kvalitní ubytování s vlastním sociálním 
příslušenstvím bez doplatku klientům zdravotních pojišťoven (kategorie A) při komplexní lázeňské 
léčbě. V domě je výtah. Na recepci hotelu Curie je k zapůjčení fén (zdarma), lednice a župan (za úplatu). 
Stejné služby nabízí i lázeňský dům Blaník, který bude zařazen do nabídky během roku 2016. Pro hosty 
je připravena řada kulturních a společenských akcí, které nabízejí ostatní lázeňské hotely.

Recepce:  v hotelu Curie
Stravování:  standardní strava v lázeňském domě Praha s možností doplatku na stravu bufetovou
Procedury:  v Lázeňském centru Agricola
Internet: Wi-Fi nebo internetové připojení (modem) za poplatek: pokoje
Parkování:  u hotelu Curie (za poplatek), lázeňský dům Blaník má 5 parkovacích míst

LÁZEŇSKÉ DOMY LUŽICE A BLANÍK LÁZEŇSKÝ DŮM PRAHA

LÁZEŇSKÝ DŮM ELEKTRA

Kategorie pokojů | I. 

Vybavení pokoje | TV | telefon

Kategorie pokojů | I.A | I.

Vybavení pokoje | SAT-TV | telefon | trezor | lednice

Kategorie pokojů | Suite | I.A

Vybavení pokoje | SAT-TV | telefon | trezor | lednice
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•	 MODERNÍ	PENZION	S	RESTAURACÍ	A	WELLNESS	ZÓNOU
•	 IDEÁLNÍ	PRO	AKTIVNÍ	DOVOLENOU	I	PRO	RODINY	S	DĚTMI

•	 HOTELOVÝ	KOMPLEx	V	LÁZEŇSKÉM	CENTRU
•	 PROCEDURY	POSKYTOVÁNY	V	AQUACENTRU	AGRICOLA

Nově zrekonstruovaný penzion Dagmar se nachází v blízkosti lá-
zeňského komplexu Curie (250 m). Na výběr jsou jednolůžkové 
a dvoulůžkové pokoje s max. 2 přistýlkami a studia s kuchyňským 
koutem. Pro hosty je připraveno malé wellness se saunou, parní 
lázní, hydromasážní vanou a odpočinkovou zónou. Příjemné po-
sezení nabízí sluneční terasa. 

Stravování:  v restauraci penzionu 
 nebo v lázeňském komplexu Curie
Procedury:  v Lázeňském centru Agricola
Internet: Wi-Fi zdarma: restaurace a wellness
 Internetové připojení (modem) za poplatek: pokoje
Parkování:  u penzionu je omezená kapacita parkovacích míst 

(za poplatek)

PENZION DAGMAR HOTEL ASTORIA

Popis kategorií pokojů najdete na str. 14

Hotel Astoria se nachází přímo v klidném centru lázeňské části 
města naproti Aquacentru Agricola. Hosté tak mohou využít ne-
jen bazén a saunový svět, ale také široké spektrum wellness pro-
cedur. Svým klientům nabízí malou společenskou místnost, která 
je vybavena TV a možností připojení Wi-Fi. Hotel Astoria je zapo-
jen do projektu „Cyklisté vítáni“. Krom úschovny kol a lyží, nabízí 
možnost praní a sušení oblečení a výstroje.

Recepce:  v Lázeňském centru Agricola - naproti hotelu Astoria 
Stravování:  formou bufetu přímo v hotelu; pro hosty, kteří čerpa-

jí komplexní nebo příspěvkovou léčbu, je standardní 
strava zajištěna v přízemí restaurace Praha

Procedury:  v Lázeňském centru Agricola
Internet: Wi-Fi zdarma: společenská místnost; Internetové při-

pojení (modem) za poplatek: pokoje 
Parkování:  v areálu lázní (za poplatek)

AKTIVNÍ DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH

•	 NABÍZÍ	SOUKROMÍ	SE	ZÁZEMÍM	HOTELU	BĚHOUNEK
•	 PROPOjEN	S	HOTELEM	BĚHOUNEK	KRYTÝM	KORIDOREM

Vila s krásným výhledem do údolí a centra lázní patří k lázeňské-
mu hotelu Běhounek. Dalibor nabízí příjemné jedno- a dvoulůž-
kové pokoje a komfortně zařízené Suite, Studio a Apartmá s ča-
jovou kuchyňkou, které jsou vhodné pro turisty, cyklisty, lyžaře či 
rodiny s dětmi.

Recepce:  v hotelu Běhounek
Stravování:  v hotelu Běhounek bufetovou formou v restauraci 

nebo formou à la carte v hotelové kavárně
Procedury:  v hotelu Běhounek
Internet: internetové připojení (modem) zdarma: Apartmá 

a Suite
 internetové připojení (modem) za poplatek: Studio 

a pokoje I.A
Parkování:  před budovou (za poplatek)

PENZION DALIBOR

Kategorie pokojů | Apartmá | Suite| Studio | I.A

SAT-TV | Internet | telefon | minibar nebo lednice | trezor | fén

Pod značkou Hotel & Relax Resort Jáchymov nabízíme komfortní ubytování vhodné pro turisty, cyklisty, lyžaře či rodiny s dětmi. 
Hostům jsou k dispozici všechny doplňkové služby včetně společenského a kulturního vyžití v ostatních lázeňských hotelech a Aquacentru Agricola. V penzionech jsou úschovny jízdních kol a lyží.
Hostům, ubytovaným v hotelu Astoria a penzionu Dalibor, poskytujeme i léčebné pobyty.

Kategorie pokojů | Studio | I.A

Vybavení pokoje | SAT-TV | telefon | lednice

Kategorie pokojů | I.A 

Vybavení pokoje | SAT-TV | telefon | lednice

Typy nabízených pobytů viz str. 13
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Nachází se přímo v srdci lázní, uprostřed lázeňského parku. Nejstarší lázeňská budova Jáchymova 
z roku 1911 prošla důkladnou a citlivou rekonstrukcí. Nabízí širokou škálu wellness i léčebných proce-
dur, kavárnu, solnou jeskyni, fitness centrum a aquacentrum, ve kterém se mohou dostatečně vyřádit 
děti i dospělí. Nyní tak poskytuje návštěvníkům veškerý lázeňský komfort moderní doby v kombinaci 
s ojedinělou architekturou počátku 20. století.

Recepce: provozní doba denně 7.00 - 21.00 hod. | tel.: 353 836 000
Návštěvníkům aquacentra je k dispozici vyhrazené parkoviště zdarma.

LÁZEŇSKÉ CENTRUM 
AGRICOLA

BAZÉN	|	Po	13.00	-	21.00	hod.	|	Út	-	Ne	10.00	-	21.00	hod.	|	poslední	vstup	možný	v	19.45	hod.	

SAUNA | Po - Pá 13.00 - 21.00 hod. | So - Ne 10.00 - 21.00 hod. | poslední vstup v 19.15 hod.

SOLNÁ JESKYNĚ 
Pobyt v solné jeskyni působí blahodárně proti nemocem jako je astma, lupénka, alergie, onemocnění 
dýchacích cest, při nedostatečné činnosti štítné žlázy, při onemocnění srdce a oběhového systému, na 
vysoký tlak a při poruchách nervového systému z důvodu únavy a stresu. Příznivě povzbuzuje imunitní 
systém. Odpočiňte si v příjemném prostředí.

Balíček 10 sezení (jedno sezení – 45 minut)      800 Kč 
10 sezení pro děti do 12 let (děti do 6ti let zdarma)  450 Kč
Vstupné (45 minut)      100 Kč

DOPLŇKOVÉ PROGRAMY A WELLNESS BALÍČKY
•	 relaxovat	můžete	různými	způsoby	-	vyberte	si
•	 vhodné	jako	dárek,	rádi	vám	vystavíme	originální	dárkové	poukazy
•	 balíčky	nejsou	vázané	na	ubytování

AQUACENTRUM AGRICOLA
•	 bazén	se	dvěma	plaveckými	drahami	o	délce	25	m
•	 Kneippův	chodník	
•	 whirlpool
•	 bazének	ke	cvičení	aquafitness
•	 tobogán
•	 venkovní	terasa
•	 finská	sauna,	infrasauna	a	parní	box
•	 dětský	bazének	s	vodopádem
•	 Wi-Fi:	hala	a	kavárna

TOP	WELLNESS	-	pro	milovníky	masáží		
•	1x	Garshan	masáž	
•	1x	thajská	olejová	masáž
•	1x	masáž	lávovými	kameny
•	1x	aroma	masáž
•	1x	anticelulitidová	masáž							Cena	3	300	Kč

KOMFORT	-	pro	milovníky	luxusu	
•	1x	celková	masáž	(45	min.)
•	1x	podvodní	masáž
•	1x	indická	masáž	hlavy
•	1x	parafínový	zábal	rukou
•	1x	baňkování																															Cena	1	350	Kč

LÁZEŇSKÉ CENTRUM 
AGRICOLA
T. G. Masaryka 403
362 51 Jáchymov
Tel.: 353 836 000
e-mail: agricola@laznejachymov.cz
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NABÍDKA POBYTŮ PRO SAMOPLÁTCE
S našimi pobytovými balíčky si dopřejete odpočinek, péči a pohodu ve špičkových lázních. Ručíme za prvotřídní kvalitu termální minerální radonové vody.

LÉČEBNÉ POBYTY REGENERAČNÍ POBYTY VÍKENDY 
A KRÁTKODOBÉ POBYTY

AKTIVNÍ DOVOLENÁ

str. 26 – 29 str. 30 – 31 str. 32

str. 30

LÉČBA RELAXACE
*

REGENERACE
*

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
*

Naše léčebné pobyty jsou vhodné zejména pro pacienty 
s onemocněním pohybového aparátu, oběhového ústrojí, 

neurologickými onemocněními, kožními nemocemi a diabetem. 
Léčebný program sestavuje lázeňský lékař individuálně pro kaž-
dého hosta.

Aby byl efekt lázeňské léčby maximální, doporučují lékaři strávit 
v lázních tři týdny jedenkrát ročně nebo dva týdny dvakrát ročně. 

Regenerační pobyty se zaměřují na prevenci možných 
onemocnění a zdravý životní styl. Přináší úlevu od napětí, 

posilují a harmonizují organismus jako celek. Jsou vhodné pro lidi 
se sedavým zaměstnáním nebo pro ty, kteří jsou vystavení nad-
měrné psychické zátěži. Velmi dobré účinky mají pro seniory, kte-
rým pomáhají udržet dobrou zdravotní kondici. Pobyty probíhají 
bez lékařského dohledu a zahrnují předem stanovené procedury, 
které navrhli lázeňští odborníci. 

Jste pracovně či časově vytíženi? Ne každý může strávit 
v lázních týden či více. I pro vás máme řešení.  Někdy stačí 

jen pár dní odpočinku a relaxace, abyste se opět cítili lépe. Rela-
xační	koupele,	masáže,	cvičení	v	bazénu…	a	hlavně	klid	a	uvolně-
ní od každodenního pracovního vypětí. Přesně tak může vypadat 
vaše krátká dovolená s relaxačním programem.

Najděte ve svém programu několik dní pro sebe, zasloužíte si je.

Přijeďte si odpočinout, užít si krásy horské krajiny a nechte 
se hýčkat v lázeňském prostředí.  Malebná krušnohorská 

příroda, objevovaná turisty pěšky, na kole nebo na lyžích, posky-
tuje svým návštěvníkům neopakovatelné zážitky. Zajímavé výletní 
cíle, vycházky do okolí, cyklotrasy, celoroční nabídku sportovních 
aktivit areálů a další aktivity vám doporučí programové specialis-
tky.
Další procedury je možné si dokoupit na místě. 

Podmínkou úspěšné léčby radonovou vodou je minimální počet 
10 koupelí. Pobyt bez radonových koupelí je vhodný k regeneraci 
a prevenci možných onemocnění. Minimální pauza mezi 21den-
ními léčebnými pobyty s radonovou koupelí je 10 měsíců. U krat-
ších pobytů (14 nocí) je pobyt možné čerpat již po 6 měsících.
Součástí léčebných pobytů je individuální konzultace s lázeňským 
lékařem, který na základě vstupní prohlídky a laboratorního vyšet-
ření zvolí vhodný individuální postup léčby.
Nedílnou součástí léčebné lázeňské péče je i pestrá nabídka stra-
vování, včetně možností sestavení individuálních dietních menu 
nutričním terapeutem. 
Takto vedená lázeňská léčba zajistí během následujících měsíců 
výrazné zmírnění potíží, redukci medikamentózní léčby a zlepšení 
kvality života až na dobu jednoho roku.
V ceně léčebných pobytů je zahrnut lázeňský poplatek.

Nabízíme různé regenerační pobyty s různými procedurami. Vy-
berte si takový, který vám vyhovuje.
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VYBERTE SI POBYT VČAS
Využijte slevu za včasnou rezervaci. Vyberte si pobyt podle svých představ a užijte si dovolenou v lázních. Více informací najdete na str. 36.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ VÁNOCE & SILVESTR

POZNÁVACÍ CESTA ZA ZDRAVÍM

str. 33 více informací na www.laznejachymov.cz

HOTEL
*

VÁNOCE
*

POZNÁNÍ
*

Ať už si v Jáchymově chcete užít dovolenou, doprovodit 
své blízké nebo k nám jedete na služební cestu, využij-

te nabídky ubytování v některém z našich ubytovacích zařízení. 
Nabízíme útulné pokoje v lázeňských penzionech stejně jako 
čtyřhvězdičkový hotel pro náročnější klientelu. Lázeňské proce-
dury si v případě zájmu můžete dokoupit na místě.

Chcete strávit svátky netradičně a příjemně? Přijeďte si do 
lázní Jáchymov užít Vánoce a Silvestr bez zbytečného sho-

nu, příprav a stresu. Během svátečních dnů zregenerujete orga-
nismus a odpočinete si. Tradičně připravujeme sváteční kulturní 
program, ze kterého si jistě vybere každý. Dopřejte sobě i svým 
blízkým pohodu a zasloužený odpočinek.

KOMPLETNÍ NABÍDKA
Kompletní nabídka pobytů je uvedena na našich internetových 
stránkách www.laznejachymov.cz.

ON-LINE OBJEDNÁVKA
Objednejte si svůj samoplátecký léčebný pobyt pohodlně a rych-
le z domova. Jako poděkování od nás dostanete zajímavý bonus.Dovolujeme si vás srdečně pozvat na poznávací návštěvu radonových lázní během INFO DNE.

Představíme vám unikátní léčebné metody, které jsou jedinečné ve světovém srovnání. Seznámíme vás s indikačním seznamem léčených 
nemocí a poskytneme základní informace o lázeňském zařízení. Zároveň vám rádi zprostředkujeme prohlídku jednotlivých lázeňských 
domů včetně léčebných, relaxačních, ubytovacích, stravovacích i společenských prostor. Na závěr si sami můžete vyzkoušet některé léčeb-
né procedury.
Informačního dne se může zúčastnit min. 6 a max. 20 účastníků v předem dohodnutém termínu. Poznávací cesta obsahuje snídani, oběd, 
prohlídku hotelů, prezentaci, 1 léčebnou a 1 relaxační proceduru. Neobsahuje ubytování.

Na vaše dotazy a návštěvu se těší: Eva Jandáková | District manager ČR | tel.: 353 831 342 | e-mail: jandakova@laznejachymov.cz

Pobyty začínají v den příjezdu obědem nebo večeří a končí 
v den odjezdu snídaní.
Bližší informace k pobytům najdete na dalších stranách. 
Chcete si objednat pobyt? Vyberte si z možností rezervace 
na straně 37.

DÁRKOVÉ	POUKAZY

Darujte svým blízkým dárek, nezapomenutelný zážitek, který 
je určitě potěší. Na dárkový poukaz napíšeme text dle vašeho 
přání. Vybírejte z dárkových poukazů na lázeňský či relaxač-
ní pobyt, romantický víkend nebo některý z našich balíčků. 
S  dárkovým poukazem na určitou hodnotu má příjemce 
možnost se rozhodnout, jak si svůj dárek užije. Zda jej vymění 
za přenocování, gastronomické zážitky, lázeňské procedury, 
léčebné či relaxační programy a další. 

V lázních Jáchymov můžete zakoupit dárkový poukaz na:
•	 lázeňské	programy
•	 libovolnou	částku
•	 procedury

Pro více informací o dárkových poukazech 
navštivte naše internetové stránky 
www.laznejachymov.cz
Objednávky na: info@laznejachymov.cz 
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TRADIČNÍ 
RADONOVÁ KÚRA

KOMPLEXNÍ LÉČENÍ
od 13 nocí

Lázeňský
hotel Kategorie

Po
ko

j

Hlavní	sezóna
15. 4.- 15. 11. 2016 

a 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017

Zimní	sezóna
16. 11. - 22. 12. 2016 

a 2. 1. - 14. 4. 2017
CENA - 20 % CENA - 20 %

Běhounek
***+

Apartmá 1/2 2 860 2 288 2 270 1 816
Suite 1/2 2 750 2 200 2 200 1 760

I. A plus
1/1 3 080 2 464 2 390 1 912
1/2 2 530 2 024 2 080 1 664

I. A
1/1 2 810 2 248 2 240 1 792
1/2 2 350 1 880 1 970 1 576

Dalibor

Apartmá /
Suite 1/2 2 310 1 848 1 900 1 520

Studio 1/2 2 240 1 792 1 860 1 488

I. A
1/1 2 450 1 960 1 970 1 576

1/2 2 110 1 688 1 790 1 432

Jitřenka Apartmá 1/2 2 350 1 880 1 940 1 552

Komplex
Curie***

I. A
1/1 2 480 1 984 2 000 1 600
1/2 2 130 1 704 1 810 1 448

Suite 1/2 2 270 1 816 1 880 1 504

Astoria I. A
1/1 2 280 1 824 - -

1/2 2 000 1 600 - -

Radium
palace
****

Suite Curie /
Suite 

premium
1/2 4 980 3 984 3 810 3 048

Suite 
Standard 1/2 4 750 3 800 3 670 2 936

Superior plus
1/1 5 210 4 168 3 960 3 168

1/2 4 070 3 256 3 230 2 584

Superior
1/1 4 220 3 376 3 250 2 600

1/2 3 340 2 672 2 700 2 160

Juniorsuite

1/1 3 610 2 888 2 870 2 296

1/2 2 930 2 344 2 440 1 952

1/3 2 640 2 112 2 200 1 760

I. A
1/1 3 140 2 512 2 570 2 056

1/2 2 620 2 096 2 240 1 792

•	 program	garantovaný	lékařem
•	 procedury	na	míru
•	 radonové	koupele
•	 v	průměru	3	léčebné	procedury	denně

Ceny v kč/os./den.  poznámky: v období vánoc a silvestra je vánoční a silvestrovský program v ceně.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - třílůžkový pokoj. odpočet na polopenzi 135 kč/den v hotelu radium palce a 80 kč/den v ostatních hotelech.

Cena po slevě 20 % je poskytována pojištěncům vzp, zp mvčr, vozp a zpš.

sleva pro klienty 
vybraných ZP 

20 % 

LÉČBA

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 ubytování	s	plnou	penzí	
•	 vstupní	lékařské	vyšetření
•	 sestavení	individuálního	léčebného	programu
•	 výstupní	lékařské	vyšetření	včetně	lékařské	zprávy
•	 laboratorní	 vyšetření	 (krevní	 obraz,	 glykémie,	 vyšetření	 kyseliny	

močové)
•	 v průměru 21 léčebných procedur týdně (z toho 6 radonových 

koupelí), individuální procedury (výkony fyzioterapie a masáže) 
mají stanoven dílčí týdenní limit

•	 lázeňský	poplatek

BONUS vstup do Aquacentra Agricola (bazén + sauna 90 min.) a solné jeskyně (45 min.) 1x za pobyt ZDARMA
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ZÁKLADNÍ 
RADONOVÁ KÚRA

REGENERACE A PREVENCE
od 13 nocí

LÉČEBN
É PO

BYTY

Lázeňský
hotel Kategorie

Po
ko

j

Hlavní	sezóna
15. 4.- 15. 11. 2016 

a 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017

Zimní	sezóna
16. 11. - 22. 12. 2016 

a 2. 1. - 14. 4. 2017
 CENA  - 20 % CENA   - 20 %

Běhounek
***+

Apartmá 1/2 2 480 1 984 2 070 1 656
Suite 1/2 2 370 1 896 2 000 1 600

I. A plus
1/1 2 700 2 160 2 190 1 752
1/2 2 150 1 720 1 880 1 504

I. A
1/1 2 430 1 944 2 040 1 632
1/2 1 970 1 576 1 770 1 416

Dalibor

Apartmá /
Suite 1/2 1 930 1 544 1 700 1 360

Studio 1/2 1 860 1 488 1 660 1 328

I. A
1/1 2 070 1 656 1 770 1 416

1/2 1 730 1 384 1 590 1 272

Jitřenka Apartmá 1/2 1 970 1 576 1 740 1 392

Komplex
Curie***

I. A
1/1 2 100 1 680 1 800 1 440
1/2 1 750 1 400 1 610 1 288

Suite 1/2 1 890 1 512 1 680 1 344

Astoria I. A
1/1 1 900 1 520 - -

1/2 1 620 1 296 - -

Radium
palace
****

Suite Curie /
Suite 

premium
1/2 4 600 3 680 3 610 2 888

Suite 
Standard 1/2 4 370 3 496 3 470 2 776

Superior plus
1/1 4 830 3 864 3 760 3 008

1/2 3 690 2 952 3 030 2 424

Superior
1/1 3 840 3 072 3 050 2 440

1/2 2 960 2 368 2 500 2 000

Juniorsuite

1/1 3 230 2 584 2 670 2 136

1/2 2 550 2 040 2 240 1 792

1/3 2 260 1 808 2 000 1 600

I. A
1/1 2 760 2 208 2 370 1 896

1/2 2 240 1 792 2 040 1 632

•	 program	garantovaný	lékařem
•	 procedury	na	míru
•	 radonové	koupele
•	 v	průměru	2	léčebné	procedury	denně

Ceny v kč/os./den.  poznámky: v období vánoc a silvestra je vánoční a silvestrovský program v ceně.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - třílůžkový pokoj. odpočet na polopenzi 135 kč/den v hotelu radium palce a 80 kč/den v ostatních hotelech.

Cena po slevě 20 % je poskytována pojištěncům vzp, zp mvčr, vozp a zpš.

sleva pro klienty 
vybraných ZP 

20 % 

LÉČBA

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 ubytování	s	plnou	penzí
•	 konzultace	lékaře	k	definování	léčebného	plánu
•	 laboratorní	 vyšetření	 (krevní	 obraz,	 glykémie,	 vyšetření	 kyseliny	

močové)
•	 v průměru 14 léčebných procedur týdně,
 z toho 6 radonových koupelí a 8 dalších procedur
•	 lázeňský	poplatek

Program nezahrnuje individuální fyzioterapii.
Další procedury si můžete po dohodě s lékařem přikoupit na místě.
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Tento program je vhodný pro pacienty s vážnými zdravotními problémy (např. stavy po úrazech, po-
raněních a operacích mozku a míchy, hemiparézy a paraparézy cévního původu apod.) vyžadující 
intenzivní rehabilitaci. Kapacita tohoto léčení je s ohledem na složení procedur omezena. 

Ceny v kč/os./den 
poznámky: v období vánoc a silvestra je vánoční a silvestrovský program v ceně.

1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - třílůžkový pokoj
odpočet na polopenzi 135 kč/den v hotelu radium palace a 80 kč/den v hotelu běhounek

Cena po slevě 20 % je poskytována pojištěncům vzp, zp mvčr, vozp a zpš.

NOVINKA!

INTENZIVNÍ 
RADONOVÁ KÚRA

INTENZIVNÍ LÉČENÍ
od 21 nocí

•	 program	s	intenzivní	lékařskou	péčí
•	 procedury	na	míru
•	 radonové	koupele
•	 v	průměru	4	léčebné	procedury	denně
•	 profesionální	péče	fyzioterapeuta
•	 kontrolní	konzultace	s	lékařem	v	průběhu	pobytu
•	 pobyt	v	hotelech	Radium	Palace	a	Běhounek

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 ubytování	s	plnou	penzí	
•	 vstupní,	kontrolní	a	výstupní	lékařské	vyšetření	včetně	lékařské	zprávy
•	 sestavení	individuálního	léčebného	programu	dle	zdravotního	stavu	pa-

cienta
•	 laboratorní	vyšetření	(krevní	obraz,	glykémie,	vyšetření	kyseliny	močové)
•	 v průměru 28 léčebných procedur týdně (z toho 6 radonových koupelí), 

individuální procedury (výkony fyzioterapie a masáže) mají stanoven díl-
čí týdenní limit

•	 lázeňský	poplatek

LÉČBA

Lázeňský
hotel Kategorie

Po
ko

j

Hlavní	sezóna
15. 4.- 15. 11. 2016 

a 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017

Zimní	sezóna
16. 11. - 22. 12. 2016 

a 2. 1. - 14. 4. 2017
CENA - 20 % CENA - 20 %

Běhounek
***+

Apartmá 1/2 3 400 2 720 2 810 2 248
Suite 1/2 3 290 2 632 2 740 2 192

I. A plus
1/1 3 620 2 896 2 930 2 344
1/2 3 070 2 456 2 620 2 096

I. A
1/1 3 350 2 680 2 780 2 224
1/2 2 890 2 312 2 510 2 008

Dalibor

Apartmá /
Suite 1/2 2 850 2 280 2 440 1 952

Studio 1/2 2 780 2 224 2 400 1 920

I. A
1/1 2 990 2 392 2 510 2 008

1/2 2 650 2 120 2 330 1 864

Radium
palace
****

Suite Curie /
Suite 

premium
1/2 5 660 4 528 4 490 3 592

Suite 
Standard 1/2 5 430 4 344 4 350 3 480

Superior plus
1/1 5 890 4 712 4 640 3 712

1/2 4 750 3 800 3 910 3 128

Superior
1/1 4 900 3 920 3 930 3 144

1/2 4 020 3 216 3 380 2 704

Juniorsuite

1/1 4 290 3 432 3 550 2 840

1/2 3 610 2 888 3 120 2 496

1/3 3 320 2 656 2 880 2 304

I. A
1/1 3 820 3 056 3 250 2 600

1/2 3 300 2 640 2 920 2 336

BONUS vstup do Aquacentra Agricola (bazén + sauna 90 min.) a solné jeskyně (45 min.) 1x za pobyt ZDARMA
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LÉČEBN
É PO

BYTY

Léčebný program je vhodný pro všechny klienty, které trápí bolesti zad a kloubů a nemohou z jakých-
koli důvodů čerpat radonovou léčbu. Jedná se o plnohodnotný léčebný program.

Lázeňský
hotel Kategorie

Po
ko

j Hlavní	sezóna
15. 4.- 15. 11. 2016 

a 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017

Zimní	sezóna
16. 11. - 22. 12. 2016 

a 2. 1. - 14. 4. 2017

CENA - 20 % CENA - 20 %

Běhounek
***+

Apartmá 1/2 2 710 2 168 2 120 1 696
Suite 1/2 2 600 2 080 2 050 1 640

I. A plus
1/1 2 930 2 344 2 240 1 792
1/2 2 380 1 904 1 930 1 544

I. A
1/1 2 660 2 128 2 090 1 672
1/2 2 200 1 760 1 820 1 456

Dalibor

Apartmá /
Suite 1/2 2 160 1 728 1 750 1 400

Studio 1/2 2 090 1 672 1 710 1 368

I. A
1/1 2 300 1 840 1 820 1 456

1/2 1 960 1 568 1 640 1 312

Jitřenka Apartmá 1/2 2 200 1 760 1 790 1 432

Komplex
Curie***

I. A
1/1 2 330 1 864 1 850 1 480
1/2 1 980 1 584 1 660 1 328

Suite 1/2 2 120 1 696 1 730 1 384

Astoria I. A
1/1 2 130 1 704 - -

1/2 1 850 1 480 - -

Radium
palace
****

Suite Curie /
Suite 

premium
1/2 4 830 3 864 3 660 2 928

Suite 
Standard 1/2 4 600 3 680 3 520 2 816

Superior plus
1/1 5 060 4 048 3 810 3 048

1/2 3 920 3 136 3 080 2 464

Superior
1/1 4 070 3 256 3 100 2 480

1/2 3 190 2 552 2 550 2 040

Juniorsuite

1/1 3 460 2 768 2 720 2 176

1/2 2 780 2 224 2 290 1 832

1/3 2 490 1 992 2 050 1 640

I. A
1/1 2 990 2 392 2 420 1 936

1/2 2 470 1 976 2 090 1 672

Ceny v kč/os./den .  poznámky:v období vánoc a silvestra je vánoční a silvestrovský program v ceně.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - třílůžkový pokoj. odpočet na polopenzi 135 kč/den v hotelu radium palce a 80 kč/den v ostatních hotelech.

Cena po slevě 20 % je poskytována pojištěncům vzp, zp mvčr, vozp a zpš.

LÉČEBNÁ KÚRA 
BEZ RADONOVÝCH KOUPELÍ

LÁZEŇSKÁ LÉČBA
od 13 nocí

•	 program	garantovaný	lékařem
•	 profesionální	péče
•	 procedury	na	míru
•	 v	průměru	3	léčebné	procedury	denně

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 ubytování	s	plnou	penzí
•	 vstupní	lékařské	vyšetření
•	 sestavení	individuálního	léčebného	programu
•	 výstupní	lékařské	vyšetření	včetně	lékařské	zprávy
•	 laboratorní	vyšetření	(krevní	obraz,	glykémie,	vyšetření	kyseliny	močové)
•	 v průměru 21 léčebných procedur týdně, 
 individuální procedury (výkony fyzioterapie a masáže) mají stanoven dílčí týdenní limit
•	 lázeňský	poplatek

LÉČBA

sleva pro klienty 
vybraných ZP 

20 % 

NOVINKA!

BONUS vstup do Aquacentra Agricola (bazén + sauna 90 min.) a solné jeskyně (45 min.) 1x za pobyt ZDARMA
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od 6 nocí
•	 profesionální	péče
•	 regenerace	a	harmonizace	organismu
•	 bez	konzultace	s	lékařem
•	 plán	procedur	je	v	době	příjezdu	připraven

Vyberte si ze dvou variant:

KRUŠNÉ HORY 
AKTIVNĚ 
NA KOLE, NA LYŽÍCH I PĚŠKY 
nabízíme v penzionu Dagmar a Astoria
ubytování od 1 přenocování
•	 aktivní	pobyt	spojený	s	poznáváním	Krušných	hor
•	 vstup	do	aquacentra	se	saunovým	světem
•	 program	pro	dospělé	i	děti

Další procedury je možné si dokoupit na místě.

VITAL KLASIK
HARMONIZACE ORGANISMU
nabízíme v hotelu Radium Palace, Běhounek 
a	komplexu	Curie
•	 1x	radonová	koupel
•	 2x	masáž
•	 1x	perličková	koupel
•	 1x	bylinková	koupel
•	 1x	oxygenoterapie
•	 2x	suchá	uhličitá	koupel
•	 1x	sauna
•	 1x	malé	občerstvení
•	 1x	parafínový	zábal	na	ruce

BEAUTY VITAL
TÝDEN PRO VAŠI KRÁSU
nabízíme	v	hotelu	Běhounek	a	komplexu	Curie
•	 1x	bylinková	koupel
•	 1x	reflexní	masáž	plosky	nohy
•	 1x	suchá	uhličitá	koupel
•	 1x	aromamasáž
•	 1x	perličková	koupel	s	přísadou
•	 1x	sauna
•	 1x	aquagymnastika
•	 1x	kosmetika	nebo	kadeřnictví
•	 1x	pedikúra
•	 1x	manikúra
•	 1x	malé	občerstvení

Lázeňský
hotel Kategorie

Po
ko

j Hlavní	sezóna
15. 4. - 22. 12. 2016

2. 1. - 14. 4. 2017

Běhounek
***+

Apartmá 1/2 2 160
Suite 1/2 2 050

I. A plus
1/1 2 380
1/2 1 830

I. A
1/1 2 110
1/2 1 650

Dalibor

Apartmá / Suite 1/2 1 610

Studio 1/2 1 540

I. A
1/1 1 750

1/2 1 410

Jitřenka Apartmá 1/2 1 650

Komplex
Curie***

I. A
1/1 1 780

1/2 1 430

Suite 1/2 1 570

Astoria I. A
1/1 1 580

1/2 1 300

Dagmar

Studio 1/2 1 540

I. A
1/1 1 750

1/2 1 410

Radium
palace
****

Juniorsuite

1/1 2 900

1/2 2 220

1/3 1 930

I. A
1/1 2 430

1/2 1 910

BONUS
•	SLEVY	na	lanovky	a	vybrané	vleky	
   ve sportovních areálech 
   Klínovec - Oberwiesenthal - Plešivec - Boží Dar
•	zapůjčení	hůlek	Nordic	Walking	zdarma
•	brožura	21	tipů	na	výlety	s	mapou

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 ubytování	s	polopenzí
•	 denně	vstup	do	aquacentra	vč.	sauny	na	90	min.

Varianta PRO DOSPĚLÉHO
•	 1.	den	pobytu	solná	jeskyně
•	 od	2.	dne	pobytu	1	procedura	denně	z	kapacity	

volných procedur ve výběru: perličková koupel, 
částečná	masáž,	indická	masáž	hlavy
nebo parafínový zábal na ruce

Varianta	PRO	DÍTĚ	(do	15	let)
•	 1.	den	solná	jeskyně	(dítě	do	12	let	doprovod	
dospělé	osoby	zdarma)

•	 od	2.	dne	pobytu	pohoštění	v	kavárně

Ceny v kč/os./den
Cena nezahrnuje lázeňský poplatek.

poznámky: doplatek na plnou penzi 270 kč, v radium palace, v kategorii superior plus a suite 360 kč.
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - třílůžkový pokoj. 

v období vánočních svátků a silvestra platí speciální ceny, více na www.laznejachymov.cz

VITAL POBYTY

REGENERACE
*

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
*

PROGRAMY ZAHRNUJÍ:
•	 6x	ubytování	s	polopenzí	
•	 prodloužení	na	7	přenocování	je	možné,	
počet	procedur	a	služeb	se	nezvyšuje

•	 procedury	a	služby	dle	zvolené	varianty

SleVA PRO DětI děti do 2 let ZDARmAděti do 12 let -30 %děti 13-15 let -10%děti na přistýlce dalších 10% slevy
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REG
EN

ERA
ČN

Í PO
BYTY

VITAL EXCLUSIVE
ABY ZÁDA NEBOLELA

od 6 nocí
•	 program	sestavený	odborníky
•	 prevence	a	léčba	bolestí	zad
•	 profesionální	péče
•	 bez	konzultace	s	lékařem
•	 plán	procedur	je	v	době	příjezdu	připraven
•	 18	procedur	týdně

LÁZEŇSKÝ RELAX
RELAXACE A ODPOČINEK

nabízíme v hotelu Radium Palace a Běhounek
•	 vhodné	i	pro	managery
•	 krátká	dovolená	s	relaxačním	programem
•	 plán	procedur	je	v	době	příjezdu	připraven

Lázeňský	hotel Kategorie

Po
ko

j Vital	Exclusive
15. 4. - 22. 12. 2016

2. 1. - 14. 4. 2017

Komplex Curie***
I. A

1/1 1 910
1/2 1 560

Suite 1/2 1 700

Ceny v kč/os./den

Lázeňský	hotel Kategorie

Po
ko

j Lázeňský	relax
15. 4. - 22. 12. 2016

2. 1. - 14. 4. 2017

Běhounek
***+

Apartmá 1/2 2 310
Suite 1/2 2 200

I. A plus
1/1 2 530
1/2 1 980

I. A
1/1 2 260
1/2 1 800

Dalibor

Apartmá / Suite 1/2 1 760
Studio 1/2 1 690

I. A
1/1 1 900

1/2 1 560

Jitřenka Apartmá 1/2 1 800

Radium
palace
****

Suite Curie / Suite premium 1/2 4 350

Suite 
Standard 1/2 4 120

Superior plus
1/1 4 580

1/2 3 440

Superior
1/1 3 660

1/2 2 780

Juniorsuite

1/1 3 050

1/2 2 370

1/3 2 080

I. A
1/1 2 580

1/2 2 060

Ceny v kč/os./den

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 6x	ubytování	s	polopenzí	(prodloužení	na	max.	7	přeno-
cování	je	možné,	počet	procedur	a	služeb	se	nezvyšuje)

•	 1x	koupel	v	radonové	vodě
•	 1x	uhličitá	koupel	s	rašelinovým	extraktem	(zábal)
•	 1x	přísadová	koupel	celková	(zábal)
•	 3x	částečná	masáž	
•	 3x	suchá	uhličitá	koupel	–	plynná
•	 1x	parafínový	zábal	zad
•	 3x	solná	jeskyně	nebo	bazén	(na	90	min.	vč.	sauny)
•	 3x	oxygenoterapie
•	 2x	zábal	„vulcan	pack“

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 3x	ubytování	s	polopenzí
•	 1x	radonová	koupel
•	 1x	částečná	masáž
•	 1x	suchá	uhličitá	koupel
•	 1x	oxygenoterapie
•	 1x	aquagymnastika
•	 1x	solná	jeskyně	
					(v	Lázeňském	centru	Agricola)	

Cena nezahrnuje lázeňský poplatek. 
v období vánočních svátků a silvestra platí speciální ceny, více na www.laznejachymov.cz

1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - třílůžkový pokoj
doplatek na plnou penzi 270 kč, v radium palace, v kategorii superior plus a suite 360 kč.

VITAL POBYTY REGENERACE
*

NOVINKA!POUZe V KOMPleXU CURIe
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VÍKENDY A KRÁTKODOBÉ POBYTY

VÍKEND PRO ZDRAVÍ
RELAXAČNÍ VÍKEND
nabízíme v komplexu Curie

•	 odpočinek	od	všedních	dnů
•	 pravá	víkendová	relaxace
•	 vstup	do	aquacentra	se	saunovým	světem

ROMANTIKA VE DVOU
WELLNESS A ROMANTIKA 
luxusní ubytování v hotelu Radium Palace

•	 wellness	pro	partnery
•	 romantická	koupel	pro	dva
•	 volný	vstup	do	wellness	centra	(bazén,	whirlpool,	Kneippův	chodník,	pára,	sauna)

AFRODITIN SEN
BALÍČEK BEZ UBYTOVÁNÍ  

•	 luxusní	prostředí	hotelu	Radium	Palace
•	 chvíle	romantiky
•	 vhodné	jako	dárek

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 2x	ubytování	s	polopenzí
•	 indická	masáž	hlavy
•	 částečná	masáž
•	 1x	bazén	+	sauna	na	90	min.	
v	Lázeňském	centru	Agricola

•	 oxygenoterapie	60	min.
•	 solná	jeskyně	v	Lázeňském	centru	Agricola
•	 něco	ze	zdravé	výživy
•	 BONUS:	1x	radonová	koupel	na	vyzkoušení	zdarma

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 1x	Cabine	Afrodité:	 romantická	 relaxační	 aromatická	

koupel	pro	dva	s	lahví	SEKTU	(60	min.)
•	 1x	slavnostní	večeře	pro	dva

Cena pro dvě osoby  2 500 Kč

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 2x	přenocování	ve	dvoulůžkovém	pokoji	kat.	I.	A	
•	 1x	Cabine	Afrodité:	 romantická	 relaxační	 aromatická	

koupel	pro	dva	s	lahví	SEKTU	(60	min.)
•	 1x	slavnostní	večeře	při	svíčkách
•	 1x	večeře	na	hotelové	restauraci
•	 1x	klasická	snídaně
•	 1x	pozdní	nadstandardní	snídaně	s	donáškou
•	 1x	„Motýlí	masáž“
•	 1x	relaxace	v	solné	jeskyni	
(v	Lázeňském	centru	Agricola)	

Cena programu pro dvě osoby  7 960 Kč

Cena nezahrnuje lázeňský poplatek. 
v období vánočních svátků a silvestra platí speciální ceny, více na www.laznejachymov.cz

doplatek za plnou penzi 270 kč/den 
1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj

Lázeňský
hotel Kategorie

Po
ko

j  Ceny v Kč/os./pobyt
15. 4. - 22. 12. 2016

2. 1. - 14. 4. 2017

Komplex
Curie***

I. A
1/1 3860
1/2 3160

Suite 1/2 3440

Astoria I. A
1/1 3460

1/2 2900

RELAXACE
*

INFO
Balíček si můžete zakoupit na wellness 
recepci hotelu Radium Palace. 
Jsme tu pro vás:
PO - SO 10.00 – 21.00 hod.
NE 07.30 – 13.00 hod.
Tel.: 353 835 600
e-mail: wellnessrad@laznejachymov.cz
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UBYTOVÁNÍ 
SE SNÍDANÍ

1x ubytování se snídaní

MOŽNOST VLASTNÍHO VAŘENÍ

ubytování ve dvoulůžkovém studiu s  rozkládací pohovkou 
(pokoj s kuchyňským koutem), dvoulůžkovém apartmá (dvou-
lůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyň 
s jídelním koutem) nebo dvoulůžkovém apartmá (obývací po-
koj s čajovou kuchyňkou + ložnice)

•	 volný	čas	pro	vlastní	aktivity
•	 služby	dle	vlastního	výběru

Hosté	ubytovaní	ve	vybraných	
hotelech	mají	navíc	zdarma:

•	 v	hotelu RADIUM	PALACE**** v odpoledních ho-
dinách dle volné kapacity volný vstup do wellness 
centra, župan, úschovna kol a lyží 
•	 v	 hotelu	 BĚHOUNEK*** v odpoledních hodinách 
dle volné kapacity volný vstup do bazénu a whirlpoo-
lu, úschovna kol a lyží v kategorii I.A Plus voda na po-
koji, na vyžádání zapůjčení županu zdarma

NÁŠ	TIP

Apartmánové ubytování je vhodné také pro přátele, příbuzné či známé, se kterými u nás chcete 
strávit svou dovolenou nebo pobyt v lázních. I dospělé osobě na přistýlce náleží 10% sleva.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ APARTMÁNOVÉ UBYTOVÁNÍ HOTEL
*

Hotel Kategorie
Po

ko
j

Ceny v Kč/os./den
15. 4. 2016 - 14. 4. 2017

Běhounek
***+

I. A plus
1/1 2 030
1/2 1 390

I. A
1/1 1 720
1/2 1 190

Dalibor I. A
1/1 1 300

1/2 910

Komplex
Curie*** I. A

1/1 1 340

1/2 930

Astoria I. A
1/1 1 300

1/2 910

Dagmar I. A
1/1 1 300

1/2 910

Radium
palace
****

Suite Curie / Suite premium 1/2 4 030

Suite Standard 1/2 3 770

Superior plus
1/1 4 300

1/2 2 980

Superior
1/1 3 320

1/2 2 300

Juniorsuite

1/1 2 620

1/2 1 830

1/3 1 500

I. A
1/1 2 070

1/2 1 480

Hotel Kategorie
max.	
počet 
osob

Ceny v Kč/os./den
15. 4. 2016 - 14. 4. 2017

Běhounek
***+

Apartmá 2 + 2* 1 770
Suite 2 + 2* 1 650

Dalibor
Apartmá / Suite 2 + 2* 1 140

Studio 2 + 2* 1 060

Jitřenka Apartmá 2 + 2* 1 190

Komplex
Curie*** Suite 2 + 2* 1 100

Dagmar Studio 2 + 2* 1 060

Cena nezahrnuje lázeňský poplatek. 
poznámky: 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - třílůžkový pokoj, * osoba na přistýlce 

doplatek na polopenzi 270 kč, v radium palace, v kategorii superior plus a suite 360 kč. 
doplatek na plnou penzi 540 kč, v radium palace, v kategorii superior plus a suite 720 kč.

příplatek 540 kč za vánoční program, 1 620 kč silvestrovský program. 

POBYTY S DĚTMI
V penzionu Dagmar jsou studia vybavena rozkládacími pohov-
kami, na kterých se vaše děti pohodlně vyspí. S dětmi se může-
te ubytovat i v našich dalších hotelech. 

•	 kuchyňka	nebo	kuchyňský	kout	s	nádobím
•	 doporučujeme	pro	pobyt	s dětmi

SleVA PRO DětI děti do 2 let ZDARmAděti do 12 let -30 %děti na přistýlce dalších 10% slevy
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CENÍK LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS PROCEDUR V Kč

Wellness procedury obohacené o prožitky 
smyslů vás vnesou do světa harmonie, na-
prosté relaxace a uvolnění. V oblasti wellness 
nabízíme široký výběr originálních prožitko-
vých procedur a rituálů. Vyzkoušejte rozličné 
terapie plné vůní, očistné peelingy a zkrášlu-
jící zábaly, které pečují o vaše zdraví a krásu 
těla i obličeje.

Další procedury naleznete v ceníku procedur nebo na internetových stránkách www.laznejachymov.cz.

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY RP BEH CUR LCA CENA

BALNEOLOGIE 
Koupel přísadová celková se zábalem 360
Suchá uhličitá koupel - plynná 280
Uhličitá koupel mokrá se zábalem 400
VODOLÉČBA 
Perličková koupel 310
Perličková koupel s přísadou 330
Vířivá koupel rukou 230
Vířivá koupel nohou 250

Hydroxeur 330

Uhličitá solfatanová koupel 490

Uhličitá koupel s rašelinovým extraktem 490

MASÁŽE

Reflexní masáž plosky nohy 400

Lymfodrenáž ruční 600

Lymfodrenáž - přístrojová 320

Klasická masáž částečná 220

Podvodní masáž 310

OSTATNÍ

Parafínový zábal - rukou 250

Parafínový zábal zad 495

Oxygenoterapie 135

Aquafitness 100

Zábal Vulkan pack 250

PROCEDURY VYŽADUJÍCÍ LÉKAŘSKOU KONZULTACI

REHABILITACE

Mobilizace páteře 220

Mobilizace periferních kloubů 220

Masáž reflexní a vazivová 400

Techniky měkkých tkání 340

Individuální tělocvik 260

Skupinový tělocvik 110

Hydrokineziterapie - skupinový tělocvik v bazénu 130

Hydrokineziterapie - individuální cvičení v bazénu 300

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY RP BEH CUR LCA CENA

SPECIÁLNÍ TERAPIE

Radonová koupel 630

Radonová koupel s mořskou solí 660

OSTATNÍ

Plynová injekce 160

Kryokabina 450

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY RP BEH CUR LCA CENA

WELLNESS MASÁŽE

Thajská masáž 800

Shiatsu masáž 800

Čokoládová masáž 900

Detoxikační částečná medová masáž 490

Medový zábal rukou 350

Masáž lávovými kameny (Hot stone) 700

Baňkování 350

Indická masáž hlavy 300

Aroma masáž 660

Masáž bylinnými/ovocnými měšci 800

Rituál královny Kleopatry / radosti / Silhouette 1700

Garshan - zeštíhlující detoxikační masáž 1090

Obličejové ošetření: Rejuvenace pleti 1400

Obličejové ošetření: Zklidnění citlivé pleti 1400

Lomi-lomi (havajská masáž) 790
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AMBULANTNÍ 
LÉČENÍ

ZAMĚSTNANECKÉ
BENEFITY

REKONDIČNÍ
POBYTY

FIREMNÍ AKCE

Ambulantní služby jsou soustředěny do Lázeňského centra 
Agricola, kde jsou nabízeny jak jednotlivé procedury, tak i lé-
čebné balíčky. V lázeňských hotelech je možné čerpání pouze 
v případě volných kapacit.

NABÍDKA PRO SKUPINY

ZAJIŠŤUJEME NA KLÍČ

Využijte příspěvků od svého zaměstnavatele. Spolu-
pracujeme s mnoha společnostmi, které svým zaměst-
nancům poskytují příspěvky na rekreaci či dovolenou. 
Informujte se u svého zaměstnavatele na možnost vyu-
žití příspěvku na pobyt v Léčebných lázních Jáchymov 
a.s.

•	 výhodné	regenerační	a	vital	pobyty	pro	skupiny
•	 vhodné	jako	investice	do	zaměstnanců
•	 snížení	nemocnosti	zaměstnanců
•	 pobyty	pro	všechny	profese	včetně	manažerských
•	 pro	skupiny	v	počtu	min.	10	osob
•	 délka	pobytu	6	nocí

•	 atraktivní	lázeňské	prostředí
•	 profesionální	event	tým
•	 široké	možnosti	ubytování
•	 vyhlášený	catering

Potřebujete prostory pro kongres, či firemní akci? Využijte možnosti našich hotelů. Prostory pro konfe-
rence, semináře, školení, oslavy či večírky. Nabízíme široké spektrum ubytování a doplňkových služeb 
jako wellness centrum, lázeňské a relaxační procedury, outdoorové aktivity a mnoho dalšího.

Rádi vám zašleme cenovou nabídku. Napište nám nebo zavolejte:
Tel.: 353 833 333, e-mail: info@laznejachymov.cz

Bližší informace o brachyradiumterapii se dozvíte na straně 8.
Před zahájením ambulantní rehabilitace je nutné se telefonicky informovat o kapacitní situaci a do-
mluvit se na možném termínu léčby.

Objednávky a provozní doba:
PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod.
Lázeňské centrum Agricola - tel.: 353 831 375
Lázeňský hotel Radium Palace - tel.: 353 831 350 
(pouze BALÍČEK RADONOVÝCH KOUPELÍ)
Lázeňský hotel Běhounek - tel.: 353 831 210 
(pouze BALÍČEK RADONOVÝCH KOUPELÍ)
Lázeňský hotel Curie - tel.: 353 831 632

BALÍČEK RADONOVÁ KÚRA
nabízíme pouze v komplexu Curie a Lázeňském centru Agricola

BALÍČEK RADONOVÝCH KOUPELÍ

RTG TERAPIE BRACHYRADIUMTERAPIE

VYUŽIJTE	BENEFITŮ!
•	 možnost	 využít	 příspěvek	 od	 za-

městnavatele na pobyt v lázních
•	 přijeďte	se	zregenerovat	do	lázní
•	 prevence	je	lepší	než	léčba

PROGRAM ZAHRNUJE:
•	 minimálně	10	léčebných	dnů
•	 konzultace	lékaře,	základní	laboratorní	vyšetření
•	 každý	den	1	radonová	koupel	+	1	léčebná	procedura	dle	doporučení	

lékaře
Cena  7 000 Kč / 10 dnů

PROGRAM ZAHRNUJE:

•	 10	radonových	koupelí
•	 základní	laboratoř
•	 konzultace	lékaře

Cena  5 500 Kč Penzion Dagmar | DUBEN - LISTOPAD
750	Kč/os./den	ve	dvoulůžkovém	pokoji	se	standardní	polopenzí	a	lázeňskými	procedurami
     
SPECIÁLNÍ CENY! Platí pouze pro přímé rezervace!
V ceně není započten lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/os./den. Osoby mladší 18 let a starší 70 let 
a držitelé průkazů ZTP/P jsou od tohoto poplatku zproštěni. Doplatek na plnou penzi: 100 Kč/os./
den. Doplatek na 1/1 pokoj 110 Kč.

VÍCE INFORMACÍ A REZERVACE: tel.: 353 831 645, e-mail: zahorik@laznejachymov.cz

PROGRAM ZAHRNUJE:

•	 konzultace	lékaře
•	 RTG	terapie
Cena RTG plán                                       440 Kč
Cena RTG 1 pole                              250 Kč

PROGRAM ZAHRNUJE:

•	 konzultace	lékaře
•	 brachyradium	terapie
Cena Brachyradiumterapie plán               1 050 Kč
Cena Brachyradiumterapie 1 aplikátor   1 320 Kč

RTG terapie (ozařování pat) tel.: 353 831 371
Brachyradiumterapie (Jáchymovské krabičky) 
tel.: 353 831 246 
PO – PÁ 8.00 – 14.00 hod. 
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SLEVY A VÝHODY PRO HOSTY LÁZNÍ JÁCHYMOV

Klub plný výhod pro naše věrné hosty

Jste-li pravidelným hostem našich lázní, zasloužíte si naši věrnostní kartu.
Pořiďte si jí právě teď a vítejte ve světě výhod.

•	Atraktivní	nabídky	pro	členy	klubu
•	Extra	slevy	na	pobyt

Aktuální výhody a bližší informace naleznete na www.laznejachymov.cz, v prospektu věrnostního 
klubu a v hotelových recepcích.

SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI 
minimálně 6 měsíců před nástupem 

Rezervujte si pobyt s předstihem - čeká na vás sleva! Pokud provedete rezervaci vašeho pobytu (netý-
ká se pobytů hrazených zdravotní pojišťovnou a rezervací přes cestovní kanceláře/agentury a portály) 
minimálně 6 měsíců před nástupem a zaplatíte zálohu ve výši 100 % v průběhu 6 týdnů od data potvr-
zení rezervace získáte slevu 5 %. Naši stálí hosté dobře vědí, že nejžádanější pobyty bývají vyprodány 
během několika týdnů, někdy i dnů. Včasným nákupem využijete nejen výhodných slev, ale také mož-
nosti vybrat si bez omezení místo a termín svého pobytu. Proto neváhejte a rezervujte včas se slevou. 
Sleva neplatí pro již zvýhodněné pobyty (např. se skupinovou slevou). 

BONUS ZA NOVÉHO HOSTA 
Pokud přivedete do našich lázní nového hosta, získáte na svůj pobyt bonus ve výši 5% z ceny pobytu 
vámi doporučeného hosta. 

Podmínky
•	 Individuální	objednávka	hosta,	který	u	nás	pobyt	nikdy	neabsolvoval	(nelze	uznat	hostům	přes	ces-

tovní agentury a kanceláře).
•	 Objednávka	písemnou	formou	s	uvedením	jména	hosta,	který	rezervaci	doporučil.
•	 Bonus	získáte	až	po	úhradě	a	absolvování	pobytu	nového	hosta.
•	 Bonus	se	počítá	ze	základní	ceny	pobytu,	nevztahuje	se	na	služby	dokoupené	na	místě.	

SLEVA PRO POJIŠTĚNCE 
Pojištěncům smluvních zdravotních pojišťoven VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ poskytneme slevu 20 % na 
vybrané samoplátecké pobyty, a to po předložení karty své zdravotní pojišťovny při nástupu v hotelo-
vé recepci. Ceny po této slevě jsou již vyznačeny u produktů.
Během roku možné rozšíření o další tuzemské či zahraniční pojišťovny - sledujte internetové stránky 
www.laznejachymov.cz

SLEVA PRO NÁVŠTĚVU 
Pozvěte do lázní své příbuzné a známé 
během vašeho léčebného pobytu a využijte nabídky 
30% slevy na hotelové ubytování a stravu. 
Sleva platí při pobytu max. 3 noci. 

SLEVA ZA PŘISTÝLKU 
10% sleva z ceny ubytování 

SLEVA DĚTEM 
Děti do 2 let mají pobyt ZDARMA. 
Děti do 12 let mají v doprovodu rodičů v našich lázních 30% slevu. 

SLEVA PRO KLUB BECHTĚREVIKŮ, REVMA LIGU 
A PRO DRŽITELE PRŮKAZU TP, ZTP A ZTP/P 
Nabízíme 10% slevu z úhrady: 
•	 doplatků	komplexní	léčby
•	 pacientů	příspěvkové	léčby,	kteří	si	hradí	ubytování	a	stravu	
•	 léčebných	pobytů	(Tradiční	jáchymovská	kúra,	Základní	radonová	kúra,	
 Léčebná kúra bez radonových koupelí) 
•	 relaxačních	pobytů	(Vital	pobyt,	Lázeňský	relax...)	

Sleva bude poskytnuta na základě předložení platného průkazu. Slevu nelze uplatnit na rekondiční 
skupinové pobyty (podléhají speciálním cenám). Slevy na první dvě položky platí i pro pacienty sítě

UPOZORNĚNÍ: 
Slevy se sčítají maximálně do výše 20 % (výjimkou je sleva pro návštěvu ve výši 30 %). Vztahují se 
pouze na přímé rezervace u akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov. Nevztahují se na lázeňský 
poplatek.

NOVINKY A LASTMINUTOVÉ SLEVY AKCE SLEDUJTE NA 
www.laznejachymov.cz

-	5	% -	3	%
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DALŠÍ INFORMACE

CHECK-IN CHECK-OUT
PO – NE od 14.00 hod. do 11.00 hod.

Nástupy na léčebné samoplátecké pobyty jsou celý týden mimo 
sobot a svátků do 14.00 hod., v pátek do 12.30 hod.
Nástupní dny pacientů komplexní a příspěvkové lázeňské péče 
jsou pondělí až čtvrtek. 

ÚHRADA SAMOPLÁTECKÝCH POBYTŮ 
A PŘÍSPĚVKOVÉ LÉČBY:
•	 Poštovní	poukázkou
•	 Převodem	na	účet:
 Bankovní spojení: Komerční banka Ostrov nad Ohří
 Číslo účtu: 24906341/0100
 BIC: KOMBCZPP                   IBAN: CZ1801000000000024906341
•	 Platební	kartou	přes	internetový	rezervační	systém.	
 Přijímáme karty společností: AMERICAN EXPRESS, EUROCARD/

MASTER CARD, VISA, DINERS CLUB INTERNATIONAL, JCB CARDS

PLATBA 
Pobyt je nutné uhradit nejpozději 28 dní (platba připsána na náš 
účet) před plánovaným nástupem na pobyt.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
naleznete na www.laznejachymov.cz. Hostům jsou také k dispozi-
ci na recepcích lázeňských domů.

POPLATKY 
Cena na osobu ve dvou- a třílůžkovém pokoji je platná pouze při 
plné obsazenosti pokoje. Při obsazení pokoje menším počtem 
osob účtujeme příplatek. Poplatek za stěhování, změnu pokoje 
na vlastní žádost hosta: účtujeme ve výši 1 000 Kč v lázeňském 
hotelu Radium Palace a  500 Kč v ostatních budovách. Poplatek 
za přechodné ubytování zvířete 350 Kč/den (nutno vyžádat si 
předem povolení lázeňského hotelu). Donáška jídla na pokoj za 
poplatek 120 Kč. Využití apartmánu v lázeňském komplexu Curie 
za poplatek 250 Kč/den. Parkoviště s obsluhou za poplatek 70 Kč/
den, pro držitele poukazu ZTP 30 Kč/den, držitelé poukazu ZTP/P 
mají parkování v lázních zdarma. Rezervace parkovacího místa je 
možná za 120 Kč.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Vlakem: do stanice Ostrov – Lázně Jáchymov zajišťují přepravu 
z nádraží do lázní od pondělí do pátku na určené odjezdové časy 
(info na recepcích a rezervačních kancelářích). V ostatních časech 
a o víkendech je doprava zajištěna pouze na základě objednávky 
klientem (zajišťují recepce jednotlivých hotelů). 
Za poplatek 250 Kč/auto je možné zajistit také odvoz TAXI službou.
Autobusem: přímá spojení z Prahy, s přestupem spojení z Prahy 
nebo Plzně směr Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov
Autem: směr Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov (pozor: Praha - Kar-
lovy Vary nutná dálniční známka)

Svůj	léčebný	nebo	relaxační	pobyt	v	lázních	si	můžete	objednat:

1. OSOBNĚ | Objednejte si svůj pobyt přímo v lázeňském hotelu.

2. ON-LINE PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU | Rezervujte si 
svůj pobyt bezpečně, rychle a pohodlně přímo z vašeho domova 
na internetových stránkách www.laznejachymov.cz
Jako poděkování za on-line rezervaci samopláteckého léčebného 
pobytu od nás dostanete zajímavý bonus. 

3. E-MAILEM | Rádi vyřídíme vaše rezervace a zodpovíme dotazy 
prostřednictvím e-mailu. Můžete kontaktovat rezervační oddělení 
jednotlivých domů nebo na info@laznejachymov.cz.

4. TELEFONEM | Můžete nás kontaktovat telefonicky na telefon-
ních číslech jednotlivých lázeňský domů nebo na telefonu: 
353 833 333.

5. DOPISEM | Pošlete vaši rezervaci poštou na adresu:

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov

Kontakty na rezervační oddělení:

Průvodce lázněmi Jáchymov 
ve formě mobilní aplikace.

LÁZEŇSKÝ HOTEL 
RADIUM PALACE**** 

T. G. Masaryka 413
362 51 Jáchymov 
Tel.: 353 835 555
Fax: 353 835 777 
radiumpalace@laznejachymov.cz 

LÁZEŇSKÝ HOTEL 
BĚHOUNEK***+ (Dalibor, Jitřenka) 

Lidická 1015
362 51 Jáchymov 
Tel.: 353 834 444
Fax: 353 834 777 
behounek@laznejachymov.cz

LÁZEŇSKÝ KOMPLEX 
CURIE *** (Lužice, Dagmar)

Agricolovo nám. 1036
362 51 Jáchymov 
Tel.: 353 836 666
Fax: 353 832 777 
curie@laznejachymov.cz 

HOTEL 
ASTORIA*** 

T. G. Masaryka 403
362 51 Jáchymov
Tel.: 353 836 000
Tel.: 353 836 111 
agricola@laznejachymov.cz

INFORMACE PRO CESTOVNÍ 
KANCELÁŘE A SKUPINY

T. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov 
Tel.: 353 831 342
Fax: 353 834 567
jandakova@laznejachymov.cz

VYHRAZUJEME SI PRÁVO PRO ZMĚNU CEN ČI UKONČENÍ NABÍDKY PRODUKTŮ A SLUŽEB
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NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÁ SKUPINA V ČESKÉ REPUBLICE

www.resortjachymov.cz

HOTEL ASTORIA***
T. G. Masaryka 403 | 362 51 Jáchymov

Tel.: 353 836 000 | 353 836 111
E-mail: agricola@laznejachymov.cz

PENZION DAGMAR
Palackého 776 | 362 51 Jáchymov
Tel.:	353	836	666	|	Fax:	353	832	777

E-mail: curie@laznejachymov.cz

AKTIVNÍ DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH NA LYŽÍCH, NA KOLE I PĚŠKY

•	 bazén	se	dvěma	plaveckými	drahami	
	 (25	m)
•	 Kneippův	chodník
•	 whirlpool
•	 bazének	ke	cvičení	aquafitness
•	 tobogán
•	 venkovní	terasa
•	 finská	sauna,	infrasauna	a	parní	box
•	 dětský	bazének	s	vodopádem

HOTEL ASTORIA 
 NABÍZÍ
•	 příjemné	ubytování
•	 bufetové	stravování	
•	 úschovnu	kol	a	lyží
•	 možnost	praní	
 a sušení výstroje
•	 50	m	od	Aquacentra	

Agricola

Sportujte na kopcích, bydlete a relaxujte v jáchymovském údolí.

PENZION DAGMAR 
 NABÍZÍ
•	 komfortní	rodinné	
 pokoje a studia
•	 bufetové	stravování	
•	 úschovnu	kol	a	lyží
•	 whirlpool,	saunu	
	 a	parní	lázeň
•	 sluneční	terasu

3 km dlouhá sjezdovka Klínovec - Jáchymov


