
Palác z doby monarchie
Impozantní neoklasicistní palác patřil v době svého vzniku mezi nejlepší

lázeňské hotely v Evropě. Bydleli zde prezidenti T. G. Masaryk, Edvard
Beneš a celá řada dalších významných osobností jako např. Marie Curie

Skłodowská, Richard Strauss, Max Švabinský, baron Rothschild...

Svoji výjimečnost si udržel po více jak sto let a i dnes je lázeňskou
hotelovou špičkou. Eleganci jáchymovského historického skvostu

podtrhují romantické balustrády a původní architektonické detaily.

V zážitkové Modré restauraci si mohou vychutnat gurmetské stravování
nejen hosté ubytovaní v luxusních pokojích nejvyšších kategorií

(Superior Plus a Suite), ale i ostatní návštěvníci Jáchymova. Stravování
formou bohatého bufetu poskytují pro ubytované hosty další hotelové

restaurace.

Pokud hledáte hotelové a lázeňské služby nejvyšší úrovně, jste
na správném místě. Vstupte do lázeňské budoucnosti a prožijte

neopakovatelný genius loci hotelu Radium Palace.

RADIUM PALACE****
T. G. Masaryka 413
362 51 Jáchymov
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PRAHA

Lázně Jáchymov
lázeňský resort v Krušných horách pro zdravotní a aktivní dovolenou

Město vklíněné do prudkých svahů je přirozenou bránou Krušných hor a zdejší lázně poskytují skvělé zázemí pro objevování jejich magické krásy.
V 16. století patřil Jáchymov, tehdy ještě Sankt Joachimsthal, k nejvýznamnějším evropským městům.

V roce 1520 se v jáchymovské královské mincovně začal razit stříbrný tolar – mince,
jež se stala evropským platidlem. Později dala jméno americkému dolaru.

Jáchymovské lázně byly založeny v roce 1906 jako první radonové lázně na světě.
Dnes se léčivá voda čerpá ze čtyř vrtů v nejhlubším patře dolu Svornost, který je nejstarším provozovaným dolem v Evropě.

Krušné hory jsou opravdovým rájem pro vaši aktivní dovolenou.
V blízkosti Jáchymova najdete nejvýznamnější česká střediska zimních sportů a spoustu míst pro bohaté letní aktivity.



Zdraví z hlubin země
Léčivá jáchymovská radonová voda je stará tisíce let. Nikde jinde

v evropských lázních nenajdete vyšší koncentraci radonu v přírodní
minerální vodě. Ulevuje od bolestí pohybového aparátu, pomáhá

při léčbě nervových nemocí.

Jedinečnost jáchymovských lázní tkví v mimořádných léčivých
vlastnostech radonové vody v kombinaci se špičkovou rehabilitací.

Přesvědčte se sami o léčebných účincích unikátních radonových koupelí.
Vyberte si z naší široké nabídky tradičních léčebných pobytů.

Hotel Radium Palace nabízí nejvyšší komfort pro relaxační a wellness
pobyty i aktivní dovolenou. Vychutnejte si luxus a po aktivním dni

stráveném na horách načerpejte novou energii v lázních.

Dopřejte si odpočinek v bublinkách. Nechejte se hýčkat masážemi
a jednoduše relaxujte.

Firemní akce
Školení, seminář, prezentaci, vánoční večírek či jakoukoliv jinou firemní

či společenskou akci můžete uspořádat v krásném prostředí
v srdci Krušných hor.

Hotel Radium Palace nabízí atraktivní polohu, kvalitní zázemí a perfektní
servis pro pracovní část programu i společnou zábavu. Vaši zaměstnanci
či obchodní přátelé ocení vynikající gastronomii, skvělý catering a celou

řadu odpočinkových a teambuildingových aktivit.

Nabízíme vám relaxaci v našem wellness centru s bazénem, vířivkou
a saunami a blahodárné lázeňské procedury. Oblíbené jsou i naše

venkovní atrakce – kuželky, pétanque, venkovní fitness,
nordic walking a další.

Atraktivní horské prostředí nabízí spoustu možností na sportovní
i jiné aktivity. Můžete si tak užít teambuilding na lyžích, běžkách,

na kole či koloběžce.


