TIPY
PRO VOLNÝ ČAS
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA

COOL CLUB

nabídka našich partnerů

V Lázeňském centru Agricola najdete vedle tradičních lázeňských procedur také wellness procedury a tělocvičnu, kde se můžete zapojit do
různých cvičebních kurzů. Zkušené instruktorky vám nabídnou oblíbená
cvičení Pilates, Bosu nebo Aquafitness. Konkrétní program najdete na
webových stránkách www.aquajachymov.cz nebo v tištěných kulturních
programech. Vstupenky na jednotlivé akce zakoupíte na recepci Lázeňského centra Agricola.

Malé zábavní centrum Cool Club najdete v Kulturním domě. Pro zájemce
je připraven ping-pong, stolní fotbálek a šipky. Otevřeno je každý den od
8:00 do 22:00 hod. Bližší informace o provozu a možné rezervaci získáte
v recepci hotelu Curie.

Skiareál Klínovec
V Trail Parku Klínovec si užijte 24 km lesních stezek + 67 km značených
tras pro horská kola a koloběžky různých obtížností. Vhodnou stezku si
vybere každý – rodina s dětmi, začátečník i pokročilý biker. Půjčovna kol
a koloběžek u lanové dráhy Prima Express.

Aquacentrum
Pro milovníky vodního živlu je připraveno aquacentrum se dvěma plaveckými drahami, vířivkou, tobogánem, Kneippovým chodníkem, bazénkem pro cvičení aquafitness, finskou saunou, parním boxem a dětským
bazénkem.
Solná jeskyně
Speciální jeskyně se solnými stěnami vytváří čisté ionizované ovzduší
s minerály a optimální vlhkostí. Celkové relaxaci dopomáhá vhodně zvolená hudba i decentní osvětlení. Odpočinek na lehátkách bude příjemně
stráveným časem pro každého.
Fitness a solárium
Kvalitně vybavená posilovna se širokou škálou posilovacích strojů a věží
jistě uspokojí každého fitness nadšence. Součástí fitness centra jsou
i moderní horizontální a vertikální solária.
Kryoterapie
Účinná léčebná metoda, během které se organismus na velmi krátkou
dobu vystaví extrémně nízkým teplotám. Organismus začne produkovat
řadu účinných látek, což má v souhrnu efekt analgetický, protizánětlivý,
regenerační a antidepresivní.
Více informací na www.aquajachymov.cz.

Sportovní areál Plešivec
Vyzkoušejte svou obratnost a hbitost v lanovém centru. Vybrat si můžete ze tří různě obtížných tras. K dispozici je také nově zrekonstruovaná
restaurace s rozhlednou.

Loučná pod Klínovcem 322, Vejprty, tel.: +420 415 240 240
info@klinovec.cz, infocentrum@klinovec.cz, www.klinovec.cz

Tel.: +420 608 164 474
info@plesivec.eu
www.plesivec.eu

Sportcentrum Klínovec
Zapůjčení horských kol a koloběžek (včetně cyklistické helmy). Lukostřelba, střelba ze vzduchovky, disc golf, bungee running, lanové centrum,
týmové lyže a Slackline – moderní provazochodectví

Four Bowl Ostrov – centrum zábavy
Moderní centrum volného času. Najdete zde čtyři profesionální bowlingové dráhy firmy Brunswick, stolní hru Shuffleboard, stolní fotbal, šipky,
kulečník a bar.

Loučná pod Klínovcem 110, Vejprty
tel.: +420 474 333 928, +420 725 700 903
info@sportklinovec.cz, www.leto.sportklinovec.cz

Ostrov, Lidická 1285, tel.: +420 353 821 701, info@profi-bowling.cz
www.profi-bowling.cz

Půjčovna Boží Dar
Zapůjčení horských kol, dětských kol, elektrokol a koloběžek (včetně cyklistické helmy). Zapůjčení doplňků: dětská sedačka, vozík Chariot

Sportpark Ostrov
Dětské lanové centrum, vzduchová trampolína, dětské lezecké stěny, velké hřiště, cvičební nářadí, bludiště, pobytová louka s ohništěm, kašna
s fontánou, altány, parkoviště pro 20 vozidel

Boží Dar 58, tel.: +420 777 863 236, +420 774 863 235
e-mail: info@yettibike.cz, www.yettibike.cz

U nemocnice 1161, Ostrov, tel.: +420 734 871 527
www.sportparkostrov.cz

Areál Eduard – Nové Město
Lukostřelba, střelba z malorážky, paintball (pro min. 8 osob), tokkel (pro
min. 5 osob), zorbing, bikejoring ( jízda na kole se psy), dog scootering
( jízda na koloběžce se psy)

Společenské hry
Na recepcích hotelů si můžete zapůjčit nejrůznější stolní hry, například
dámu, šachy, Eurokvíz, Spiele Magazin, Člověče nezlob se a další. Na
terase hotelu Radium Palace jsou také k dispozici venkovní šachy.

Tel.: +420 608 956 343, radek.grulich@gmail.com
www.arealeduard.cz

Aktivní pobyt v přírodě je nezbytná součást
odpočinku a regenerace pro všechny věkové skupiny. Jáchymovské lázně nabízí nejen
osvědčené léčebné a relaxační pobyty, ale také
kvalitní zázemí pro aktivní pobyt v Krušných
horách . V tomto letáku najdete nabídku našich
lázní , partnerů i několik dalších tipů a možností , které nabízí zdejší region .

KULTURNÍ PROGRAM

VÝLETY

SPORTOVNÍ AKTIVITY

krušné hory

Nedílnou součástí lázeňského pobytu je bohatý kulturní a společenský
život. Těšit se můžete na taneční večery, koncerty špičkových operních
a operetních interpretů, jazzových nebo swingových kapel. Kromě kulturních akcí přímo v lázních můžete navštívit varhanní koncerty v kostele
sv. Anny a sv. Jáchyma v Jáchymově s výbornou akustikou, jež vám poskytnou neobyčejný hudební zážitek. Koncerty různých žánrů se konají
také v blízkém Ostrově nebo v Karlových Varech. Milovníci kinematografie mohou navštívit jáchymovské kino Radium, které je vybaveno HD
digitální projekcí a skvělým prostorovým ozvučením.

Karlovarský kraj v současné době láká návštěvníky čtyřmi národními kulturními památkami (Hrad a zámek Bečov s relikviářem sv. Maura, klášter
Premonstrátů v Teplé, Císařské lázně v Karlových Varech, Šlikovská pokladnice a Rudá věž smrti v Ostrově). Dva celky jsou navrženy na zápis do
Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (Západočeský lázeňský
trojúhelník, Montanregion Krušnohoří – Erzgebirge).

Jáchymovské lázně nabízí řadu individuálních i skupinových aktivit.

Krušné hory nabízejí nevšední zážitky po celý rok. V zimě jsou rájem sjezdařů, snowboardistů i běžkařů. Lyžařské areály nabízejí více než 51 km
sjezdovek ve vzdálenosti do 12 km od Jáchymova. Novinkou je 3 km
dlouhá sjezdovka Klínovec - Jáchymov se sedačkovou lanovkou. Můžete
využít skibus zdarma a skipasy se slevou pro naše hosty v InterSkiregionu
Fichtelberg-Klínovec.

VYCHÁZKY
Krušné hory jsou protkány mnoha kilometry
turistických cest. Zajímavé pěší okruhy různé náročnosti najdete také v bezprostřední
blízkosti lázeňské čtvrti. Vypravit se můžete
například k jáchymovským mlýnkům, ke špitálnímu kostelíku, na Dívčí skok nebo na tzv.
Klobouk, Popovský vrch nebo na obnovenou
výletní stezku Mlýnským údolím do Ostrova.
Pokud nejste vyznavačem individuální turistiky, můžete se zúčastnit organizovaných vycházek s průvodcem, od kterého se dozvíte
zajímavé informace z historie i současnosti
Jáchymova. K dispozici jsou vám také naučné
stezky jako například Radonová stezka nebo
Jáchymov - perla českého hornictví.

Při svých toulkách regionem byste neměli vynechat ani přírodní zajímavosti jako například Blatenský příkop a Božídarské rašeliniště. V nedalekém Božím Daru, nejvýše položeném městečku České republiky, můžete
navštívit Ježíškovu poštu, vlastivědné muzeum, Božídarský Špičák či Ježíškovu cestu, která je ušitá na míru rodinám s dětmi.
Více informací o koncertech, vycházkách a výletech získáte na
www.spainfojachymov.cz,
www.resortjachymov.cz/kam-na-pesi-tury
nebo u programových specialistek ve SPA Info Jáchymov a v jednotlivých
lázeňských hotelech.

Nordic walking | Vydejte se na vycházku do blízkého okolí pod vedením zkušeného instruktora, který vás naučí základům tohoto velice oblíbeného sportu. Ti zkušenější si mohou vypůjčit hole pro Nordic walking
na recepci Lázeňského centra Agricola a na procházku se vydat sami.
Minigolf, ruské kuželky, petanque | V období od května až do
září se podle počasí můžete aktivně zabavit ve sportovním centru pod
balustrádami hotelu Radium Palace.
Tenis | Za hotelem Radium Palace u lesní kavárny Belveder se nachází
klasický antukový tenisový kurt. Provozní doba je dle aktuálních klimatických podmínek od června do září. Nabízíme možnost zapůjčení tenisových raket a míčků. Rezervace a platba na recepci hotelu Radium Palace.
Horská kola | Pro výlety do okolí si u nás můžete zapůjčit jízdní kola.
V nabídce jsou nově také elektrokola značky Apache.
Výpůjční místo - parkoviště pod hotelem Radium Palace.
Rezervace a platba na tel.: +420 353 831 789, +420 353 836 000.

V letních měsících si na své
přijdou cyklisté, kteří se mohou těšit na více než 400 km
tratí. Doporučujeme Krušnohorskou magistrálu nebo
nový Trail Park přímo na Klínovci, kde naleznou bohaté
sportovní vyžití jak začínající
cyklisté a děti, tak i ostřílení bikeři. Milovníci silniční
cyklistiky zase ocení silnice
s dobrým povrchem a téměř
bez provozu.

TIP | lanovkou na klínovec

TIP | trail park klínovec

TIP | cyklistika bez námahy

Z Jáchymova se můžete nechat pohodlně
vyvézt čtyřsedačkovou lanovkou až na vrchol krušnohorského Klínovce a navštívit
nedávno rekonstruovanou rozhlednu, ze
které budete mít krásný výhled do dalekého
okolí.

Trail Park Klínovec - v lesích Jáchymova naleznete 24 km pozvolně
klesajících plynulých stezek speciálně navržených pro potěšení z jízdy
na horském kole. Stezky jsou odstupňovány do tří úrovní náročnosti
a odpovídající obtížnost tak naleznou jak začínající cyklisté, rodiny
s dětmi, tak i zkušenější jezdci. Zpět k začátku stezek vás vyveze čtyřsedačková lanová dráha Prima Express. Více informací naleznete na
www.trailpark.cz.

Cyklistika bez námahy - umožní vám poznat okolí Klínovce s minimální potřebou překonávat náročná stoupání. Připraveno je pět
značených okruhů o délkách 7 až 27 km, které vás zavedou do města
Boží Dar, Loučná pod Klínovcem a obce Suchá, odkud vám nabídnou
nádherné výhledy do dalekého okolí. Všechny okruhy mají start na
vrcholu Klínovce. Náročné stoupání na vrchol za vás však obstarají
dvě sedačkové lanové dráhy.

kontaktY
Hotel & Relax Resort
Jáchymov
Tel.: +420 353 833 333
info@laznejachymov.cz
/resortjachymov
www.resortjachymov.cz
SpaInfo Jáchymov
Tel.: +420 353 831 618
spainfo@laznejachymov.cz
/spainfojachymov
www.spainfojachymov.cz
Lázeňské centrum
a Aquacentrum Agricola
T. G. Masaryka 403
362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 836 000
Tel.: +420 353 836 111
agricola@laznejachymov.cz
/aquacentrum-agricola
www.aquajachymov.cz
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov
/lecebnelaznejachymov
www.laznejachymov.cz

