


PALÁC Z DOBY MONARCHIE
Neoklasicistní hotelový palác, vybavený veškerým luxusem své doby, byl dostavìn v roce 1912
podle projektu Gustava Brinnigena pro vídeòskou akciovou spoleènost, v jejímž èele stál hrabì
Arnošt Silva Tarrouca. Patøil k tomu nejlepšímu, co tehdejší Evropa mohla v oblasti lázeòství
nabídnout. Hotel s interiéry s pùvodními architektonickými detaily a stylovými mramorovými
obklady byl po 1. svìtové válce rozšíøen o terasu s kolonádou a balustrádami.
Od roku 1924 byl hotel pronajat proslulým hoteliérùm J. Urbanovi a K. Šroubkovi.

V roce 1930 v hotelu slavil své 80. narozeniny
první èeskoslovenský prezident T. G. Masaryk.
Radium Palace navštívili i další slavné osobnosti
Johann Strauss, Fjodor Šaljapin, Oskar Nedbal,
Max Švabinský, Edvard Beneš a baron Rotschild.

Celková rekonstrukce hotelu na konci 20. století 
neubrala nic na jeho kráse a uspokojí i nejnároènìjší
klientelu.





„Jáchymov stane se základem lázeòské
léèby, kterou využívají nemocní z celého
svìta, ale i poutním místem vyhlášeným
svou historií, architektonickými skvosty
a pøírodními krásami.“

Marie Curie Sklodowská, 1925



CO LÉÈÍME?
   nemoci pohybového ústrojí
   revmatická onemocnìní, choroby
   páteøe a kloubù
   stavy pøed a pooperaèní
   diabetes mellitus
   jsme specialisté na léèbu Bechtìrevovy choroby
   onemocnìní periferního nervového systému
   dnu a nìkterá kožní onemocnìní

VÍTEJTE V LÁZNÍCH JÁCHYMOV
Jáchymovská radonová minerální voda zlepšuje nemocným kvalitu života, zbavuje je
bolestí, revitalizuje, oddaluje nutnost operace a uzdravuje.
Základním pilíøem jáchymovské léèby je také kvalitní rehabilitaèní péèe v podání
špièkových fyzioterapeutù.

Radon je energie,
      energie je život...



Objevte tajemství krásy
     egyptských královen...

Radonová voda,
která je základem tradièní jáchymovské léèby,
je pøivádìna do hotelu pøímo z dolu Svornost.

Kromì léèebných programù nabízíme také relaxaèní
a krátkodobé wellness pobyty.
Pobyt v Jáchymovì si mùžete zpestøit i procedurami
zakoupenými dle vlastního výbìru.
Veškeré procedury, které jsou dostupné i tìžce
postiženým klientùm, nabízíme pøímo v hotelu.
Poskytujeme také nepøetržitou zdravotnickou službu. 



STRAVOVÁNÍ
Pokrmy jsou servírovány v pìti restauracích.
Hotelovým hostùm i veøejnosti je pak k dispozici
kavárna „Zimní zahrada“, kde podáváme èerstvé
zákusky pøímo od hotelového mistra cukráøe.
Vybrat si zde mùžete ze široké nabídky teplých
a studených nápojù a objednat menu z jídelního lístku.
 

UBYTOVÁNÍ
Hotel disponuje cekem 157 stylovými jedno, dvou
a tøílùžkovými pokoji vhodnými i pro pobyt rodin
s dìtmi.

Pokoje jsou rozdìlené do pìti kategorií:
Apartmány, Superior Plus, Superior, de Luxe a I.A.
Celkem 4 pokoje jsou bezbariérové a pokoje
na 5. patøe jsou klimatizované (kat. de Luxe). 
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou
nebo vanou, WC, fénem, TV se satelitními programy,
minibarem, zabudovaným trezorem a telefonem.
Ve všech pokojích je k dispozici župan.
Dìtská postýlka je k dispozici zdarma.

Apartmány Premium a Madame Curie
komfortnì zaøízené pokoje se salonkem a výhledem
do údolí. Luxusní koupelna, roomservice teplých
nápojù 1x dennì zdarma, poèítaè s internetovým
pøipojením.
Stravování probíhá v Modré restauraci.





HOTELOVÉ SLUŽBY
    recepce s nepøetržitou službou
    smìnárna
    internetový koutek, WIFI
    (ve spoleèenských prostorách)
    kavárna s letní terasou s výhledem do parku
    dobový taneèní bar s živou hudbou
    pravidelné kulturní akce v koncertním sále 
    kosmetika, kadeønictví, manikúra - pedikúra 
    parkovištì s obsluhou

WELLNESS RECEPCE
nabídka volnì prodejných procedur
    Malý vodní svìt s whirlpoolem, parní saunou a Kneippovým chodníkem
    Infrasauna, suchá sauna
    Masáže (shiatsu, masáže lávovými kameny, masáže pøírodní španìlskou
    kosmetikou Alqvimia)
    Vacuwell, Afroditina lázeò, oxygenoterapie 

AKTIVITY A KULTURA
Zapùjèení horských kol     tenis     petanque     ruské kuželky     minigolf     Nordic walking
v areálu lázní     úschovna kol a lyží     pùjèovna aut.
Spoleèenské a kulturní vyžití zajištìno programovým specialistou pøímo v hotelu
nebo ostatních lázeòských zaøízeních.

Superior Plus - vzdušné a prostorné pokoje
s výhledem do údolí. Poèítaè s internetovým
pøipojením, stravování v Modré restauraci.

Superior - prostorný pokoj s výhledem do údolí.
Možnost pøipojení k internetu vlastním notebookem.

de Luxe - dvì menší místnosti (ložnice a obývací pokoj)
nejsou oddìleny dveømi

I.A. - standardní pokoj



Lázeòský hotel Radium Palace****
se nalézá uprostøed rozsáhlého lesoparku
a pùsobí v zeleni stromù jako krásný
perlový náhrdelník.

Lázeòský hotel
RADIUM PALACE ****
T. G. Masaryka 413, 362 51 Jáchymov
Recepce
tel.: + 420 353 835 111 | fax: + 420 353 831 743
Rezervace
tel.: + 420 353 835 555 | fax: + 420 353 835 777
e-mail: radium palace@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz
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