
رياضة الدراجة الهوائية
ميكــن اســتئجار دراجــة هوائيــة للتجــول عــى قمــم التلــول يف 

ضواحــي مدينــة ياخيمــوف

ــخاص  ــال لألش ــات الجب ــات دراج ــارة الدراج ــل إع ــر مح يؤّج

الذيــن يحبــون املغامــرات. تجــد هــذا املحــل يف محطـّـة وقــوف 

الســيّارات تحــت فنــدق راديــوم بــاالس.

ــدة  ــاً تشــيكياً مل ــتئجار الدراجــات 50 كورون ــة اس ــغ تكلف وتبل

الســاعة الواحــدة. وميكنكــم رشاء دفاتــر القســائم التــي تصلــح 

ملــدة 1-5 ســاعات بســعر 130 كورونــاً تشــيكياً أو ملــدة 10-5 

ســاعات بســعر 250 كورونــاً تشــيكياً.

ملعب تنس في الهواء الطلق
متتع بلعب التنس يف الغابة

إذا كنــت تخطــط ملامرســة التنــس خــال إقامتــك يف ياخيمــوف فوجــدت امللعــب الــذي يقدمــه مصــح راديــوم بــاالس بجــوار ملعــب 

مينــي جولــف. ويفتــح ملعــب تنــس يوميــاً مــن الســاعة 8:00 صباحــاً إىل 20:00 مســاًء.

أجرة إستخدام امللعب

أجرة إستخدام امللعب تبلغ 150 كوروناً تشيكياً.

ــوان  ــزالء عــى العن ــة إىل قســم خدمــات الن ــا، يرجــى الكتاب ــر عرضن ــة استفســارات أو اقرتاحــات تهــدف إىل تطوي ــة وجــود أي يف حال

ــايل: 00420725523445 ــف الت ــم الهات ــى رق ــال ع ــرتوين kubat@laznejachymov.cz أو االتص االلك

نحتفظ لنفسنا بحق تغيري أسعار أو محتوى أو إنهاء الخدمات واملنتوجات املعروضة من قبلنا

رياضة التزلج
كلينوفيتــس  جبلــن  منحــدرات  عــى  بالتزلــج  اســتمتع 

ج فيختلبــر و

ــد  ــج عــى بع ــال كروشــني هــوري منتجــع تزل تجــدون يف جب

3 كيلومــرتات فقــط مــن مدينــة ياخيمــوف. إن منتجــع تزلــج 

ــه  ــذي تجدون )InterSkiregion Fichtelberg - Klínovec( ال

ــوق  ــه 1244م ف ــغ إرتفاع ــذي يبل ــس ال ــن كلينوفت ــى جبل ع

ــرج  ــييك وفيختل ــب التش ــع يف الجان ــذي يق ــر وال ــطح البح س

ــطح  ــوق س ــاع 1216م ف ــاين بإرتف ــب األمل ــع يف الجان ــذي يق ال

البحــر يضــم 33 كيلومــرتاً مــن مســارات التزلــج تتبايــن صعوبــة 

كيلومــرتات.   3 املســارات  أطــول  ويبلــغ  وانحــداراً  وطــوالً 

ــاً مــن الســاعة 9:00 صباحــاً إىل  ــج يومي وتعمــل مصاعــد التزل

ــاًء. ــاعة 16:00 مس الس

امليزات

- تأجري معدات التزلج

- مدربو التزلج املحرتفون

رياضة المشي الشمالي
هــل تحــب التنــزه يف الطبيعــة؟ قــم برحلتــك يف الجبــال ســراً 

عــى األقــدام مــع العكازيــن الرياضيــن!

 )NORDIC WALKING( الشــاميل  املــي  رياضــة  إن 

ــد  ــان. عن ــة االنس ــبة لصح ــن مناس ــن رياضي ــاعدة عكازي مبس

اســتخدام العــكازات الرياضيــة يف املــي يتــم تقويــة عضــات 

ــة والكتفــن. واملعــروف ان  ــة والرقب الظهــر والعضــات القطني

اســتخدام العــكازات الرياضيــة يخفــف الضغــط عــى املفاصــل.

مــن ممكــن لــك أن تحجــز درســاً تدريبيــاً عــى رياضــة املــي 

أجريكــوال  مركــز  يف   )NORDIC WALKING( الشــاميل 

.)AGRICOLA(

مواعيد مامرسة الرياضة

- كل يــوم الجمعــة مــن الســاعة 15:30 بعــد الظهــر. إننــا 

ننصحكــم بحجــز مــكان يف الــدورة بشــكل مســبق عــى رقــم 

ــد  ــق الري ــن طري ــايل 000 836 353 00420 أو ع ــف الت الهات

التــايل )agricola@laznejachymov.cz(. كذلــك  االلكــرتوين 

ــق مكتــب اإلســتعامات يف  ــام بالحجــز عــن طري ميكنكــم القي

ــز. املرك

أجــرة الســاعة التدريبيــة مبــا فيهــا اســتعارة العــكازات الرياضية 

تبلــغ 50 كوروناً تشــيكياً.



حافظ على نشاطك ولياقتك بممارسة مجموعة من التمارين 
الرياضية المتوفرة في مدينة ياخيموف وضواحيها

القراء األعزاء
ــوف  ــاج بياخيم ــات الع ــزالء مبصح ــات الن ــم خدم ــر قس ي

ــات مامرســة الرياضــات  أن تصــدر هــذه النــرة حــول إمكاني

ــا. ــوف وضواحيه ــة ياخيم ــتوية يف مدين ــة والش الصيفي

تكــون مدينــة ياخيمــوف هدفــا تقليديــا لعشــاق رياضــة املــي 

والدراجــات الهوائيــة عــى قمــم التــال صيفــاً والتزحلــق عــى 

ــة  ــون الرياض ــن ميارس ــوف الذي ــتطيع الضي ــتاًء. ويس ــج ش الثل

مركز اللياقة البدنية
حافظ عى حيويتك ونشاطك

يقــع هــذا املركــز يف الطابــق العلــوي ملركــز حاممــات أجريكــوال 

ــى آالت  ــوي ع ــة ويحت ــدات الرياضي ــة املع ــز بكاف ــو مجّه وه

للياقــة وبنــاء األجســام٬ مبــا فيهــا آالت املــي والدّراجــات 

ــن األوزان. ــة م ومجموع

ــك٬  ــم املســاعدة ل ــوم بتقدي ــص أن يق يســتطيع املــدرب املخت

ــن  ــد ع ــة املزي ــد معرف ــت تري ــه إذا كن ــرتدد يف مراجعت ــا ت ف

ــة. ــة الحديث ــن الرياضي التامري

أوقات الدوام

االثنن – من الساعة 10:00 إىل 20:00

الثاثاء – من الساعة 14:00 إىل 20:00

االربعاء – من الساعة 10:00 إىل 14:30

الخميس – من الساعة 14:00 إىل 20:00

الجمعة – من الساعة 10:00 إىل 20:00

السبت – من الساعة 14:00 إىل 20:00

المســبح فــي مركــز حمامــات 
أجريكــوال

املتألقــة طــوال فــرة  الشــمس  اســرخِ واســتمتع بأشــعة 

الصيــف عــى تــراس املركــز مــع إطــاالت جميلــة عــى 

الحديقــة

املركز املايئ )اكواسنرت( يشمل:

- مسبحاً طوله 25 مرتا

- رصيف كنايب

whirlpool حامم -

- مسبحاً صغرياً ملامرسة التامرين الرياضية املائية

- تزحلقاً عى التيار املايئ

- رشفة مكشوفة – ترياس

- حامماً فنلندياً - ساونا، أشعة حمراء، حامم بخاري

- مسبحاً لألطفال مع شال

- منقذاً

ساعات السباحة

االثنن – من الساعة 13:00 إىل 21:00

الثاثاء ولغاية األحد – من الساعة 10:00 إىل 21:00

آخر موعد للدخول هو الساعة 19:45

أوقات الدوام – يف الحامم الفنلندي – ساونا

من االثنن إىل الجمعة 13:00 – 21:00

السبت – األحد 10:00 – 21:00

آخر موعد للدخول هو الساعة 19:15

التكلفة

جلسة واحدة – 60 كورونا

مجموعة مكونة من 5 جلسات – 275 كورونا

مجموعة مكونة من 10 جلسات – 500 كورونا

مجموعة مكونة من 20 جلسات – 900 كورونا

تستمر الجلسة الواحدة 60 دقيقة.

بصــورة فعالــة أن يســتخدموا خدمــات مركــز اللياقــة البدنيــة 

ــم اســتعارة  ــارة الدراجــات وميكنه ــس ومحــل إع وملعــب التن

أدوات للتزحلــق عــى الثلــج يف منتجــع تزلــج يف فصــل الشــتاء.

ــة  ــرة كاف ــذه الن ــدم ه ــزالء أن تخ ــات الن ــم خدم ــل قس يأم

ــوف.  ــم يف ياخيم ــاء إقامته ــات أثن ــذه الرياض ــن به املهتم


