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JÁCHYMOV
lázně a hory na jednom místě…

Krušné hory jsou opravdovým rájem pro vaši aktivní dovolenou. 
Nechejte se unést majestátní krásou hor a dopřejte si pobyt v čisté přírodě. 

Poznejte místní historii, kulturu a celou řadu zajímavých míst. 

Dovolená v Česku. U nás je krásně!    

LUHAČOVICE
lázně z nejkrásnějších…

Luhačovice jsou kulturním a společenským centrem jihovýchodní
Moravy. Zažijte moravskou pohostinnost a tradiční folklór, 

ochutnejte regionální pokrmy, dobré víno a slivovici.

Uprostřed přírody obdařené lesy a čistým ovzduším najdete na opačných pólech České republiky
lázně Jáchymov a Luhačovice. 

PRAHA

LUHAČOVICE

JÁCHYMOV



Plánujete dovolenou? Přijeďte letos k nám!

zdraví a wellness sport a zábava rodinné zážitkypamátky a výlety 

Ať přijíždíte za léčbou, relaxací či dovolenou, v obou lázních naleznete odpočinek a komfort. 

Zregenerujte svůj organismus 
a načerpejte nové síly. 
Vyberte si některý z našich 
léčebných či relaxačních pobytů. 

Navrhli je pro vás naši lázeňští 
odborníci.

Lázně vám mohou pomoci
i s rekonvalescencí po proděla-
ném onemocnění covid-19.

JÁCHYMOV  Poznávejte Krušné hory 
pešky i na kole. V blízkosti Jáchymo-
va se nacházejí nejen nejvýznamnější 
střediska zimních sportů v ČR, 
ale i letních aktivit. 

LUHAČOVICE  Užijte si aktivní 
odpočinek ve všech podobách. 
Pobyt na čerstvém vzduchu, sport, 
kulturní vyžití – to vše vám 
Luhačovice nabízejí v každém 
ročním období.

JÁCHYMOV  Přijeďte k nám objevit 
krajinu UNESCO. Podzemní „pokla-
dy

„
 regionu stojí za to navštívit. 

Okolí Jáchymova skýtá řadu 
významných historických památek.

LUHAČOVICE  Vydejte se do Luha- 
čovic po stopách slavného architekta       
D. Jurkoviče. Výlety do okolí vám 
umožní poznání Zlínského kraje.
Navštivte památky, skanzeny 
či vinařské oblasti.

Hledáte příjemné ubytování, 
dobrodružství pro děti
a odpočinek pro dospělé?

Ubytujte se v moderně
vybavených apartmánech,
studiích či rodinných pokojích.

Přijeďte k nám prožít letní 
prázdniny v čisté přírodě.



JÁCHYMOV
brána Krušných hor

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 díky právu 
razit stříbrné mince. Historie města je úzce spjata s těžbou 
stříbra, cínu a uranu. 

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

Slavnou minulost Jáchymova připomíná expozice muzea v původní 
mincovně, renovované prostory Latinské knihovny, goticko-renesanč-
ní fasády patricijských domů z 16. století v historické části města 
či řada kulturních památek v městské památkové zóně i důlní 
věže nad ní. 

Dnešní Jáchymov je proslulý radonovými lázněmi. Léčivá voda 
se čerpá ze čtyř vrtů v nejhlubším patře dolu Svornost, který je 
nejstarším provozovaným dolem v Evropě. Lázně Jáchymov 
v něm zaměstnávají 21 horníků.

Jáchymov je městem dvou tváří. Lázeňská noblesa z počátku 
20. století v lázeňské čtvrti kontrastuje s mnoha sociálními zvraty 
zasaženou horní částí města. To vše je ale obklopeno úžasnou 
horskou přírodou a rozrůstající se nabídkou sportovních areálů. 

LÁZEŇSKÁ ČTVRŤDŮL SVORNOST



LÁZNĚ JÁCHYMOV
lázeňský resort v horách pro zdravotní a aktivní dovolenou

www.LazneJachymov.cz

zdraví z hlubin země

Jedinečnost jáchymovských lázní tkví v mimořádných léčivých účincích vody 
s vysokou koncentrací radonu v kombinaci se špičkovou rehabilitací. 

V lázních Jáchymov léčíme:
NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ | NEMOCI NERVOVÉ | NEMOCI OBĚHOVÉHO 
ÚSTROJÍ | DIABETES MELLITUS | NEMOCI KOŽNÍ

Léčby radonovou vodou se nemusíte bát. Radonová léčba je velmi šetrná. 
Investujte do svého zdraví a přesvědčte se sami o léčebných účincích 
jedinečných radonových koupelí. 

Vybírat můžete z široké nabídky léčebných pobytů. Lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči hradí plně nebo částečně zdravotní pojišťovny.

Proč do Jáchymova?

Jáchymov leží v srdci Krušných hor. Na jejich nejvyšší horu Klínovec 
vyjedete z Jáchymova lanovkou.
Nachází se pouhých 150 km od Prahy a 19 km od Karlových Varů.
Jáchymovské lázně mají dlouholetou tradici. Léčivá radonová voda 
je stará tisíce let a ulevuje od bolestí pohybového aparátu.
Jedině v Jáchymově si vyzkoušíte koupel v unikátní radonové vodě.
Zrelaxujete v aquacentru Agricola s jedinečným saunovým dolem.
Užijete si aktivní dovolenou v Krušných horách – na své si přijdou 
vyznavači turistiky, horské cyklistiky i rodiny s dětmi.
Jáchymov leží v těsné blízkosti hranice s Německem. Německá 
strana Krušných hor skýtá řadu zajímavých turistických cílů. 
Zažijte dovolenou v Čechách bez davů návštěvníků. Jáchymov je 
dosud neobjevenou turistickou destinací, jejíž atraktivita každým 
rokem stoupá. 

Víte, že:
Jáchymovské lázně byly založeny v roce 1906 jako první radonové 
lázně na světě? Nikde jinde v evropských lázních nenajdete tak 
vysokou koncentraci radonu v přírodní minerální vodě.
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UNESCO   
Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří je prvním českým 
přeshraničním souborem památek zapsaným na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 



HOTEL 
RADIUM PALACE****

Užijte si hotelové a lázeňské služby 
nejvyšší úrovně
Vychutnejte si zážitkové menu 
v Modré restauraci
Vstupte do lázeňské budoucnosti 
v nejmodernějším balneo centru
Využijte státní voucher 4 000 Kč 
na lázeňský pobyt v hotelu 
Radium Palace

.

.

.

.

Ubytujte se v historickém skvostu Jáchymova.
Prožijte neopakovatelný genius loci 
hotelu Radium Palace!

est. 1912

voucher
na slevu

4 000 Kč



HOTEL 
ASTORIA***

LETNÍ
DOVOLENÁ
1. 6. – 31. 8. 2021

děti do 3 let zdarma bez nároku na služby
od 3 do 12 let mají 50% slevu z ceny pobytu 
klub Radonek pro děti od 5 let zdarma

.

.

.

Hotel Astoria s Aquacentrem Agricola 
a službami wellness přímo naproti hotelu 
je tou nejlepší volbou pro vaši dovolenou. 

.

.

.

.

. 

.

.

NOVÉ komfortní ubytování v lázeňské části
NOVÁ restaurace U Vodopádu
NOVÁ letní relaxační terasa s lehátky 
a výhledem na panorama Krušných hor
apartmány pro rodiny s dětmi
Aquacentrum Agricola přímo 
naproti hotelu
kolárna, dobíjení elektrokol
půjčovna kol

Pro léto 2021 jsme připravili nový program 
Dětského klubu RADONEK. Dopřejte svým 
ratolestem báječnou dovolenou se spoustou 
zábavy, her a zajímavých aktivit. Nechte je 
zažít úžasná prázdninová dobrodružství!

Co na vaše děti v Dětském klubu RADONEK 
čeká, najdete na našich webových stránkách.

www.LazneJachymov.cz



Co navštívit v Jáchymově a okolí?

Prohlídková štola Astoria – bezpečně se projdete dokonalou kopií 
důlní chodby dolu Svornost. Ve stěnách objevíte smolinec a budete si 
moci napustit radonový pramen. Vyzkoušíte si, jaké to je se tísnit 
v kleci důlní zdviže. Vaše děti mohou prolézt úzkou štolou z dob, 
kdy se v Jáchymově dobývalo stříbro. Na konci exkurze vás pozveme 
na virtuální prohlídku skutečného dolu Svornost.
Knihovna Latinské školy – ojedinělou expozici starých tisků 
a rukopisů najdete na radnici města. Většina svazků pochází 
z počátku 16. století, raritou je opis Starého zákona ze 13. století.  
Muzeum Královská mincovna – stálá expozice o dějinách města
Štola č. 1 – jáchymovské hornické muzeum
Jáchymovské peklo – naučná stezka o uranových dolech a lágrech 
Radonová stezka – naučná stezka o radonu
Kostel sv. Jáchyma – první luteránský kostel v Čechách (1534 - 1540)
Špitální kostelík – nejstarší dochovaná památka (1516) 
Údolí mlýnků – nejznámější a nejkrásnější stezku z Jáchymova 
do Ostrova ozvučují dřevěné mlýnky
Císařská alej – vyhlídková trasa s krásnými pohledy na celý Jáchymov
Promenáda s venkovním fitness  – příroda je nejlepší tělocvičnou!
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wellness si v Jáchymově našel své místo

TOP nabídka relaxace

památky a zajímavá místa

kavárny a restaurace 

lázeňské kavárny jsou místem pro odpočinek s dobrou kávou a dezertem
pestré menu formou rautové nabídky si můžete vychutnat v restauraci 
U Vodopádu v srdci Krušných hor s výhledem na vodopád 
či lázeňské centrum

.

.

Aquacentrum AGRICOLA 

bazén (25 m) se dvěma plaveckými dráhami, vířivky, Kneippův chodník
tobogán, pro nejmenší bazének s vodopádem
relaxační procedury – koupele, masáže…
saunový důl Agricola (parní sauny, infrasauna, bylinková a finská sauna, 
bylinková odpočívárna)
venkovní bylinková odpočívárna, střešní terasa s lehátky a bosou stezkou
relaxační terasa s lehátky, sluneční louka s písečnou pláží
Café Vital

Víte, že:
Saunový důl Agricola je prvním „dolem„ hornického regionu 
vybudovaným po dlouhých 62 letech?

.

.

.

.

.

.

.



KARLOVY VARY  .  BOŽÍ DAR  .  

OSTROV  .  BEČOV NAD TEPLOU  .  

KLÁŠTER TEPLÁ  .  VLČÍ JÁMY U HORNÍ 

BLATNÉ  .  LOKET  .  BOŽÍDARSKÉ 

RAŠELINIŠTĚ  .  ŠTOLA JOHANNES  .  

DŮL MAURITIUS U HŘEBEČNÉ  .

OBERWIESENTHAL 

naše tipy na výlety

www.LazneJachymov.cz

BOŽÍDARSKÉ RAŠELINIŠTĚ

BEČOV NAD TEPLOU

DŮL MAURITIUS

Trail 
Park 
Klínovec

Z Jáchymova se snadno dostanete na vrchol 
Klínovce (1 244 m n. m.) lanovkou. Zpět dolů 
můžete sjet na kole po nejdelších flow-trailech 
v Evropě. Nejlehčí obtížnost zvládnou i děti 
a začátečníci. Síť stezek pro horská kola nabízí 
30 km tras různých obtížností. Oblastí vede 
i 70 km značených tras po lesních cestách.

nejdelší upravené 
traily v Evropě

INFOCENTRUM s prohlídkovou štolou Astoria:
tel.: +420 353 836 618
e-mail: spainfo@laznejachymov.cz

OBERWIESENTHAL 



LUHAČOVICE
perla Moravy

Lázeňské město Luhačovice leží v malebném údolí chráněné krajinné 
oblasti Bílé Karpaty. Má více jak 350letou léčebnou tradici a patří 
mezi nejkrásnější lázně v České republice. 

Jedinečnost Luhačovic tkví v propojení přírody s rozmanitou 
architekturou. Neopakovatelná tvář města je dílem slovenského 
architekta Dušana Jurkoviče, který zásadně ovlivnil vzhled lázeň- 
ského centra. Jeho nejznámější a nejkrásnější luhačovickou 
stavbou je hotel Jurkovičův dům. 

V roce 2019 prošla lázeňská kolonáda i přilehlá hala Vincentka 
rozsáhlou rekonstrukcí. Na kolonádě vzniklo nové Informační 
centrum Lázní Luhačovice, a. s., pítko s minerální vodou Vincentka, 
příjemné posezení na lavičkách i v atriích a stylové obchůdky. 

Malebnou atmosféru lázní dotvářejí historicky a umělecky cenné 
stavby, pečlivě upravené parky a fontány. Lázeňské město je rájem 
filmařů, kteří Luhačovice vyhledávají pro zachovalou architekturu 
i atraktivní atmosféru s noblesou první republiky.

Česká republika podala návrh na zařazení lázeňského území 
v Luhačovicích na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Luhačovice jsou pravým místem k celoroční léčbě i relaxaci 
a aktivnímu odpočinku. Nabízejí pestré možnosti kulturního 
i sportovního vyžití.



LÁZNĚ LUHAČOVICE
místo pro zdraví, relaxaci i odpočinek

zdraví z hlubin země

Luhačovice nabízejí jedinečné bohatství – léčivé minerální prameny. 
Pro vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění volným oxidem 
uhličitým jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě.

V lázních Luhačovice léčíme:
NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ | NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ | NEMOCI 
NERVOVÉ | DIABETES MELLITUS | NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ | NEMOCI 
OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ | REKONDICE PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

Luhačovická léčba s využitím minerálních pramenů může být řešením vašich 
zdravotních problémů i obtíží vašich dětí. 
Vybírat můžete z široké nabídky léčebných pobytů. Lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči hradí plně nebo částečně zdravotní pojišťovny.

Proč do Luhačovic?

Malebné městečko má svého originálního ducha, magické kouzlo 
a úchvatnou atmosféru.
Luhačovice leží 25 km jihovýchodně od Zlína v krásném údolí 
obklopeném zelení, kousek od hranic se Slovenskem. 
Unikátní léčivé prameny činí z Luhačovic špičkové léčebné lázně 
v celoevropském měřítku. Pomáhají nejen při léčbě dýchacích cest 
či pohybového ústrojí, ale i s regenerací po covidu-19. 
Bydlet můžete přímo v lázeňském parku v hotelech či vilách, které 
jsou kulturními památkami. Nabízíme 21 variant ubytování.
Své zdraví podpoříte inhalacemi, uhličitými koupelemi, pitnou kúrou 
a dalšími léčebnými procedurami.
Odpočívat můžete i aktivně – procházkami krásným parkem. 
Pod pramenem Ottovka si zahrajte třeba tenis.
Relaxaci po sportovních aktivitách vám poskytne jedinečné wellness 
v hotelu Alexandria****.
Luhačovice si zamilujete – lázně, jejich historii, přírodu i kulturu.

Víte, že:
Minerální prameny jsou pozůstatky pravěkého třetihorního moře? 
Nejznámější luhačovickou přírodní minerální vodou je Vincentka?

.

.
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EDEN   
Lázně Luhačovice jsou držitelem významného evropského ocenění 
EDEN (European Destination of Excellence). Získaly jej v soutěži 
vyhlášené Evropskou komisí o nejkrásnější lázeňskou destinaci ČR. 

www.LazneLuhacovice.cz

Léčbadětí od1,5 roku



HOTEL 
JURKOVIČŮV DŮM****

Vyzkoušejte všechny služby 
pod jednou střechou 
Dopřejte si novou zážitkovou uhličitou 
koupel pro dva v původních „zlatých vanách

„

Zrelaxujte v nové hydromasážní vaně 
Kochejte se výhledem na kolonádu 
a večerní barevnou fontánu

.

.

.

.

Ubytujte se v architektonickém skvostu 
na nejhezčím místě v Luhačovicích. 
Vychutnejte si pravou lázeňskou atmosféru!



ALEXANDRIA****
SPA & WELLNESS HOTEL

Dopřejte si prvotřídní služby a servis 
Objevte největší wellness centrum 
v Luhačovicích 
Nechte se hýčkat originálními procedurami 
či rituály
Vychutnejte si zážitkovou gastronomii 
ve vyhlášené Francouzské restauraci
Pozorujte zapadající slunce s letním drinkem 
v jedné z venkovních vířivek

.

.

.

.

.

Za zážitky nemusíte cestovat daleko. 
Přijeďte letos do Alexandrie v Luhačovicích 
a užijte si luxusní letní dovolenou!

est. 1939

www.HotelAlexandria.cz



Zeptejte se 
svého pediatra

Co navštívit v Luhačovicích a okolí?

Lázeňská kolonáda V NOVÉM – stavba symbolizuje vzdušnost 
a propojení s přírodou. V roce 2019 prošla kompletní revitalizací. 
Byla prohlášena kulturní památkou České republiky.  
Hala Vincentka V NOVÉM – hala uprostřed kolonády v sobě ukrývá 
nejvzácnější bohatství Luhačovic – pramen léčivé minerální vody 
Vincentka. Na ochozech najdete zajímavou expozici o historii 
luhačovického lázeňství, původu zdejších léčivých pramenů 
i proměnách impozantní lázeňské haly. 
Luhačovické prameny – ochutnejte nejznámější volně přístupné 
prameny Vincentka, Nový Jubilejní, Pramen Dr. Šťastného či Aloiska
Muzeum luhačovického Zálesí – nabízí stálou expozici Kabinet 
Dušana Jurkoviče a Jurkovičovy Luhačovice
Zeď cti – nachází se na ulici Dr. Veselého. Tvoří ji desky se jmény 
slavných návštěvníků města, kteří se po ulici v minulosti procházeli 
nebo se podíleli na budování lázní.
Turistický okruh Dušana Jurkoviče – jedinečná příležitost prohlédnout 
si okolí Luhačovic a vychutnávat si krásné výhledy na okolní přírodu
Přehrada – vybízí k procházkám, in-line bruslení, rybaření, plavání 
a další relaxaci a zábavě

.

.

.

.
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.
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Léčba dětí v lázních Luhačovice

památky a zajímavá místaod 1,5 roku do 18 let  

kavárny a restaurace 

zastavte se v Lázeňské cukrárně na zmrzlinu, dobrou kávu s čerstvými 
zákusky nebo doplňte vitamíny ovocným smoothie na venkovní zahrádce
odměňte se – ochutnejte současnou gastronomii ve Francouzské 
restauraci hotelu Alexandria****

.

.

Děti jsou po lázeňské léčbě méně nemocné, nepotřebují tak často 
antibiotika a obvykle je možné snížit i dávky ostatních léků. 

Lázeňská léčba posílí imunitní systém a psychickou pohodu vašeho dítěte.

léčba s využitím Vincentky

profesionální rehabilitace

balneoprovoz nové generace  

moderně vybavené dětské léčebny

.

.

.

.

Zdravotní pojišťovna dětem 
hradí plně komplexní lázeňskou 
péči a průvodce dítěte do 6 let

DĚTSKÁ LÉČEBNA MIRAMONTI



ZLÍN  .  VIZOVICE  .  KROMĚŘÍŽ  .  

OLOMOUC  .  ROŽNOV POD RADHOŠTĚM  .  

PUSTEVNY  .  UHERSKÉ HRADIŠTĚ  .  

VELEHRAD  .  MODRÁ  .  BUCHLOVICE 

naše tipy na výlety

www.LazneLuhacovice.cz

BAŤŮV KANÁL

VELEHRAD

KROMĚŘÍŽ

objevujte
Zlínský
kraj

Při jedné dovolené můžete navštívit svérázné 
Valašsko, pohostinné Slovácko i úrodnou 
Hanou! Každá z těchto oblastí má co nabídnout. 
Projděte si Kroměříž a její půvabné zahrady 
zapsané v UNESCO, kterým se přezdívá 
„Hanácké Athény

„
. Navštivte s dětmi ZOO Zlín, 

plavte se na lodi Baťovým kanálem nebo 
poznejte světoznámé Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

Luhačovice jsou bránou 
do 3 turistických regionů

INFORMAČNÍ CENTRUM na lázeňské kolonádě:
tel.: +420 577 681 103
e-mail: infocentrum@lazneluhacovice.cz

BUCHLOVICE



Léčba i letní dovolená v Česku...

LÁZEŇSKÁ LÉČBA 
HRAZENÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

ZDRAVOTNÍ
DOVOLENÁ

•  NEODKLÁDEJTE SVOU LÁZEŇSKOU LÉČBU
Lázně mají jako zdravotnické zařízení nastavená nejvyšší možná 
hygienická opatření dle platných nařízení.

Na našich webových stránkách a v našem pobytovém katalogu můžete 
vybírat z rozmanité celoroční nabídky týdenních a víkendových pobytů.

Pokud jste prodělali onemocnění covid-19 a máte zdravotní potíže či se 
necítíte dostatečně fit, dopřejte svému tělu naše speciální léčebné pobyty.

•  LÁZEŇSKÁ LÉČBA PO COVIDU-19
Nepodceňujte rekonvalescenci po onemocnění covid-19. Zeptejte se 
svého lékaře na možnost lázeňské léčby hrazené plně ze zdravotního 
pojištění!

Pokud to vyžaduje váš zdravotní stav nebo zdravotní stav vašeho 
dítěte, požádejte lékaře o vystavení návrhu na lázeňskou péči.

Vyberte si ten pravý pobyt přesně podle svých představ. 
Jako samoplátce nepotřebujete žádná lékařská doporučení.

LÁZNĚ JÁCHYMOV – nabídka pobytů

Tradiční radonová kúra  •  Základní radonová kúra  •  Ryzí radonová 
kúra  •  Regenerace po covidu-19  •  Kúra pro zdraví  •  Kúra na 
zkoušku  •  Relax & Vital  •  Týden na horách  •  Relax na pár dní

LÁZNĚ LUHAČOVICE – nabídka pobytů

Tradiční luhačovická kúra  •  Rehabilitace po covidu-19  •  Týden pro 
zdraví  •  Pobyt pro seniory  •  Relaxační pobyt  •  Lázeňská dovolená  
•  TOP pro každý věk  •  Dámská jízda  •  Víkendové pobyty 

www.LazneJachymov.cz www.LazneLuhacovice.cz

Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

tel.: +420 353 831 111, e-mail: rezervace@laznejachymov.cz

Lázně Luhačovice, a. s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice

tel.: +420 577 682 100, +420 734 645 380, e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz
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LÁZNĚ
JÁCHYMOV

LÁZNĚLUHAČOVICE

LÉČBA DOSPĚLÝCH A DĚTÍ  |  RELAXACE  |  WELLNESS  |  AKTIVNÍ DOVOLENÁ
2021

•  LÁZEŇSKÁ LÉČBA DĚTÍ 
    V LÁZNÍCH LUHAČOVICE

Od září 2021 vyšší standard ubytování 
pro průvodce dítěte bez příplatků!




