
Banketní mapa

Catering
by neměl být pouhým občerstvením,

ale i zážitkem.

U nás naleznete moderní a svěží catering.

Dle přání připravíme menu šité přímo na Vaši akci.

Poradíme a dovedeme Vaše představy k dokonalosti.

Nabízíme rauty, coffee breaky, pracovní obědy a večeře,
slavnostní & degustační menu i další pohoštění.

Čas tu běží pomaleji. Nechte shon města za sebou. Změna Vám prospěje.
Najdete zde ideální zázemí pro meetingy, porady, teambuldingy, ale i relaxaci a odpočinek.

Není to daleko – jen 15 minut od Karlových Varů a 110 km od Prahy

Noblesní Radium Palace nabízí stylové ubytování s širokou nabídkou služeb.

Gastronomie v našem pojetí nejsou pouze coffee breaky, vyzkoušejte také fine dining v Modré restauraci

Naše světově proslulé lázně s dlouholetou tradicí leží v magické krajině na úpatí Krušných
hor, která je pro svou hornickou historii zapsána na seznamu UNESCO.

Jejich statut zdravotnického zařízení Vám garantuje maximální bezpečnost a umožňuje spojit pracovní cestu
s absolvováním zanedbávané komplexní zdravotní prohlídky.

Hornickou historii regionu můžete po pracovním programu objevovat v Prohlídkové štole přímo v hotelu Astoria,
aniž byste museli někam cestovat, fárat pod zem nebo se obávat sesuvů.

Díky poloze na úpatí Klínovce jsou lázně ideálním výchozím bodem pro sportovní aktivity v horské přírodě
– s hůlkami, v sedle, v bílé stopě nebo na sjezdovce největšího tuzemského lyžařského areálu.

Bohaté wellness zázemí lázní Vám po aktivně stráveném dni nebo odpoledni umožní skvěle relaxovat
– třeba v Aquacentru Agricola s jedinečným Saunovým dolem

Unikátnost lázní Jáchymov tkví v mimořádných léčivých vlastnostech radonové vody.
Seznamte se s jejími účinky a objevte léčebné řešení pro neduhy a bolesti svých nejbližších.

10 důvodů proč k nám



Firemní pobyty

Volný čas

Vaši zaměstnanci či obchodní přátelé ocení
nejen vynikající gastronomii a skvělý catering,
ale i celou řadu odpočinkových a teambuildingových aktivit.

Užít si můžete 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 elektrokole či koloběžce.

- 160 pokojů
- 4 jednací místností
- recepce, restaurace, café

- 212 pokojů
- 3 jednací místnosti
- recepce, restaurace, café

- 70 pokojů
- 2 jednací místnosti
- recepce, restaurace

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

www.LazneJachymov.cz


