
Cena v Kč za osobu / noc
15. 04.-22. 12. 

2016
23.-12. 2016 

- 01. 01. 2017
02. 01.-14. 04. 

2017

ASTORIA
***

I. A
1/2 1 300 – 1 300
1/1 1 580 – 1 580

I. A Plus
1/2 1 300 – 1 600
1/1 1 580 – 1 980

Apartmá 1/2 1 570 – 1 810

DAGMAR
I. A

1/2 1 410 1 620 1 410
1/1 1 750 2 010 1 750

Studio 1/2 1 540 1 770 1 540

DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH

Varianta PrO DOSPĚLÉHO
   první den pobytu solná 

  jeskyně
   od druhého dne pobytu 

  1 procedura denně z kapacity 
volných procedur: perličková 
koupel, klasická masáž (čás-
tečná), indická masáž hlavy,  
parafínový zábal rukou 

   slevy na skipasy v interSkiregionu Fichtelberg – Klínovec
   zapůjčení hůlek pro nordic Walking zdarma 
   brožura 21 tipů na výlety s mapou
   volnočasové aktivity v lázních

   děti do 2 let ZDarMa
   děti do 12 let -30 %
   děti 13 - 15 let -10 %
   děti na přistýlce dalších 10 % slevy

Varianta PrO DÍtĚ (do 15 let)
   první den pobytu solná jeskyně 

  (dítě do 12 let - doprovod do-
spělé osoby zdarma) 

   od druhého dne pobytu malé 
občerstvení v kavárně  

Další procedury je možné dokoupit 
na místě.

ZIMNÍ 
DOVOLENÁ 

v Krušných horách

   moderní penzion s restaurací a wellness zónou
   doporučujeme rodinám s dětmi
   blízko komplexu Curie (cca 300 m)
   tV/Sat, internetové připojení zdarma, telefon, lednička
   restaurace (bufetové snídaně, obědy a večeře), úschovna lyží, recep-

ce a další služby v komplexu Curie
   whirlpool, sauna, pára za poplatek
   výtah, zvířata se souhlasem penzionu dovolena
   parkování u penzionu a před komplexem Curie za poplatek

Poznámky: 1/2 - dvoulůžkový pokoj,  1/1 – jednolůžkový pokoj. 
Cena nezahrnuje lázeňský poplatek. 
Doplatek na plnou penzi 270 Kč / osoba / den.

ZMĚNA VYHRAZENA

IDEÁLNÍ PRO RODINY S DĚTMI

PENZION DAGMARPenzion Dagmar
tel.: +420 353 836 666
curie@laznejachymov.cz

UBYTOVÁNÍ OBJEDNÁVEJTE

Hotel astoria
tel.: +420 353 836 000
agricola@laznejachymov.cz

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
t. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 833 333
E-mail: info@laznejachymov.cz
www.resortjachymov.cz

BONUS

SLEVA PRO DĚTI

DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH

   ubytování s polopenzí
   denně vstup do aquacentra vč. sauny na 90 min.
   denně relaxační procedura

  (varianta pro dospělého / dítě do 15 let)

2016 – 17



Zima v Krušných horách přináší mnoho vzrušujících zážitků. Vybíráme 
z nabídek lyžařských středisek v okolí Jáchymova.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ cENTRUM RELAxAcE A VODNÍcH RADOVÁNEk

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

ZIMNÍ AkTIVITYZIMA NA HORÁCH

Doplatek na polopenzi 270 Kč / osoba / den, doplatek na plnou penzi 540 Kč /
osoba / den, doplatek za štědrovečerní program 810 Kč / osoba (večeře v ceně), 
doplatek za silvestrovský program 1 890 Kč / osoba (večeře v ceně).

LYžAřSkÁ 
STřEDISkA 

v okolí Jáchymova  
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Sjezdovky různých obtížností 12 10 10 10

Snowpark • • • •

Kabinová lanovka •

Sedačková lanovka 4 1 3 2

Vlek 5 5 3 4

Pásy 4 0 4 4

Dětský park • • • •

Dětský koutek (s hlídáním) •

Lyžařská škola • • • •

Půjčovna a servis lyží • • • •

restaurace a skibar • • • •

Parkoviště zdarma • • •

Sáňkařská dráha • •

BĚžEckÉ LYžOVÁNÍ
V okolí Božího Daru se nachází více jak 120 km různě náročných běžec-
kých tratí. Díky své poloze je zde sníh velmi brzy a běžecké stopy jsou 
upraveny již v době, kdy jiné lyžařské areály zimu teprve připravují. Z Bo-
žího Daru se můžete připojit na oblíbenou Krušnohorskou magistrálu, 
která vede celým pohořím z Chebu až na severočeský Sněžník u Děčína.

HOTEL ASTORIA***
   moderní hotelový komplex v centru  lázeňské čtvrti 
   tV/Sat, internetové připojení zdarma, telefon, minibar, trezor, fén, 

župan
   hotelové služby recepce v Lázeňském centru agricola (cca 50 m), re-

staurace (bufetové snídaně, obědy a večeře), úschovna lyží, léčebné 
a wellness procedury a bazén v Lázeňském centru agricola (cca 50 m)

   výtah, zvířata nejsou dovolena
   parkování na parkovišti (cca 200 m) za poplatek

APARTMÁNOVÉ UBYTOVÁNÍ
   dvoulůžkové studio s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou
   dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuchyň 

s jídelním koutem
   nové apartmány s čajovou kuchyňkou v hotelu astoria*** 
   rodinný pokoj v penzionu Dagmar (i.a) - dvoulůžkový obývací pokoj 

a samostatný dětský pokoj s patrovou postelí

kAM S DĚTMI
   Sáňkařská dráha na Klínov-
ci a Fichtelbergu

   Dětské parky naleznete 
ve všech skiareálech a ly-
žařském areálu novako. 
Kromě výuky lyží nebo 
snowboardu nabízí také 
půjčovnu lyžařského vyba-
vení.

   Snowtubing v lyžařském 
areálu novako

   Ježíškova pošta – kde mů-
žete zanechat svá vánoční 
přání.

   Ježíškova cesta je plná 
zábavy a úkolů pro malé 
i větší děti (v zimě jí může-
te absolvovat na běžkách).

cO DĚLAT PřI NEPřÍZNI POčASÍ?
ani při nepřízni počasí se zde nebude-
te nudit. navštívit můžete:
   Muzeum Královská mincovna Já-
chymov, Vlastivědné muzeum Boží 
Dar, Expozice těžby cínu v Horní 
Blatné, Muzeum v Karlových Varech 
a v nejdku

   Posvátný okrsek a zámek v Ostrově
   proslulou sklárnu Moser v Karlových 
Varech

   návštěvnické centrum největšího 
českého výrobce porcelánu thun 
v  nové roli

  interaktivní galerii Becherova vila 
nebo muzeum Jana Bechera v Karlo-
vých Varech

   zábavná dětská centra v Hopa Hopa, 
Hafík a Smajlík v Karlových Varech

   celoročně otevřený Vánoční dům 
v  Karlových Varech

   vánoční trhy na Božím Daru, v Karlo-
vých Varech, Chebu, Oberwiesentha-
lu či annabergu

Ubytování v hotelech a penzionech
cena v Kč za osobu / noc

15. 04.  
- 22. 12. 2016

02. 01.  
- 14. 04. 2017

ASTORIA
***

I. A 1/2    910 910
1/1 1 300 1 300

I. A Plus 1/2    910 1 290
1/1 1 300 1 870

Apartmá 1/2 1 100 1 690

DAGMAR
I. A 1/2    910 910

1/1 1 300 1 300
Studio 1/2 1 060 1 060

AquACenTRuM 
aGriCOLa

t. G. Masaryka 403
362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 836 000
agricola@laznejachymov.cz

Provozní doba: 
Po  13 - 21 h
Út - ne  10 - 21 h


