
| MODERNÍ HOTELOVÝ KOMPLEX 
|	 NOVÉ	APARTMÁNY	S	KUCHYŇSKÝM	KOUTEM
|	 WELLNESS	PROCEDURY	V	LÁZEŇSKÉM	CENTRU	AGRICOLA	

POLOHA v centru lázeňské čtvrti

POKOJE Apartmá | I.A Plus | I.A

TV/SAT | internetové připojení zdarma | telefon | 
minibar | trezor | fén 

HOTELOVÉ 
SLUŽBY

recepce v Lázeňském centru Agricola (cca 50 m), 
restaurace (bufetové snídaně, obědy a večeře), 
úschovna kol a lyží

DŮLEŽITÉ výtah, zákaz kouření, zvířata nejsou dovolena

PARKOVÁNÍ na parkovišti (cca 200 m) za poplatek

LETní dovoLEná 
v Krušných horách

dovoLEná v KRUŠnÝCH HoRáCH

•	 ubytování s polopenzí od 1 noci
•	 denně	vstup	do	bazénu	a	sauny	(90	min.)
a	dále:

PRO DOSPĚLÉ:
•	 první	den	pobytu	solná	jeskyně
•	 od	druhého	dne	pobytu	1	procedura	denně	z	kapacity	volných	proce-
dur:	perličková	koupel,	klasická	masáž	(částečná),	indická	masáž	hlavy,	
parafínový	zábal	rukou	

PRO DĚTI (do 15 let):
•	 první	den	pobytu	solná	jeskyně	
	 (dítě	do	12	let	-	doprovod	dospělé	osoby	zdarma)	
•	 od	druhého	dne	pobytu	malé	občerstvení	v	kavárně		

ALL InCLUSIvE v pEnzIonU dAGMAR 
v	termínu	1.	7.	–	31.	8.	2017

varianta 1
All	inclusive	program	
pro	2	dospělé	osoby	
ubytování	na	2	noci	ve	dvoulůžkovém	pokoji
•	 snídaně	formou	bufetu
•	 polévka	a	salát	v	době	oběda
•	 večeře	formou	výběru	ze	3	servírovaných	pokrmů	
	 +	2	pokrmy	na	švédských	stolech
•	 neomezená	konzumace	nápojů	v	době	od	10:00	do	22:00	hodin	
	 (rozlévané	nealko	nápoje	-	Coca-Cola,	Tonic,	Fanta,	kohoutková	voda	
s	citronem,	rozlévané	bílé	a	červené	víno,	láhvové	pivo	Gambrinus	11°	
Excelent,	káva	espresso,	capuccino,	čaj)

•	 denně	volný	vstup	do	bazénu	Agricola	(bazén	+	sauna	90	min.)
•	 1x	za	pobyt	volný	vstup	do	kina	Radium	

Cena 2990 Kč 
Každá	další	dospělá	osoba	na	přistýlce	1390	Kč	/	pobyt	

varianta 2
All	inclusive	program	
pro	2	dospělé	osoby	a	1	dítě	do	12	let	
ubytování	na	2	noci	ve	dvoulůžkovém	pokoji
Obsah	programu	je	totožný	s	variantou	1.

Cena 3990 Kč
Za	osobu	12	-	15	let	příplatek	490	Kč	/	pobyt

Každé	další	dítě	do	12	let	na	přistýlce	1090	Kč	/	pobyt	
Každé	další	dítě	nad	12	let	na	přistýlce	1190	Kč	/	pobyt	

Rodinám s dětmi nabízíme příjemné ubytování v apartmá s kuchyňkou a stu-
diu s kuchyňským koutem. Podrobné informace a ceny najdete na webových 
stránkách www.resortjachymov.cz

Cena v Kč za osobu/noc

kategorie
02. 01. – 22. 12. 

2017
23. 12. 2017 

– 01. 01. 2018

astoria

i.a
1/2 1300 –
1/1 1580 –

i.a Plus
1/2 1650 –
1/1 2110 –

aPartmá 1/2 2050 –

Dagmar
i.a

1/2 1410 1620
1/1 1750 2010

stuDio 1/2 1540 1770

na kole, koloběžce, lyžích či pěšky |	 MODERNÍ	PENZION	S	RESTAURACÍ	A	WELLNESS	ZÓNOU
|	 IDEÁLNÍ	MÍSTO	PRO	VAŠI	AKTIVNÍ	DOVOLENOU
|	 DOPORUČUJEME	RODINÁM	S	DĚTMI

kategorie                 02. 01. 2017 – 01. 01. 2018

hotel 
se sníDaní

i.a
1/2    910
1/1 1300

stuDio 1/2 1060

kategorie                 02. 01. 2017 – 01. 01. 2018

hotel 
se sníDaní

i.a
1/2    910 
1/1 1300

i.a Plus
1/2 1290
1/1 1870

aPartmá 1/2 1690
Cena v Kč za osobu/noc Cena v Kč za osobu/noc 

POLOHA blízko komplexu Curie (cca 300 m)

POKOJE Studio | I.A

TV/SAT | internetové připojení zdarma | telefon | 
lednička

HOTELOVÉ 
SLUŽBY

restaurace (bufetové snídaně, obědy a večeře), 
úschovna kol a lyží, recepce a další služby 
v komplexu Curie

WELLNESS 
ZÓNA whirlpool, sauna, pára za poplatek

DŮLEŽITÉ výtah, zákaz kouření, psi malých plemen 
se souhlasem penzionu

PARKOVÁNÍ u penzionu a před komplexem Curie za poplatek

SLEVA PRO DĚTI
•	 dítě	do	2	let	-	zdarma
•	 dítě	3	–	12	let	-	30	%	
•	 dítě	13	–	15	let	-	10	%	
•	 dítě	na	přistýlce	-	10	%

SLEVA PRO DĚTI
•	 dítě	do	2	let	-	zdarma
•	 dítě	3	–	12	let	-	30	%	
•	 dítě	na	přistýlce	-	10	%

SLEVA PRO DĚTI
•	 dítě	do	2	let	-	zdarma
•	 dítě	3	–	12	let	-	30	%	
•	 dítě	na	přistýlce	-	10	%

NEJLEPŠÍ	
LÁZEŇSKÝ
a wELLNEss 
bALÍČEK

BonUS
•	 10	%	sleva	na	skipasy
	 v	InterSkiregionu	
	 Fichtelberg	–	Klínovec
•	 zapůjčení	hůlek	
	 Nordic	Walking	zdarma	
•	 brožura	21	tipů	
	 na	výlety	s	mapou

pEnzIon dAGMAR HoTEL ASToRIA***

DoVolená V kruŠnÝCh horáCh



Jáchymov a jeho okolí nabízí nevšední zážitky po celý rok. Lidé oce-
ňují přírodní i historické bohatství, na které narazíte na každém kroku. 
Najdete zde nádhernou krajinu se širokou vyhlídkou do kraje, ale také 
četná romantická zákoutí. 

Pěší turistika
Krušné	hory	 jsou	protkány	mnoha	kilometry	turistických	cest.	Vypravit	
se	můžete	 na	 naučné	 stezky	 včetně	 oblíbené	 Ježíškovy	 cesty,	 která	 je	
ušita	na	míru	rodinám	s	dětmi.	Zajímavé	pěší	okruhy	různé	náročnosti	se	
nacházejí	také	v	bezprostřední	blízkosti	Jáchymova.

Cykloturistika
Profesionální	i	rekreační	cyklisté	se	mohou	těšit	na	více	než	400	km	tratí.	
Doporučujeme	 Krušnohorskou	magistrálu	 nebo	 nový	 Trail	 Park	 přímo	
na	Klínovci,	kde	naleznou	bohaté	sportovní	vyžití	 jak	začínající	cyklisté	
a	děti,	tak	i	ostřílení	bikeři.	Milovníci	silniční	cyklistiky	ocení	silnice	s	dob-
rým	povrchem	a	téměř	bez	provozu.

Sportujte	na	kopcích	a	využijte	kvalitní	zázemí	jáchymovských	lázní	s	vý-
hodnou	 nabídkou	 relaxačních	 procedur.	 Léčebné	 lázně	 Jáchymov	 a.s.	
prezentují	vybranou	část	ubytovacích,	stravovacích	a	relaxačních	služeb	
také	pod	značkou	Hotel&Relax	Resort	Jáchymov.	

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.klinovec.cz.

•	 24	km	lesních	stezek	pro	horská	kola	+	67	km	značených	tras	
	 po	zpevněných	cestách
•	 různé	obtížnosti	stezek	pro	rodiny	s	dětmi,	začátečníky		
	 i	pokročilé	bikery
•	 nejdelší	souvisle	klesající	stezka	v	České	republice	-	Azur	trail	
	 -	10	km,	lehká	obtížnost	-	vhodná	i	pro	děti	a	začátečníky
•	 lanovka	v	provozu	od	května	do	října
•	 restaurace,	půjčovna	kol	a	koloběžek,	servis	kol,	obchod	s	vybavením,	
sprchy,	mytí	kol	a	parkování	zdarma

•	 Pump	track	a	Skill	centra	pro	rozvoj	jezdeckých	dovedností
•	 závodní	sjezdová	trať	pro	experty	-	3	km
•	 16	km	tras	pro	koloběžky	vyznačené	po	šotolinových	cestách,	vhodné	
pro	rodiny	s	dětmi	i	cyklisty	všeho	věku

•	 7	km	tras	pro	pěší	

AQUACENTRUM AGRICOLA V JÁCHYMOVĚ

Léčebné	lázně	Jáchymov	a.s.
T.	G.	Masaryka	415,	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

VOLNOČASOVÉ 
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NOrdIC wALKINg (LeKCe) • • • •

zAPůjČeNí hOrSKýCh KOL • • • • • •

zAPůjČeNí TerÉNNíCh KOLOběžeK • • •

SjezdOVÉ TrATě • • • • •

PůjČOVNA LyžAřSKÉhO VybAVeNí • • • •

mINIgOLf, PÉTANque • • •

tenis • • • • •

fitness a solárium • • • •

AquACeNTrum, KOuPALIŠTě • •

PILATeS, AquAfITNeSS A bOSu •

NAuČNá STezKA • • • • •

LANOVÉ CeNTrum • • • •

POdmOřSKý SVěT •

letní boboVá Dráha •

VLáČeK TAžeNý PArNí LOKOmOTIVOu •

•	 bazén	se	dvěma	plaveckými	
	 drahami	(25	m)
•	 malý	bazének	pro	děti	
	 s	vodopádem
•	 aquafitness
•	 tobogán
•	 whirlpool
•	 Kneippův	chodník
•	 finská	sauna,	infra	sauna,	
	 parní	box
•	 fitness	studio	a	solárium
•	 solná	jeskyně
•	 letní	terasa	s	lehátky
•	 kryokabina
•	 kavárna
•	 kosmetika
•	 internetové	připojení	v	hale	
	 a	v	kavárně
•	 léčebné	a	wellness	procedury

VOLNý čAS


