
Jáchymovské lázně nabízejí unikátní léčbu pohybového aparátu
pomocí radonové vody. Léčení pomáhá při onemocnění kloubů,
periferního nervového systému a zlepšuje stavy po úrazech
a operacích. Jsme specialisté na léčbu  Bechtěrevovy choroby.

Mimo léčebných pobytů nabízíme také relaxační wellness
procedury, které si můžete v našich hotelech zakoupit
dle vlastního výběru. Pořádáme také výlety a nejrůznější
kulturní akce.

PRVNÍ RADONOVÉ LÁZNĚ SVĚTA
Léčebné lázně Jáchymov a. s.

T. G. Masaryka 415, 362 51Jáchymov
Tel.: 353 833 333
Fax: 353 834 567

E-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

Umístění:  v centru lázní, nedaleko autobusové zastávky

Poskytuje komplexní zdravotnické služby, léčebné a rehabilitační 
procedury.

Procedury předepisované lékařem: radonové koupele,
 podvodní masáže, perličkové, vířivé a bylinné
 koupele, skotské střiky, rehabilitační cvičení
 v bazénu, skupinový nebo individuální tělocvik,
 klasické či refl exní masáže, uhličité koupele
 a elektroléčba

Volně prodejné procedury: solná jeskyně, thajská a shiatsu
 masáž, hot stones masáž, podvodní masáž,
 klasická masáž částečná, ruční lymfodrenáž, vířivá
 koupel, perličková koupel, koupel přísadová,
 kryoterapie, solárium a fi tcentrum

K příjemnému posezení mezi procedurami zve kavárna
ve druhém patře. 

Kontakt: Lázeňské centrum Agricola
 Tel.: +420 353 836 000 
 E-mail.: agricola@laznejachymov.cz

Při návštěvě Jáchymova můžete využít také ubytovacích 
služeb hotelových budov lázní. Na procedury a stravování poté 
docházíte do nejbližší lázeňské budovy. Kontakty a informace 
získáte na recepcích jednotlivých lázeňských domů.

ASTORIA
Ubytování: 48 dvojlůžkových a 7 jednolůžkových pokojů
Kategorie: I.A
Vybavení: koupelna se sprchou a WC, televizor se satelitním
 programem, telefon, internet a lednice 
Léčení: LC Agricola                
Stravování: LK Curie  Kontakt: LK Curie

LUŽICE
Ubytování: 31 dvojlůžkových a 21 jednolůžkových pokojů
Kategorie: I.
Vybavení: koupelna se sprchou, WC, rádio, internet, telefon,
 lednici a televizor je možno zapůjčit na recepci
Léčení: LC Agricola 
Stravování: LK Curie  Kontakt: LK Curie

DAGMAR
Ubytování: 16 dvojlůžkových pokojů
Kategorie: III. Léčení: LC Agricola
Stravování: LK Curie Kontakt: LK Curie

DALIBOR a JITŘENKA
Ubytování: 35 jednolůžkových a 17 dvoulůžkových pokojů
Kategorie: II. a III. Léčení: LS Běhounek 
Stravování: LS Běhounek Kontakt: LS Běhounek

PENZION M
Ubytování: jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, apartmán
Kategorie: I.A Vybavení: koupelna, WC
Léčení:  LS Běhounek Stravování: LS Běhounek
  Kontakt:  LS Běhounek



Umístění: centrum Jáchymova, blízko autobusové zastávky

Léčení: radonové koupele a veškeré další léčebné
 procedury, nepřetržitá zdravotnická služba

Ubytování: 121 dvojlůžkových a 52 jednolůžkových pokojů,
 2 pokoje pro hosty s omezenou pohyblivostí

Kategorie: I.A

Vybavení: televize se satelitním programem, telefon, internet,
 lednice, koupelna se sprchou a WC, minibar 

Poznámky: v domě Curie mají klienti k dispozici také trezor,
 pro ostatní domy je centrální trezor na recepci

Stravování: čtyři restaurace, možnost výběru plné penze
 i polopenze

Služby: bazén, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetický
 salon, připojení k internetu (wi - fi ), zapůjčení
 koupacího pláště a fénu, denní bar, kavárna, žehlírna,
 prádelna, terasa s lehátky, hlídané parkoviště,
 bankovní automat, knihovna, prodej suvenýrů

Kontakt: Lázeňský komplex CURIE – PRAHA – ELEKTRA 
 Agricolovo nám. 1036, 362 51 Jáchymov

 Recepce tel.:  +420 353 832 111
  fax: +420 353 831 683
 Rezervace tel.: +420 353 836 666
  fax: +420 353 832 777

 E-mail: curie@laznejachymov.cz

Umístění: v krásném  prostředí lesoparku, nedaleko auto-
 busové zastávky
 
Léčení:  radonové koupele a veškeré další léčebné
 procedury, nepřetržitá zdravotnická služba

Ubytování: 157 stylových jedno a dvoulůžkových pokojích,
 3 salonky (možno pronajmout k pokojům kategorie
 Superior Plus), 8 pokojů pro hosty s omezenou
 pohyblivostí

Kategorie: Superior Plus, Superior, de Luxe, I.A a 2 apartmány

Vybavení: koupelna se sprchou nebo vanou, fén, WC, televize
 se satelitním programem, internet, lednička, minibar,
 telefon, zabudovaný trezor

Stravování: pět stylových restauracích s nabídkou denního
 menu nebo a lá carte

Služby: bazén, sauna, připojení k internetu (wi - fi ), business
 centrum, společenský sál, knihovna, žehlírna,
 kadeřnický a specializovaný kosmetický salon,
 pedikúra, hlídané parkoviště, půjčovna aut, tenis,
 minigolf, nordic walking, půjčovna horských kol
 a lyžárna

Ostatní: letní terasa s výhledem do parku, prosklená klima-
 tizovaná kavárna s bohatou nabídkou občerstvení,
 velký společenský sál, stylový taneční bar s živou
 hudbou, koncertní sál

Kontakt:  Lázeňský 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: radiumpalace@laznejachymov.cz

Umístění: vysoko nad jáchymovským údolím, možnost
 objednat dopravu z autobusové zastávky a zpět

Léčení: radonové koupele a veškeré další léčebné
 procedury, nepřetržitá zdravotnická služba

Ubytování: 160 jedno i dvojlůžkových pokojů, včetně
 4 apartmánů

Kategorie: I.A

Vybavení: balkony s úžasnými výhledy do okolní přírody,
 koupelna se sprchou, fén, WC, televizor se sate-
 litními programy a informační smyčkou, lednička,
 minibar, telefon a zabudovaný trezor

Stravování: dvě restaurace, v Lobby baru je možné si objednat
 vedle občerstvení i stravování formou a lá carte

Služby: bazén, sauna, připojení k internetu (wi - fi ), čištění
 a praní prádla, žehlírna, místnost pro čištění
 bot, zapůjčení auta, knihovna, hrací salonek
 s televizí, kulečníkem a možností hraní různých
 stolních her, Lobby bar, koncertní sál, prodej
 denního tisku, časopisů a suvenýrů, v letních
 měsících rozlehlá terasa s lehátky

Kontakt: Lázeňské sanatorium AKADEMIK BĚHOUNEK
 Lidická 1015, 362 51 Jáchymov

 Recepce tel.: +420 353 834 111 
  fax: +420 353 831 283 
 Rezervace tel.: +420 353 834 444
  fax: +420 353 834 777

 E-mail: behounek@laznejachymov.cz


