První radonové lázně světa

BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR

VÍTEJTE V JÁCHYMOVĚ
Lázeňské město Jáchymov leží v hlubokém údolí pod
nejvyšší horou Krušných hor - Klínovcem (1244 m).
Proslulé hornické město si své místo v moderních
dějinách vydobylo rozsáhlou těžbou vzácných rud jako
je stříbro nebo cín. Ve zdejší královské mincovně se
od roku 1519 razil stříbrný tolar, jenž dal jméno americkému dolaru. V té době Jáchymov (Sankt Joachimsthal)
patřil k nejvýznamnějším městům v Evropě.
Další významné období města započalo v polovině
19. století, kdy se v jáchymovských dolech začal těžit
uran. S objevem radioaktivity a jejích léčebných
účinků započala v roce 1906 historie lázní
Jáchymov jako prvních
radonových lázní světa.
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1. Radium Palace
2. Radiologický
pavilon
3. Ředitelství
4. Agricola
5. Astoria
6. Dalibor

7. Jitřenka
8. Běhounek
9. Komplex Curie
10. Dagmar
11. Kulturní dům
12. Lužice
13. Blaník

ZLEPŠÍME VÁM VAŠE ZDRAVÍ

LÁZNĚ JÁCHYMOV JSOU JEDINEČNÉ

Základem tradiční jáchymovské léčby jsou koupele
v radonové vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími metodami fyzikální terapie a odborné rehabilitace.
Procedury jsou podávané podle individuálního léčebného plánu zpracovaného lékařem pro každého jednotlivého klienta na základě vstupního vyšetření. Radonová
koupel s energetickými účinky výrazně zlepšuje hybnost
kloubů, působí protizánětlivě, zvyšuje obranyschopnost
organismu, zlepšuje prokrvení, stimuluje opravné procesy v jádrech buňky, a tím snižuje spotřebu analgetik či
jiných léčiv. Po ukončení léčby zmírňuje bolest po 8 – 10
měsíců. Unikátním zdrojem radonové vody je nejstarší
funkční důl v Evropě – Svornost. Léčíme nemoci pohybového a oběhového ústrojí, nemoci z poruchy výměny
látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci nervové a kožní.
Jsme specialisté na léčbu Bechtěrevovy choroby.
ODPOČIŇTE SI UPROSTŘED PŘÍRODY
Aktivní dovolená v krásné krušnohorské přírodě či krátkodobé vital pobyty spojené s relaxačními procedurami
vám dodají novou energii a pohodu.
PEČUJTE O VAŠE ZDRAVÍ A KRÁSU
Pod dohledem našich odborníků se uvolníte, odpočinete
si a načerpáte novou energii. Dopřejte si relaxační
a zkrášlující procedury, které blahodárně působí na vaše
tělo i duši.
DÝCHEJTE ZDRAVÝ VZDUCH
Během svého pobytu si plnými doušky vychutnejte
čerstvý horský vzduch. Samozřejmostí je čistota v našich
hotelech i nekuřácké prostředí.
VYBERTE SI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV
Připravili jsme pro vás širokou nabídku ubytování
v lázeňských hotelech a penzionech podle vašeho přání.
POZNEJTE POHOSTINNOST LÁZNÍ
Pochutnejte si na pokrmech připravených z kvalitních
čerstvých surovin podávaných á la carte, výběrem
z menu nebo formou bohatých švédských stolů.

| LÁZEŇSKÝ HOTEL VE STYLU VÍDEŇSKÉHO NEOKLASICISMU
| VŠECHNY SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU
| DRŽITEL PRESTIŽNÍCH CERTIFIKÁTŮ EUROPESPA MED,
MEDISPA

RADIUM PALACE ****

RADIUM PALACE ****
POLOHA

v centru lázeňské čtvrti

POKOJE
počet lůžek 282
4 pokoje
s 8 lůžky
pro tělesně
postižené
HOTELOVÉ
SLUŽBY

Suite (Standard, Premium, Madame Curie)
| Superior Plus | Superior | JuniorSuite | I.A

LÁZEŇSKÁ
PÉČE
WELLNESS
ZÓNA

DŮLEŽITÉ
PARKOVÁNÍ

TV/SAT | internetové připojení | telefon
| minibar | trezor | fén | župan
recepce, směnárna, restaurace (bufetová
snídaně, obědy a večeře servírované),
kavárna, koncertní a taneční sál,
kadeřnictví, kosmetický salon, pedikúra,
internetový koutek, sluneční terasa,
úschovna kol a lyží
lékař, radonové koupele,
další léčebné a wellness procedury
vstup v určený čas podle volné kapacity
zdarma – rehabilitační bazén, whirlpool,
Kneippův chodník, sauna (denně 90 min.,
nezbytná rezervace předem), suchá sauna
a infrasauna za poplatek
výtah, zákaz kouření, psi malých plemen
se souhlasem hotelu
pod hotelem (cca 300 m) za poplatek

Tel.: 353 835 555 | E-mail: radiumpalace@laznejachymov.cz

| LÁZEŇSKÝ HOTEL S VÝHLEDEM NA PANORAMA
KRUŠNÝCH HOR
| VŠECHNY SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU
| DRŽITEL PRESTIŽNÍCH CERTIFIKÁTŮ EUROPESPA MED,
MEDISPA

BĚHOUNEK ***+

BĚHOUNEK ***+
POLOHA

v lázeňské čtvrti

POKOJE
počet lůžek 350
s depandancemi
6 pokojů
s 12 lůžky
pro tělesně
postižené
HOTELOVÉ
SLUŽBY

Apartmá | Suite | I.A Plus | I.A

LÁZEŇSKÁ
PÉČE
WELLNESS
ZÓNA

DŮLEŽITÉ
PARKOVÁNÍ

TV/SAT | internetové připojení | telefon
| minibar | trezor | fén | župan
depandance (penziony) DALIBOR
a JITŘENKA propojené koridorem
recepce, směnárna, restaurace (bufetové
snídaně, obědy a večeře), kavárna, salónky
Domino a Bridge, kadeřnictví, kosmetický
salon, pedikúra, internetový koutek,
sluneční terasa, úschovna kol a lyží
lékař, radonové koupele,
další léčebné a wellness procedury
vstup v určený čas podle volné kapacity
zdarma – rehabilitační bazén, whirlpool,
Kneippův chodník, sauna za poplatek
(denně 60 min., nezbytná rezervace
předem)
hotel ve svahu, každý pokoj s balkonem,
výtah, zákaz kouření, psi malých plemen
se souhlasem hotelu
u hotelu a depandancí za poplatek

Tel.: 353 834 444 | E-mail: behounek@laznejachymov.cz

| KOMPLEX TŘÍ LÁZEŇSKÝCH BUDOV V SRDCI JÁCHYMOVA
| VŠECHNY SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU
| DRŽITEL PRESTIŽNÍHO CERTIFIKÁTU MEDISPA

CURIE ***

CURIE ***

ASTORIA ***

POLOHA

v lázeňské čtvrti

POLOHA

v centru lázeňské čtvrti

POKOJE
počet lůžek 294
3 pokoje
se 6 lůžky
pro tělesně
postižené
HOTELOVÉ
SLUŽBY

Suite | I.A

POKOJE
počet lůžek
140

Apartmá | I.A Plus | I.A

HOTELOVÉ
SLUŽBY

recepce v Lázeňském centru Agricola
(cca 50 m), restaurace (bufetové snídaně,
obědy a večeře), úschovna kol a lyží
lékař, radonové koupele, další léčebné
a wellness procedury, bazén v Lázeňském
centru Agricola (cca 50 m)

LÁZEŇSKÁ
PÉČE
DŮLEŽITÉ
PARKOVÁNÍ

TV/SAT | internetové připojení | telefon
| lednička | trezor nebo
uzamykatelná skříňka | župan
recepce, směnárna, restaurace
(bufetové snídaně, obědy a večeře),
kavárna, kadeřnictví, kosmetický salon,
pedikúra, internetový koutek
lékař, radonové koupele, léčebné
procedury, rehabilitační bazén,
další procedury v Lázeňském centru
Agricola (cca 200 m)
výtah, zákaz kouření, psi malých plemen
se souhlasem hotelu
před komplexem za poplatek

LÁZEŇSKÁ
PÉČE
DŮLEŽITÉ
PARKOVÁNÍ

TV/SAT | internetové připojení | telefon | lednice
| trezor | fén | župan

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

Tel.: 353 836 000 | E-mail: agricola@laznejachymov.cz

DAGMAR

Tel.: 353 836 666 | E-mail: curie@laznejachymov.cz

POLOHA

blízko komplexu Curie (cca 300 m)

POKOJE
počet lůžek
54

Studio | I.A

HOTELOVÉ
SLUŽBY

restaurace (bufetové snídaně, obědy a večeře),
úschovna kol a lyží, recepce a další služby
v komplexu Curie
lékař, radonové koupele a další léčebné
procedury v komplexu Curie (cca 300 m),
wellness procedury a bazén
v Lázeňském centru Agricola (cca 500 m)

LÁZEŇSKÁ
PÉČE
WELLNESS
ZÓNA
DŮLEŽITÉ
PARKOVÁNÍ

TV/SAT | internetové připojení | telefon
| lednička

whirlpool, sauna, pára za poplatek
výtah, zákaz kouření, psi malých plemen
se souhlasem penzionu
u penzionu a před komplexem Curie
za poplatek

Tel.: 353 836 666 | E-mail: dagmar@laznejachymov.cz

TRADICE ZAVAZUJE

Počátky lázeňství v Jáchymově sahají do roku 1906, kdy
dochází k prvnímu využití radonových koupelí k léčbě
pohybového aparátu. Rozvíjíme léčebnou péči na bázi
přírodního léčebného zdroje a nejnovějších poznatků fyzikální terapie a rehabilitace.

LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
• lékař • léčebné a wellness procedury • bazén se dvěma
plaveckými drahami (25 m) • rehabilitační bazén
• aquafitness • malý bazének pro děti s vodopádem
• tobogán • whirlpool • Kneippův chodník • finská sauna
• infra sauna, parní box • fitness studio • solná jeskyně
• letní terasa s lehátky • kadeřnictví • kosmetika
• internetové připojení v hale a v kavárně
Návštěvníkům Lázeňského centra Agricola
je k dispozici parkování zdarma.
Recepce Agricola – denně 7:00 - 21:00
Tel.: 353 836 000
www.aquajachymov.cz
www.resortjachymov.cz

AKTIVNÍ DOVOLENÁ PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
v Krušných horách na kole, koloběžce, lyžích či pěšky
• 3 km dlouhá sjezdovka Klínovec - Jáchymov
• turistické stezky, downhillové tratě, flow trailové trasy,
cross-country okruhy
• lanová centra a další volnočasové aktivity
• slevy na lanovky v InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec
• slevy na děti
• léčebné a wellness procedury
• Lázeňské centrum Agricola

VYUŽIJTE SLUŽEB NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÉ SKUPINY

Jáchymovské lázně patří společně s Lázněmi Luhačovice, a.s.
do největší lázeňské skupiny v České republice
SPA & WELLNESS NATURE RESORTS.

RUČÍME ZA KVALITU

Kvalita našich služeb je certifikována EuropeSpa.
Osobní přístup a vysoká profesionalita našich zaměstnanců
jsou zaměřeny na vaši plnou spokojenost.
Děkujeme za váš názor jak ještě zlepšit naše služby.

VĚRNOST SE VYPLÁCÍ

Vážíme si našich věrných zákazníků, kteří se k nám
opakovaně vracejí. Nabízíme členství v RADON SPA KLUBU
s mnoha výhodami.

BRZY NA SHLEDANOU

Jsme tu pro vás 24 hodin denně, osobně
nebo prostřednictvím kontaktů.

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415 | 362 51 Jáchymov
Tel.: 353 833 333 | Fax: 353 834 567
E-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

/lecebnelaznejachymov

www.laznejachymov.cz

... a budete se k nám rádi vracet

