UBYTOVÁNÍ V APARTMÁ a SUITES

NABÍDKA POBYTŮ

Chystáte se do lázní nebo na dovolenou? Hledáte pro svoji rodinu odpovídající ubytování nebo velký životní prostor sami pro sebe? Vyberte
si naše apartmá. Jsou vhodná pro rodiny s dětmi, skupinky, ale také pro
cyklisty, turisty a lyžaře. Ve dvoulůžkovém apartmá budete mít obývací
pokoj, oddělenou ložnici a koupelnu. Všechna apartmá mají SAT-TV, telefon, minibar (ledničku) trezor a bezplatné připojení na internet. Jejich
součástí je také kuchyň s jídelním koutem či čajová kuchyňka.

LÉČEBNÉ POBYTY

Apartmá Běhounek***+

PENZION JITŘENKA
| nabízí soukromí se zázemím hotelu Běhounek
| propojen s hotelem Běhounek krytým koridorem

Apartmá Dalibor

Vila v klidné části v blízkosti lesoparku patří k lázeňskému hotelu Běhounek. Jitřenka nabízí příjemné jedno- a dvoulůžkové pokoje bez příslušenství a komfortně zařízené apartmá s kuchyňkou vhodné pro turisty,
cyklisty, lyžaře či rodiny s dětmi. Doplňkové služby včetně společenského
a kulturního vyžití jsou hostům k dispozici nejen v hotelu Běhounek, ale
i v ostatních lázeňských hotelech.
Recepce:
Stravování:
Procedury:
Wi-Fi:
Parkování:

v hotelu Běhounek
v hotelu Běhounek bufetovou formou v restauraci nebo
formou à la carte v hotelové kavárně
v hotelu Běhounek
zdarma ve společenské místnosti
v areálu lázní za poplatek

Suite a Studio Dalibor

Apartmá Jitřenka

Kategorie pokojů | Apartmá | III.

Nově vybavené apartmá ve 4. patře
nabízí obývací pokoj s ložnicí, kuchyňku s jídelním koutem, balkon
a samostatnou šatnu, koupelnu se
sprchovým koutem, fénem a županem, samostatné WC. Možnost dvou
přistýlek. Hosté obdrží denně láhev
vody na pokoj. Internetové připojení
zdarma.
Penzion Dalibor nabízí komfortní
ubytování v apartmá pro 2 – 4 osoby. Apartmá má ložnici, obývací pokoj
a kuchyň s jídelním koutem, koupelnu
se sprchovým koutem, WC a fénem.
K vybavení apartmá patří i SAT-TV,
telefon, trezor, lednice nebo minibar.
Možnost internetového připojení
zdarma. Stravování a lázeňské služby
nabízí hotel Běhounek.
Větší, komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje pod střechou s možností
přistýlky a čajovou kuchyňkou. Koupelna se sprchovým koutem, fénem
a WC. SAT-TV, telefon, trezor, lednice
nebo minibar. Možnost internetového
připojení ve suite zdarma a ve studiu
za poplatek. Stravování a lázeňské
služby v hotelu Běhounek.
Hledáte apartmá, ve kterém si můžete vařit sami? Velkoryse a komfortně řešené apartmá – obývací pokoj,
ložnice, má větší kuchyň s jídelním
koutem. Koupelna (sprcha, WC, fén,
župan). Možnost 2 přistýlek. Internetové připojení zdarma. Stravování
a lázeňské služby v hotelu Běhounek.

REGENERAČNÍ POBYTY

Naše léčebné pobyty jsou
určeny především pacientům s onemocněním
pohybového
aparátu,
oběhového ústrojí, neurologickými a kožními
nemocemi a diabetem.
Léčebný program sestavuje lázeňský lékař individuálně pro každého
hosta.

Pobyty jsou zaměřené na
prevenci možných onemocnění a zdravý životní
styl. Jsou vhodné pro lidi
se sedavým zaměstnáním
nebo pro ty, kteří jsou
vystaveni nadměrné psychické zátěži.

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme hotelové ubytování v kat. I.A, I.A Plus,
Suite a Apartmá a ubytování v penzionech kat.
III., I.A, Studio, Suite či
Apartmá.

KONGRESOVÉ MOŽNOSTI
Hotel Běhounek je ideálním místem pro pořádání kongresových a společenských akcí. Nabízí společenský sál s kapacitou až 180 míst, 2 variabilní salónky a prostory kavárny vhodné pro výstavní prezentace a akce.
K dispozici je ubytování přímo v hotelu nebo penzionech. Svá jednání,
školení či teambuildingy si navíc můžete obohatit nabídkou relaxačních
procedur.
Nabízíme Vám:
| pronájem salónků s technickým vybavením
| ubytování
| lázeňské léčebné a relaxační procedury
| komplexní gastronomický servis
| outdoorové aktivity (nordic walking, minigolf, tenis, pétanque,
ruské kuželky, půjčovna jízdních kol, golfové hřiště, sjezdovky,
běžkařské trasy a mnohé další)
| rehabilitační bazén, sauna
| relaxace v moderním Aquacentru Agricola

VÁNOCE A SILVESTR

Přijeďte si k nám odpočinout během Vánoc
a Silvestra. Zregenerujete
svůj organismus a příjemně strávíte sváteční
dny bez zbytečného shonu a stresu.
Bližší informace o nabídce jednotlivých pobytů naleznete na
www.laznejachymov.cz nebo vám rádi zašleme katalog.

Pro nabídku pronájmu, prosím, kontaktujte R. Krausovou,
tel.: +420 727 941 586, krausova@laznejachymov.cz

LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK***+

LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK ***+

GASTRONOMIE

| vzdušný a prostorný hotel s výhledem na panorama Krušných hor
| vše pod jednou střechou
| nově zrekonstruované pokoje ve 4. patře

PENZION DALIBOR

Veškeré lázeňské procedury jsou poskytovány přímo v hotelu a jsou přístupné i pro těžce postižené osoby. K dispozici je nepřetržitá zdravotnická služba.

| nabízí soukromí se zázemím hotelu Běhounek
| propojen s hotelem Běhounek krytým koridorem

Léčebný hotel Běhounek je bez bariér

Nepřehlédnutelná dominanta Jáchymovského údolí s jedinečným výhledem na panorama Krušných hor. Hotel je oblíbený především pro svou
prostornost a vzdušnost. Nabízí ubytování kategorie I.A a I.A Plus v útulných pokojích včetně 3 komfortních suites a 1 apartmá, stravování i léčení pod jednou střechou. Všechny pokoje mají vlastní balkon, ze kterého
je výhled do malebné okolní přírody.
Pro pohodlí a komfort našich hostů jsou k dispozici různé doplňkové služby: sluneční terasa, směnárna, kadeřnictví, kosmetika, manikúra/
pedikúra, knihovna, bezplatný přístup na hotelový počítač s internetem
a Wi-Fi připojení v hale a kavárně, úschovna kol a lyží a v odpoledních
hodinách rehabilitační bazén s whirlpoolem a Kneippovým chodníkem
dle volné kapacity.
Internetové připojení na pokojích za úhradu.
Parkoviště:
s obsluhou za poplatek

LÁZEŇSKÁ PÉČE

Snídaně, obědy i večeře jsou bufetové, podávané ve dvou restauracích
„Bellevue“ a „Bohemia“. Připravujeme také dietní nebo vegetariánská jídla. Hostům kavárny „Zimní zahrada“ nabízíme pokrmy á la carte a čerstvé
domácí zákusky. Pobyt vám zpříjemní taneční odpoledne a večery s živou
hudbou.

|
|
|
|
|
|

vhodný pro zdravotně postižené hosty a vozíčkáře
výtah pro vozíčkáře
6 pokojů pro vozíčkáře se speciálním vybavením koupelny a sprchy
zdvih pro umístění zdravotně postižených hostů do radonové vany
aquagymnastika v rehabilitačním bazénku (Auxil)
zdvih do bazénu

Vila s krásným výhledem do údolí a centra lázní patří k lázeňskému hotelu Běhounek. Dalibor nabízí příjemné jedno- a dvoulůžkové pokoje
a komfortně zařízené Suite, Studio a Apartmá s čajovou kuchyňkou, které
jsou vhodné pro turisty, cyklisty, lyžaře či rodiny s dětmi.
Internetové připojení na pokojích za úhradu.

Recepce:
Stravování:
Procedury:
Parkování:

Kategorie pokojů | Apartmá | Suite | I.A Plus | I.A

v hotelu Běhounek
v hotelu Běhounek bufetovou formou v restauraci
nebo formou à la carte v hotelové kavárně
v hotelu Běhounek
před budovou za poplatek

Kategorie pokojů | Apartmá | Suite| Studio | I.A

Jak se k nám dostanete?

Lázeňský hotel Běhounek
Lidická 1015 | 362 51 Jáchymov
Tel.: 353 834 444 | Fax: 353 834 777
behounek@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz
www.resortjachymov.cz

