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Za zážitky
Zážitek a nezapomenutelná 
místa na každém kroku

velice si vážíme každého hosta a naší prioritou je 

jeho spokojenost, proto vám rádi pomůžeme i s 

jiným volnočasovým vyžitím než je hýčkání a péče 

o vás, vaše zdraví a pohodu v našich hotelech.
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Lázeňské
 korzování

Vřídelní kolonáda - Vřídlo: 1. karlovarský minerální pramen, který je 

zároveň spojován s legendou o založení města. To je však jen legenda.  

Dnes jej naleznete před Vřídelní kolonádou, jež je před plánovanou 

rekonstrukcí. O její budoucí podobu se vedou debaty. Jakou podobu 

by měla kolonáda spojená s největším pramenem podle vás mít? Dnes 

má podobu funkcionalistického slohu. mnozí obyvatelé Karlových Var 

jsou příznivci obnovení podoby empírového stylu, který navrhli architekti 

Fellner a Helmer.

Naši hosté si Vřídlo užívají se sklenkou dobrého pití :-)

Za zážitky

Karlovy Vary
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Mlýnská kolonáda - kolonáda prakticky vytesaná do skály,měla mít 

původně tři patra, ale karlovarským měšťanům došli finance. To jí na 

kráse vůbec neubralo.  Architekt Josef zítek navrhl kolonádu ta, aby 

mimo jiné skýtala zázemí pro symfonický orchestr, jehož hlavním 

úkolem bylo zpříjemnit lázeňským hostům léčebný pobyt.

Sadová kolonáda - zdobená litinová stavba navržena architekti Fellner-

em a Helmerem se nachází vedle parku Dvořákových sady. Při zastávce 

v této kolonádě můžete ochutnat Sadův a Hadí pramen.

Kolonády a altány - Tržní kolonáda -  ukrývá vyobrazení pověsti o 

založení města a také pramen zakladatele Karla IV. Je  také jedinou 

plně dřevěnou kolonádou v Karlových Varech. 

Lázeňské
 korzování

Za zážitky

Karlovy Vary
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Zámecká kolonáda je sídelním místem pro Dolní a Horní zámecký 

pramen. 

Prameny můžete objevit v dřevěných altánech: “Altán pramene Svo-

boda”, který je umístěn vedle Mlýnské kolonády, vyvěrá v něm stejno-

jmenný pramen. A “Altán aloise Kleina”, s od centra nejvzdálenějším 

pramenem Štěpánka.

Lázeňské
 korzování

Za zážitky

Karlovy Vary
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Kolonáda Ferdinandova pramene  - procházkou parkem v “anglickém stylu” se 

můžete dostat a k Ferdinandovo prameni. Ten nese jméno po králi Ferdinandu 

I. , pobýval v Mariánských lázních a léčil zde své nemoci zažívacího ústrojí.

Zpívající fontána  - velkou atrakci mezi lázeňskými hosty je fontána, jež hraje v sezóně 

každou lichou hodinu a když se setmí, můžete vidět i její krásně barevné nasvícení.

Lázeňské
 korzování

Za zážitky

Mariánské 
Lázně
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Mimo své léčebné péče je město známé četností lázeňských parků. Vychutne-

jte si procházky obdobně jako císař František I., který oficiálně město založil.

lázeňské město proslulé svou péčí zejména o děti. Blahodárné účinky slatiny a minerál-

ních vod však využívají všechny generace. Procházka tamním zámkem rozhodně stojí 

za to. Vždyť sloužil jako letní sídlo rakouského kancléře Metternicha.

Lázeňské
 korzování

Za zážitky

Františkovy  
Lázně

Lázně 
Kynžvart
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Lázeňské město proslulé unikátní radonovou léčbou. Jáchymov zdobí jeho 

neobyčejná historie a nejen jeho obyvatelé doufají, že se vrátí tehdejší věhlas 

a prosperita. Vydejte se tak objevovat historii těžby “jáchymovského tolaru”, 

který dal jméno všem tolarům na světě a je tak i původcem jména americké 

měny dolaru. Nebo chcete znovu zažít objevy Marie Curie-Sklodowské, která 

v Jáchymově objevila unikátní chemický prvek radium. Tento objev obrazně 

přinesl na západ Čech Nobelovu cenu.

Lázeňské
 korzování

Jáchymov

Za zážitky
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Design s podpisem legendárního “Černého rytíře”. Architektem golfového 

hřiště Cihelny je designerský tým jednoho z nejlepších golfistů historie Garyho 

Playera.  Na hřišti “skotského typu” je jednou z nejkrásnějších jamek jamka 

pátá, pojmenovaná právě po svém zakladateli  - Gary’s signature. Odpaliště 

na tomto 3-paru je na skále a traduje se, že tuto jamku můžete zahrát jen 

putterem a po skále. Jen tak, podle golfových profesionálů, míček doskáče až 

na green. Tato jamka je častým předmětem sázek na hole-in-one. Unikátní je 

na tomto hřišti velké množství jezírek a rybníků a v kombinaci s okolní přírodou 

vytváří hřiště  scenérii plnou unikátní energie.

Cihelny

V pohybu 
   Golf

Za zážitky
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Socha jelena, Jelení skok, rozhledna Diana

V jedné z legend o založení Karlových Var se objevuje nádherný bílý 

dvanácterák, jehož sochu v bronzovém provedení můžete spatřit v lázeňském 

leso-parku za Park hotelem Richmond a oproti tomu na místě, ze kterého měl 

jelen údajně skočit spatříte sochu kamzíka. Kamzíka můžete nalézt, pokud 

podniknete výpravu pěšky nebo lanovkou na rozhlednu Diana, která se majes-

tátně  tyčí nad městem. 

Z rozhledny se nabízí nesčetné množství procházek do lesů, které jsou prop-

leteny skvěle udržovanými lázeňskými stezkami. 

Karlovy Vary

V pohybu 
 Výlety lázeňskými lesy

Za zážitky
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perfektní výlet za lesními zvířaty můžete zažít vypravíte-li se z rozhledny 

Diana. Díky soustavě vyvýšených lávek projdete oborami, kde objevíte rodinu 

Prasete divokého, nebo nádhernou částí obory plnou malých rybníků, jezírek 

a pasoucí se stádo Daňka skvrnitého. V poslední části obory, která se nalézá 

bezprostředně u bývalé hájovny Linhart, se seznámíte s životem jelenů sika 

Dybowského.

Za zážitky

Karlovy Vary

V pohybu 
 Obora Centra Svatý Linhart
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projet touto cyklostezkou zvládnete z celou rodinou. Unikátem trasy je to, že 

jedete praktický po rovinatém terénu.

Velký výlet pro velké “sporťáky” nebo menší se zastávkami:

Chebsko 24 km:  Slapany (D) - Cheb - Mostov

Sokolovsko 28 km:    Mostov - Sokolov - Loket

Karlovarsko 27 km:   Loket - Karlovy Vary - Radošov

Ostrovsko 19 km:  Radošov - Stráž - Lužný u Perštejna

Za zážitky

Cyklostezka

 Ohře

Na výlety po okolí
 Třeba na kole ...

https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/cheb/Stranky/Popis_6-1.aspx
https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/sokolov/Stranky/Popis_6-2.aspx
https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/karlovy-vary/Stranky/Popis_6-3.aspx
https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/ostrov/Stranky/Popis_6-4.aspx
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Pokud budete mít dostatek času a prodloužíte si u nás svůj pobyt, tak vám 

doporučíme podniknout výlet směr Bečov nad Teplou, kde se v zámku a hradu 

ukrývá druhá nejvýznamnější památka země České, Relikviář svatého Maura a 

také nedávno objevený nádherný diadém.

Za zážitky

Bečovský 

hrad 
a zámek

Na výlety po okolí
 Objevy autem busem  
 nebo vlakem
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je vystavěn na skále nad řekou Ohře  a je opředen zajímavými příběhy a pověst-

mi. Věděli jste, že je na hradě vystavěn vzorek největšího  meteoritu, který 

kdy vůbec dopadl na území Českých zemí? Nebo, že na hradě přebývá skřítek 

Štrakakal, postrach neučesaných dětí? 

Pod hradem se nachází malebné městečko, které rozhodně stojí za projití.

Za zážitky

Loketský  

hrad 

Na výlety po okolí
 Objevy autem busem  
 nebo vlakem

unikátní seskupení jedenácti původně gotických domů s hrázděnou konstrukcí. 

Je to snad nejrozsáhlejší původně gotických staveb, který se zachoval do 

současnosti. Pohled jako z pohádky  se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad.Chebský 
špalíček
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každé hory mají svého strážce a ochránce. V Krušných horách to je RUBER-

ZAHL. Není tak bohatě oblečen jako strážce Krkonoš. Místo majestátního 

klobouku nosí  rolnickou kápi a vy můžete pronést k našemu strážci prosbu, 

pokud si uděláte výlet třeba “mariánskolázeňsko lanovkou” a dodejte do areálu 

stejnojmenné památkově chráněné budovy. Vaší další zastávkou o kousek 

dál může být naučně-zábavný park BOHEMIUM, plný miniatur hradů, zámků, 

rozhleden a dalších zajímavostí .  

Za zážitky

Mariánskolázeňské 
miniatury  

a slavný  
Rübezahl

Na výlety po okolí
 Objevy autem busem  
 nebo vlakem
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Karlovy Vary -  projděte se naším světoznámým lázeňským městem a snad 

nenajdete kout, který se nestal zájmem filmařů. Od počátku kinematografie se 

těmito místy procházely hvězdy z filmů jako jsou například: Uličnice z Věrou 

Ferbasovou, Tři vejce do skla s Vlastou Burianem. Petr Kostka exceloval ve 

filmu Zítra vstanu a opařím se čajem. Nejznámější záběry Mlýnské kolonády 

skýtá slavná scéna z filmu Vrchní prchni s Josefem Abrhámem.

Zahraniční produkce Vary prostě miluje. 

O Karlových Varech natočila americká produkce celý film a to Last Holiday - 

Poslední prázdniny, ve kterém se kuchařka z New Orleans rozhodne změnit 

život dovolenou snů v nejproslulejším lázeňském městě.

James Bond - CASINO ROYALE - roztočte si pomyslně ruletu v Císařských 

lázních a staňte se na okamžik “mužem ve službách jejího veličenstva” nebo 

jeho krásnou ženou…

Karlovy Vary

Za zážitkyMísta
 Filmových Hvězd
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Za zážitkyMísta
 Filmových Hvězd

VENI VIDI VICI, kdo by neznal slavný výrok římského imperátora Julia Caesara. 

Tentokráte si ho propůjčili čeští filmaři, kteří slavný výrok zasadili do golfového 

prostředí Cihelen. 

Já Mattoni - dobový seriál o tehdejším vizionáři lázeňství, zakladateli svě-

toznámé značky minerální vody je úžasným “průvodcem” po obci i rozlehlých 

lesích Kyselky a ulicemi Karlových Var.

Mariánské lázně - hned dva příběhy ze seriálové klasiky DOBRODRUŽSTVÍ 

KRIMINALISTIKY se můžete vydat prožít  do Mariánských lázní a to Otisk a 

Tým.

máte-li rádi filmovou tvorbu, můžete znovu prožít některé příběhy přímo na 

místech kde se odehráli.  Rozhodli jsme se vám připomenout některé z nich:

Cihelny

Karlovy Vary
Mariánské 

Lázně

https://www.axxoshotels.com/cs/cihelny-golf-wellness-resort

