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RELAXACE  |  WELLNESS  |  DOVOLENÁ POD KLÍNOVCEM
Dokonalé zázemí pro objevování Krušných hor



KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ
APARTMÁNY PRO RODINY S DĚTMI

.  komfortní ubytování v srdci lázeňské části Jáchymova

.  apartmány pro rodiny s dětmi/dětské koutky  

.  Wi-Fi připojení v hotelu zdarma

.  relaxační terasa s lehátky a výhledem    
   na panorama Krušných hor
.  lyžaři, turisté a cyklisté vítáni (dobíjení elektrokol, 
   půjčovna, úschovna)



NADČASOVÁ RESTAURACE 
LETNÍ TERASY

.  prosklená restaurace U vodopádu 

.  moderní gastronomie, regionální pokrmy 

.  propojení novodobé architektury s přírodou 
   a krásnými výhledy 
.  letní terasy s obsluhou 



WELLNESS MASÁŽE 
LÁZEŇSKÉ PROCEDURY

.  wellness i lázeňské procedury v Lázeňském centru 
   Agricola přímo naproti hotelu
.  možnost vyzkoušet unikátní radonovou koupel
.  solná jeskyně
.  kryokabina pro podporu imunity
.  solárium
.  pravidelná víkendová cvičení v parku nebo na terase
.  fitness centrum



AQUACENTRUM AGRICOLA 
JEDINEČNÝ SAUNOVÝ DŮL

.  aquacentrum Agricola přímo naproti hotelu

.  bazén (25 m), vířivky 

.  tobogán, pro nejmenší bazének s vodopádem

.  saunový důl v duchu krušnohorské tématiky (parní sauny,   
   infrasauna, bylinková a finská sauna, bylinková odpočívárna)
.  relaxační terasa s lehátky
.  sluneční louka s písečnou pláží
.  Café Vital



KRUŠNÉ HORY
KRÁSNÉ V KAŽDÉ ROČNÍ DOBĚ

Magická horská krajina, drsná a romantická zároveň, čeká, 
až ji objevíte. Plánujete dovolenou, milujete aktivní sport, 
hledáte vhodné vyžití pro své děti? Krušné hory jsou 
ideálním místem pro vaše plány. 
Vyrážejte za jejich krásami a poznáním z pohodlí hotelu 
Astoria a navštivte hornické památky zapsané na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.



SKIAREÁL 
KLÍNOVEC

Astoria nabízí veškerý komfort v létě i v zimě. Hotel se nachází 
pouhé 3 km od sjezdovky. Největší lyžařský areál v České 
republice - Nový Klínovec, osvětlená večerní skiaréna či desítky 
kilometrů udržovaných stop na náhorních planinách nabízejí 
skvělé podmínky pro vaše zimní dobrodružství. Po aktivně 
stráveném dni zrelaxujete v Lázeňském centru Agricola. 
Těšíme se na vás!



Rezervace:
tel.: 353 831 111
e-mail: rezervace@laznejachymov.cz 

Recepce:
tel.: 353 836 660

e-mail: astoria@laznejachymov.cz
T. G. Masaryka 386, 362 51 Jáchymov 

Jáchymov leží v těsné blízkosti hranice s Německem, 
v srdci Krušných hor pod jejich nejvyšší horou Klínovcem. 

V 16. století patřil k nejvýznamnějším evropským městům díky právu razit 
stříbrné mince. Historie města je spjata s těžbou stříbra, cínu a uranu. 

800 let hornické tradice po sobě zanechalo mimořádné množství historických 
památek a dolů. Poslední provozovaný jáchymovský důl Svornost dodává 

radonovou vodu do lázeňských provozů dodnes. 

Lázně Jáchymov jsou prvními radonovými lázněmi na světě. 
Jejich jedinečnost tkví v mimořádných léčivých účincích vody s vysokou koncentrací 

radonu, která ulevuje od bolestí pohybového aparátu. 

KRAJINA UNESCO NECELÝCH 150 KM SEVEROZÁPADNĚ OD PRAHY

www.LazneJachymov.cz

PRAHA

JÁCHYMOV




