PRAHA

Cyklisté a lyžaři vítáni
Ski areál a Trailpark Klínovec
Největší lyžařsky propojený areál v Krušných horách
– Skiareál Klínovec nabízí více než 30 kilometrů sjezdovek
všech obtížností, 5 lanovek a z toho 3 s oranžovou krycí bublinou
pro pohodlnou cestu na vrchol.
V létě si můžete užít Trail Park Klínovec – 30 km trailů všech obtížností,
mírně klesající stezky vedoucí lesem, které Vás dovedou až k nástupu
na lanovku z Jáchymova, která Vás i s vaším kolem vyveze zpět na vrchol.
V okolí Klínovce je pak dalších 70 km značených tras pro horská kola.

Hotel Astoria
Blok secesních budov v srdci Jáchymova doplňuje svou pastelovou fasádou s balkóny tu pravou lázeňskou atmosféru a vytváří dojem pohody
a klidu, za kterým do Jáchymova jezdí hosté již mnohá desetiletí. Komfortní pokoje a rodinné apartmány jsou ideálním zázemím pro odpočinek
po sportovním vyžití či po procedurách. Sportovcům je k dispozici úschovna kol a lyží, rodinám dětský koutek a milovníkům relaxu saunový svět,
který se nachází pár kroků od hotelu. Hosté tak mohou přecházet z pokojů do sauny oděni v županech. Celistvost služeb uzavírá přilehlá
restaurace U Vodopádu.

Unesco
V 16. století patřil Jáchymov k nejvýznamnějším městům českého království
a proslavil se především ražbou stříbrného tolaru. 800 let hornické tradice
zde zanechalo mimořádně velké množství důlních památek.
Magická horská krajina byla díky hornické historii a důlním památkám v roce
2019 zapsána na do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.
Lázně Jáchymov se pyšní historickým prvenstvím mezi radonovými
lázněmi na světě a léčivou vodou s vysokou koncentrací radonu
a mimořádnými výsledky v léčbě nemocí pohybového aparátu.

Recepce:
tel.: 353 836 660
e-mail: astoria@laznejachymov.cz
Rezervace:
tel.: 353 831 111
e-mail: rezervace@laznejachymov.cz
T. G. Masaryka 386, 362 51 Jáchymov
www.LazneJachymov.cz
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Restaurace
U Vodopádu
Historická lázeňská atmosféra se zrcadlí ve skleněné fasádě
moderně pojaté budovy restaurace U Vodopádu,
která jako by podtrhávala kontrast mezi bohatou minulostí lázní
a jejich současným moderním provozem.
Vzdušné prostředí restaurace doplňuje menu oblíbených pokrmů
české i mezinárodní kuchyně, připravované nejen
v chuťové harmonii, ale i k vizuálnímu potěšení hostů.
Restaurace je pro hosty lázní i veřejnost k dispozici každý den.
Název restaurace je zřejmý již podle zvuku horské vody tekoucí
ze stráně u vstupu do objektu.

Lázeňské centrum Agricola
s jedinečným
saunovým dolem
Nejstarší lázeňská budova pojmenovaná podle německého učence
Georga Agricoly se přetransformovala z původní pekárny do lázeňské
budovy až k dnešnímu lázeňskému centru.
Svým hostům nabízí krásný plavecký bazén s vířivkami,
jedinečný saunový svět vystavěný v duchu hornické tématiky,
solnou jeskyni, slunečnou terasu s pláží
a wellness centrum s pestrou nabídkou procedur.
Pro atlety je k dispozici posilovna a nabídka víkendových cvičení v parku.

