
Aktivní 
dovolená 

v Krušných horách

Zvláště pro rodiny s dětmi jsou vhodné apartmány a studia s kuchyňkou 
v penzionech Dagmar, Jitřenka a Dalibor. Penzion Dagmar nabízí mo-
derně vybavené pokoje, restauraci, saunu, parní lázeň a vířivou vanu s re-
laxační zónou i příjemné posezení na terasách. Penziony Jitřenka a Dali-
bor jsou propojeny s hotelem Běhounek poskytující bohaté restaurační 
a relaxační zázemí. Hotel Astoria leží v lázeňském středu jen pár kroků 
od aquacentra Agricola s nabídkou relaxačních a lázeňských procedur. 
Penziony i hotely disponují úschovnou kol a parkovacími místy. Vaše 
ubytování a stravování si můžete rezervovat pohodlně z domova přes 
internet: www.resortjachymov.cz 
nebo www.laznejachymov.cz 

Přijeďte si odpočinout, užít si krásy horské krajiny a nechte se hýčkat 
v lázeňském prostředí. Malebná krušnohorská příroda, objevovaná tu-
risty pěšky nebo na kole, poskytuje svým návštěvníkům neopakovatelné 
zážitky. Zajímavé výletní cíle, vycházky do okolí, cyklotrasy, celoroční na-
bídku sportovních aktivit areálů a další aktivity vám doporučí programo-
vé specialistky v lázeňských hotelech. 

   ubytování od jednoho přenocování
   aktivní pobyt, spojený s poznáváním Krušných hor
   program pro dospělé i děti 

Kategorie pokojů | Studio | I.A
Vybavení pokoje | SAT-TV | telefon | lednice

DAGMAR | Palackého 712 | 362 51 Jáchymov
Tel: +420 353 836 666 | Fax:+420 353 832 777 | curie@laznejachymov.cz

Kategorie pokojů | I.A 
Vybavení pokoje | SAT-TV | telefon | lednice

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

Kategorie pokojů | Apartmá | Suite | Studio | I.A
SAT-TV | Internet | telefon | minibar nebo lednice | trezor | fén

DALIBOR | Lidická 919 | 362 51 Jáchymov
Tel. +420 353 834 111 | Fax: 353 831 283 | behounek@laznejachymov.cz

PENZIoN KATEGORIE Pokoj KRUŠNÉ HORY
AKTIVNĚ

DAGmAR
I. A

1/1 1 750

1/2 1 410

sTUDIO 1/2 1 540

HOTEL

AsTORIA
***

I. A
1/1 1 580

1/2 1 300

KRUŠNÉ HORY AKTIVNĚ  
na kole či pěšky

PenZion dAGMAR

Hotel AStoRiA

PenZion dAliBoR

RelAxUjTe V lázeňsKÉm ceNTRU AgRIcOlA 

PROGRAm KRUŠNÉ HORY AKTIVNĚ zAHRNUJE:
   ubytování s polopenzí
   denně vstup do aquacentra vč. sauny na 90 min.

1/1 jednolůžkový, 1/2 dvojlůžkový a 1/3 trojlůžkový pokoj 

sleVA PRO DĚTI

- zdarma děti do 2 let
- 30% děti do 12 let
- 10% děti 13-15 let
- 10% děti na přistýlce

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

UBYTOVáNÍ V jácHYmOVĚ

CENÍK UBYTOVÁNÍ sE sNÍDANÍ v kč / os. / den platný do 15. 11. 2016

CENÍK PROGRAmU KRUŠNÉ HORY AKTIVNĚ
v kč / os. / den platný do 15. 11. 2016

PENzIONY KATEGORIE Pokoj CENA

DAGmAR I. A
1/1 1 300

1/2 910

DALIBOR I. A
1/1 1 300

1/2 910

JITŘENKA APARTmÁ 1/2 1 190

HOTELY

AsTORIA
*** I. A

1/1 1 300

1/2 910

CURIE
*** I. A

1/1 1 340

1/2 930

BĚHOUNEK
***+

I. A
1/1 1 720

1/2 1 190

I. A PLUs
1/1 2 030

1/2 1 390

RADIUm
PALACE

****

I. A
1/1 2 070

1/2 1 480

JUNIOR
sUITE

1/1 2 620

1/2 1 830

1/3 1 500



Slevy v programu 
Krušné hory aktivně
• slevy na zapůjčení sportovní vybavení 
  v areálech Klínovec a Loučná pod Klínovcem
• slevy na lanovky a vybrané vleky
• bezplatné zapůjčení holí pro Nordic Walking
• brožura 21 tipů na výlety s mapkou

CYKLIsTIKA
   25 km tras pro horská kola vyznačené po šotolinových cestách. 

  Vhodné pro rodiny s dětmi i cyklisty všeho věku.
   42 km tras pro zkušené cyklisty vyznačené po lesních cestách, které 

prověří fyzickou kondici i techniku jízdy a nabízí nádherné výhledy.
   Trail Park Klínovec - 21 km zábavných lesních stezek pro horská kola 

vhodné pro začínající i pokročilé cyklisty.

KOLOBĚžKY
   16 km tras pro koloběžky vyznačené po šotolinových cestách. 

Vhodné pro rodiny s dětmi i cyklisty všeho věku.

PĚŠÍ TRAsY
   7 km tras značených po lesních cestách 

Lanová dráha Prima Express z Jáchymova na Klínovec je v provozu ve 
vybrané dny v období 5. 5. 2016 do 31. 10. 2016 (červenec - září každý 
den). Aktuální informace o provozní době získáte na recepcích a webo-
vých stránkách www.leto.klinovec.cz.

Krušné hory jsou jako stvořené pro vyznavače aktivní dovolené. Nabízí 
celou řadu celoročních aktivit včetně adrenalinových. Trasy jednotlivých 
výletů můžete podle chuti a sil kombinovat. Užijte si stovky kilometrů 
turistických stezek a cyklotras v blízkém i vzdálenějším okolí Jáchymova. 
Objevte zapomenutou krásu zdejší přírody, naučné stezky a historické 
památky. Českou a saskou stranu Krušných hor spojuje i jedinečná hor-
nická tradice. Vydejte se po stopách těžby stříbra, navštivte zdejší doly 
a muzea. Poznejte nedotčenou přírodu, zažijte volnočasové aktivity a tra-
dičně vřelou pohostinnost.

Region nabízí mnoho letních volnočasových aktivit. Návštěvníci si mo-
hou zapůjčit motorizovanou čtyřkolku, horská kola, terénní koloběžky 
nebo hole na Nordic Walking. Vyzkoušet můžete lukostřelbu, trampolíny, 
bungee running, disc-golf nebo se pod vedením instruktora vyšplhat na 
překážky lanového centra. Na své si přijdou i milovníci jízdy na kole. Cy-
klistika v Krušných horách může znamenat projížďku divokou a nedotče-
nou přírodou, objevování malebných údolí a hornických městeček, ale 
také stoupání na strmé vrcholy s vypětím všech sil. Záleží pouze na vašich 
preferencích. Cyklistika v Krušných horách je však vždy skvělým zážitkem. 
Využít je možné celé sítě oficiálních cyklotras i málo frekventovaných 
asfaltových silniček. Vypravit se můžete i za poznáním tradičních řemesel 
(pletení košů, umělecké dřevovýroby, paličkování atp.) a krušnohorské 
gastronomie.

Oblíbenými výletními cíli jsou krušnohorské vyhlídky na Klínovci 
a Fichtelbergu nabízející krásné pohledy po krajině. Rozhledna na Klí-
novci poskytuje rozsáhlý kruhový výhled na Krušné hory a Německo. 
Při dobré viditelnosti lze spatřit i Krkonoše a Šumavu. K rozhledně vás 
pohodlně dopraví čtyřsedačková lanovka Prima Express u Jáchymovské 
sjezdovky (2,5 km z Jáchymova). Cestou zpět dolů lanovkou zažijete ne-
tradiční pohled na hory Dub, Šance a Čimický vrch, mezi které je zasa-
zeno město Jáchymov. Druhou lanovou dráhou z vrcholu Klínovce se 
svezete do obce Loučná pod Klínovcem. Nabídka pěších a cyklistických 
výletů do německého Oberwiesenthalu s využitím lanovek na Klínovci 
a Fichtelbergu je umístěna na webových stránkách www.leto.klinovec.cz.

nABídkA Aktivit
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JEDNOTLIVÉ JÍzDY
Jednosměrná 
Prima Express 140 90

Zpáteční 
Prima Express 190 130

Jednosměrná 
Dámská 80 60

Zpáteční Dámská 130 90
DENNÍ A VÍCEDENNÍ

1 den 470 330
2 dny 890 620
3 dny 1300 900
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BODOVÉ JÍzDNÉ
20 bodů 260 170
30 bodů 370 240
40 bodů 480 310
100 bodů 800 520

D
O

sP
ĚL

Í

D
ĚT

I
sEzONNÍ

4900 3500

Bodovou jízdenku možno čerpat po celou letní sezonu | LD Jáchymovská stojí 10 
bodů, LD Dámská 5 bodů | Dítě – 5 let zdarma, ode dne šestých narozenin platí 
dětské jízdné | Body platí po celou letní sezonu 2016 | Jízdenky jsou nahrávány na 
bezdotykové čipové karty se zálohou 50 Kč | Děti do 5 let včetně ZDARMA. Dětské 
jízdné od 6 let do 16 let včetně | Senioři od 63 let | Při nákupu dětské a seniorské 
jízdenky je nutné předložit doklad s datem narození (občanský průkaz, cestovní pas, 
průkaz zdravotního pojištění) | Při nákupu studentského jízdného je nutné předložit 
platnou mezinárodní studentskou kartu ISIC.

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415, CZ – 362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 833 333
info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz 
www.resortjachymov.cz 
www.spainfojachymov.cz

Vyhrazujeme si právo na změnu cen nebo ukončení nabídky produktů a služeb.

RegION PlNý zážITKů sKIAReál KlÍNOVec

Zdejší příroda vás okouzlí neuvěřitelně živými 
barvami, které se mění s ročním obdobím. 
O magické kráse Krušných hor se nejlépe pře-
svědčíte sami ... a budete se opakovaně rádi 
vracet…

kontAktY

Ceny v Kč


