Lázeňský hotel ve stylu
vídeňského neoklasicismu
160 stylových jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů
4 bezbariérové pokoje
pokoje na 5. patře (kat. Junior Suite) klimatizované
apartmány Standard, Premium a Madame Curie
– komfortně zařízené pokoje se salonkem, luxusní koupelnou
a výhledem do údolí; stravování v à la carte restauraci

Radium Palace****
POLOHA
POKOJE

v centru lázeňské čtvrti
I.A | Junior Suite | Superior | Superior Plus | Suite
(Standard, Premium, Madame Curie)
VYBAVENÍ POKOJE TV/SAT | Wi-Fi zdarma | telefon | minibar |
trezor | fén | župan
HOTELOVÉ SLUŽBY recepce, směnárna, internetový koutek, kavárna,
koncertní sál, taneční bar, kadeřnictví, kosmetické
služby, pedikúra, sluneční terasa, úschovna kol a lyží
STRAVOVÁNÍ
formou bufetu; při ubytování v pokojích kategorie
Superior Plus, Suite (Standard, Premium, Madame
Curie) obědy a večeře v à la carte restauraci
LÁZEŇSKÉ SLUŽBY lékař, radonové koupele a další lázeňské
procedury;
zdarma (denně 90 min., ve vyhrazeném čase dle
volné kapacity) – rehabilitační bazén, Kneippův
chodník, whirlpool, parní sauna, suchá sauna
a infrasauna
DŮLEŽITÉ
výtah, zákaz kouření
PARKOVÁNÍ
za poplatek (pod hotelem cca 300 m)

HOTEL RADIUM PALACE****
T. G. Masaryka 413
362 51 Jáchymov
Czech Republic
phone: +420 353 831 111
e-mail: rezervace@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

Hotel s tradicí

Radonové lázně
uprostřed přírody
Jedinečnost jáchymovských lázní tkví v mimořádných léčivých účincích
vody s vysokou koncentrací radonu, v uznávaných metodách vyhlášené
české rehabilitace a v individuálním přístupu zdejších lékařů.

Léčebné lázně Jáchymov
– nejúčinnější
radonové lázně Evropy
Jáchymov leží necelých 150 km severozápadně od Prahy v těsné blízkosti
hranice s Německem. Historie města je spjata s těžbou stříbra, cínu
a uranu.
V jáchymovské královské mincovně se v roce 1520 začal razit stříbrný
tolar, mince, jež dala jméno pozdějšímu americkému dolaru.
Jáchymovské lázně byly založeny v roce 1906 jako první radonové lázně
na světě. Místní jedinečná radonová voda účinně pomáhá léčit nemoci
pohybového ústrojí, nemoci nervové, nemoci oběhového ústrojí,
nemoci kožní a cukrovku.
Nikde jinde v evropských lázních není tak vysoká koncentrace radonu
v přírodní minerální vodě jako v Jáchymově. Díky tomu jsou naše lázně
nejúčinnějšími radonovými lázněmi v Evropě.
Radonová voda se čerpá ze čtyř pramenů v 500metrové hloubce
12. patra dolu Svornost. V tomto dodnes plně funkčním nejstarším dole
v Evropě naše lázně zaměstnávají 21 vlastních horníků.
Za světovou raritu, kterou žádné jiné lázně neposkytují, lze také označit
tzv. Jáchymovské krabičky neboli brachyradiumterapii.

Palác z doby monarchie
Impozantní neoklasicistní palác ve vídeňském stylu obklopený malebným
lesoparkem. Již v době svého vzniku v roce 1912 patřil mezi nejlepší
lázeňské hotely v Evropě.
Eleganci tohoto historického skvostu Jáchymova podtrhují romantické
balustrády a původní architektonické detaily, které si hotel zachoval i po
rekonstrukcích v letech 1998 a 2016.
Tato chráněná kulturní památka byla v době první republiky chloubou
celé Evropy a hostila takové osobnosti, jako byl T. G. Masaryk, Marie Curie
Skłodowská, Richard Strauss, Max Švabinský, Edvard Beneš nebo baron
Rothschild.

Všechny služby
pod jednou střechou
Naší doménou jsou léčebné pobyty, nabízíme ale rovněž relaxační nebo
krátkodobé wellness programy.
Svůj pobyt v Jáchymově si můžete zpestřit i procedurami zakoupenými
dle vlastního výběru. Všechny jsou dostupné i těžce postiženým
hostům a nabízíme je přímo v hotelu. Poskytujeme rovněž nepřetržitou
zdravotnickou službu.
Hostům je k dispozici také bazén, několik druhů saun, whirlpool,
kosmetické nebo kadeřnické služby.
Hotel disponuje vlastní kavárnou s možností venkovního posezení
na terase. Denně čerstvé zákusky pro hosty i veřejnost připravuje hotelový
mistr cukrář.
V lázních samozřejmě pamatujeme i na váš volný čas. O kulturní vyžití
se stará programový specialista přímo v hotelu, pravidelně pořádáme
koncerty, taneční večery nebo různé zájezdy do blízkého i vzdálenějšího
okolí.
Pro sportovně založené hosty nabízíme možnost zapůjčení různého
vybavení (například pro petanque, ruské kuželky, minigolf nebo holí pro
Nordic walking).

