léčebné lázně jáchymov

Lyžování v Krušných horách

Váš specialista na léčbu
pohybového aparátu radonovou vodou

Krušné hory patří mezi oblíbené destinace milovníků zimních sportů díky
nádherné přírodní scenérii a řadě lyžařských areálů s terény pro začínající
i zkušené lyžaře.

KÚRA NA ZKOUŠKU | 7 nocí s plnou penzí

KRUŠNÉ HORY V ZIMĚ
		sáňkařská dráha
		na Klínovci
		dětské parky
		s výukou lyžování
		snowtubing
		na Božím Daru
		Ježíškova pošta
		na vánoční přání
		Ježíškova cesta
		se zábavnými úkoly

		celkem 33 km sjezdových tratí všech obtížností
		běžně 18 km tratí sjízdných po celou sezónu
		4 sedačkové lanovky na Klínovec, 7 lyžařských vleků
		vrchol Klínovce 1244 m. n. m.
		snowparky s u-rampami, překážkami, skoky

cena od 10 024 Kč/osoba/pobyt

VITAL KLASIK | 7 nocí s polopenzí
cena od 9 100 Kč/osoba/pobyt

		50 km upravovaných tratí v místě
		242 km tras po hřebeni hor
		vícestopá Krušnohorská magistrála
		snowkiting, výpravy na sněžnicích
		školy lyžování a snowboardingu,
		půjčovny vybavení

LÁZEŇSKÝ RELAX | 3 noci s polopenzí
cena od 4 680 Kč/osoba/pobyt

Kompletní nabídku léčebných a relaxačních programů
najdete na
www.laznejachymov.cz.

horská
Krušnoistrála
mag

Fichtelberg

		Muzeum
		Královská mincovna,
		Muzeum Karlovy Vary
		Posvátný okrsek
		a zámek v Ostrově
		Muzeum a sklárna Moser,
		porcelánka Thun
		Vánoční dům
		v Karlových Varech
		3 zábavní dětská centra
		v Karlových Varech

v Krušných horách
2017 – 18
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Sjezdovky
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
K Lanovce 912 | 362 51 Jáchymov
Tel.: 353 832 854 | E-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz
ZMĚNY VYHRAZENY

ZIMNÍ
dovolená

1
2
3
4
5

Jáchymovská 2950 m
Dámská 1400 m
Pařezovka 1500 m
U zabitého 850 m
Pod Zámečkem 450 m

Lanovky
6 Cool Funpark 550 m
8 Přemostěná 1650 m
9 Slalomák 600 m
11 Jáchymovská II. freeride 2800 m
12 Dětský park 150 m

A		
B		
C		
D		

LD Prima Express 2168 m
LD CineStar Express 1250 m
LD Suzuki 1050 m
LD Dámská 1240 m

LÁZNĚ A KRUŠNÉ HORY

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
V KRUŠNÝCH HORÁCH
		
		
		
		

4x ubytování s polopenzí
4x vstup do bazénu a saunového světa
(120 min., Lázeňské centrum Agricola - LCA)
2x solná jeskyně (45 min., LCA)

		
		
		
		

Každá další 1 noc:
1x ubytování s polopenzí
1x vstup do bazénu a saunového světa
(120 min, LCA)

cenově
dný
výho ček
balí

NÁŠ TIP NA JARNÍ PRÁZDNINY V KRUŠNÝCH HORÁCH

SLEVA 10 %

AKTIVNÍ DOVOLENÁ 5. 2. – 18. 3. 2018
na pobyt v délce 6 nocí a více

Z Jáchymova mohou děti za Ježíškem i po Vánocích…
Doporučujeme výlety do okolí:
Boží Dar – Ježíškova cesta, Karlovy Vary – Vánoční dům,
Výstava medvídků, Oberwiesenthal – mořské akvárium a další…

BONUS
		
		
		
		
		
		

slevy na skipasy v Interskiregionu
Fichtelberg - Klínovec a Boží Dar - Neklid
zdarma zapůjčení holí pro nordic walking
zdarma úschovna kol a lyží
denně sladké občerstvení pro děti od 10 do 15 let
skibus pro hotelové hosty zdarma

DAGMAR

blaník

LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA (LCA)

| MODERNÍ PENZION S RESTAURACÍ A WELLNESS ZÓNOU

| PENZION S VÝBORNÝM POMĚREM ÚROVNĚ UBYTOVÁNÍ A CENY

Příjemná relaxace po sportovních aktivitách...

POLOHA

blízko komplexu Curie (cca 300 m)

POLOHA

blízko komplexu Curie (cca 400 m)

POKOJE

Studio | I.A

POKOJE

I.

TV/SAT | Wi-Fi zdarma | telefon | lednička
HOTELOVÉ
SLUŽBY

recepce a služby v komplexu Curie (cca 300 m), stravování formou bufetu, úschovna kol a lyží

WELLNESS

za poplatek – whirlpool, finská a parní sauna;
wellness procedury, bazén, sauny v LCA (cca 500 m)

DŮLEŽITÉ
PARKOVÁNÍ

výtah, zákaz kouření, ubytování domácích mazlíčků za
350 Kč/den pouze s předchozím souhlasem
za poplatek (u penzionu a před komplexem Curie)

vlastní koupelna se sprchovým koutem a WC, TV, malá
lednička, možnost přistýlky a zapůjčení dětské postýlky
HOTELOVÉ
SLUŽBY

recepce v komplexu Curie (cca 400 m), stravování formou
bufetu

WELLNESS
SLUŽBY

wellness procedury, bazén, sauny v LCA (cca 600 m)

STRAVOVÁNÍ

v restauraci Praha (cca 400 m)

DŮLEŽITÉ

výtah, zákaz kouření, společenská místnost s velkoplošnou televizí

PARKOVÁNÍ

u komplexu Curie

SLEVY PRO DĚTI
		
		
		
		

dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby
dítě 2 – 12 let SLEVA 30 % z ceny pobytu
dítě 12 – 15 let SLEVA 10 % z ceny pobytu
dítě na přistýlce SLEVA 10 % z ceny pobytu

Rodinám s více dětmi nabízíme ubytování v moderně vybavených
apartmánech, studiích nebo rodinných pokojích. Bližší informace a ceny
najdete na internetových stránkách www.resortjachymov.cz

aktivní dovolená v krušných horách
• ceny jsou v Kč
za osobu a pobyt (noc)
• ceny nezahrnují lázeňský poplatek

DAGMAR

Hotelové ubytování se snídaní

Celoročně
2. 1. - 22. 12. 2018

• ceny jsou v Kč
za osobu a noc
• ceny nezahrnují
lázeňský poplatek

1/2

1/1

I. A

4 840 (1 210)

6 200 (1 550)

DAGMAR

Studio

5 360 (1 340)

–

BLANÍK

Vysvětlivky: 1/2 – 2lůžkový pokoj, 1/1 – 1lůžkový pokoj;
Příplatek za plnou penzi 1 080 Kč/osoba/pobyt (270 Kč/osoba/noc).

lyžařská sezóna
2. 1. – 28. 2. 2018
1/2

1/1

I. A

1 030

1 470

Studio

1 200

–

I.

660

900

turistická sezóna
1. 3. 2018 – 1. 1. 2019
1/2
910
1 060
590

1/1
1 300
–
800

Vysvětlivky: 1/2 – 2lůžkový pokoj, 1/1 – 1lůžkový pokoj.
Příplatek za polopenzi činí 270 Kč/osoba/noc, příplatek za plnou penzi činí 540 Kč/osoba/noc.

SILVESTR | Silvestrovský příplatek 1 890 Kč/osoba s večeří a programem
v komplexu Curie nebo 1 080 Kč/osoba s večeří a programem v penzionu Dagmar

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

bazén se dvěma plaveckými drahami (25 m)
tobogán, whirlpool, bazének s vodopádem pro děti, Kneippův
chodník, rehabilitační bazén, letní terasa s posezením
saunový svět – infra sauna, finská sauna, parní box,
ochlazovací vědro*
fitness studio, solárium
sportovní aktivity – aquafitness, bosu, pilates
solná jeskyně
lázeňské a wellness procedury
kryokabina
kosmetika
kavárna
Wi-Fi zdarma v hale a kavárně

* Připravujeme pro vás zcela nový
saunový svět od 6/2018.

