
LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK***+

Nově vybavené apartmá ve 4. patře 
nabízí obývací pokoj s ložnicí, ku-
chyňku s jídelním koutem, balkon 
a samostatnou šatnu, koupelnu se 
sprchovým koutem, fénem a župa-
nem, samostatné WC. Možnost dvou 
přistýlek. Internetové připojení.

Penzion Dalibor nabízí komfortní 
ubytování v apartmá pro 2 – 4 oso-
by. Apartmá má ložnici, obývací pokoj 
a kuchyň s jídelním koutem, koupelnu 
se sprchovým koutem, WC a fénem. 
K vybavení apartmá patří i SAT-TV, 
telefon, trezor, lednice nebo minibar. 
Internetové připojení. Stravování a lá-
zeňské služby nabízí hotel Běhounek.

Větší, komfortně zařízené dvoulůžko-
vé pokoje pod střechou s možností 
přistýlky a čajovou kuchyňkou. Kou-
pelna se sprchovým koutem, fénem 
a WC. SAT-TV, telefon, trezor, lednice 
nebo minibar. Internetové připojení. 
Stravování a lázeňské služby v hotelu 
Běhounek.

Hledáte apartmá, ve kterém si může-
te vařit sami? Velkoryse a komfort-
ně řešené apartmá – obývací pokoj, 
ložnice, má větší kuchyň s jídelním 
koutem. Koupelna (sprcha, WC, fén, 
župan). Možnost 2 přistýlek. Interne-
tové připojení. Stravování a lázeňské 
služby v hotelu Běhounek.

| nabízí soukromí se zázemím hotelu Běhounek
| propojen s hotelem Běhounek krytým koridorem

Vila v klidné části v blízkosti lesoparku patří k lázeňskému hotelu Běhou-
nek. Jitřenka nabízí příjemné jedno- a dvoulůžkové pokoje bez příslu-
šenství a komfortně zařízené apartmá s kuchyňkou vhodné pro turisty, 
cyklisty, lyžaře či rodiny s dětmi. Doplňkové služby včetně společenského 
a kulturního vyžití jsou hostům k dispozici nejen v hotelu Běhounek, ale 
i v ostatních lázeňských hotelech. 

Recepce:  v hotelu Běhounek 
Stravování:  v hotelu Běhounek bufetovou formou v restauraci nebo
 formou à la carte v hotelové kavárně
Procedury:  v hotelu Běhounek 
Internet:  možnost připojení 
Parkování:  v areálu lázní za poplatek

Hotel Běhounek je ideálním místem pro pořádání kongresových a spo-
lečenských akcí. Nabízí společenský sál s kapacitou až 180 míst, 2 varia-
bilní salónky a prostory kavárny vhodné pro výstavní prezentace a akce. 
K dispozici je ubytování přímo v hotelu nebo penzionech. Svá jednání, 
školení či teambuildingy si navíc můžete obohatit nabídkou relaxačních 
procedur.

Nabízíme Vám: 
| pronájem salónků s technickým vybavením
| ubytování
| lázeňské léčebné a relaxační procedury 
| komplexní gastronomický servis
| outdoorové aktivity (nordic walking, minigolf, tenis, pétanque, 
 ruské kuželky, půjčovna jízdních kol, golfové hřiště, sjezdovky, 
 běžkařské trasy a mnohé další)
| rehabilitační bazén, sauna
| relaxace v moderním Aquacentru Agricola

PENZION JITŘENKA

KATEgORIE POKOJů | Apartmá | III. 
Bližší informace o nabídce jednotlivých pobytů naleznete na 
www.laznejachymov.cz nebo vám rádi zašleme katalog.  

Bližší informace a rezervace:
tel.: 727 941 586, e-mail: krausova@laznejachymov.cz

UBYTOVÁNÍ V APARTMÁ A SUITES

APARTMÁ BĚHOUNEK***+ 

LÉČEBNÉ POBYTY

REgENERAČNÍ POBYTY

DOVOLENÁ A RELAxAcE

VÁNOcE A SILVESTR

APARTMÁ DALIBOR

SUITE A STUDIO DALIBOR 

APARTMÁ JITŘENKA

NABÍDKA POBYTů

KONgRESOVÉ MOŽNOSTI

Chystáte se do lázní nebo na dovolenou? Hledáte pro svoji rodinu od-
povídající ubytování nebo velký životní prostor sami pro sebe? Vyberte 
si naše apartmá. Jsou vhodná pro rodiny s dětmi, skupinky, ale také pro 
cyklisty, turisty a lyžaře. Ve dvoulůžkovém apartmá budete mít obývací 
pokoj, oddělenou ložnici a koupelnu. Všechna apartmá mají SAT-TV, te-
lefon, minibar (ledničku) trezor a bezplatné připojení na internet. Jejich 
součástí je také kuchyň s jídelním koutem či čajová kuchyňka.

Naše léčebné pobyty jsou 
určeny především paci-
entům s onemocněním 
pohybového aparátu, 
oběhového ústrojí, neu-
rologickými a kožními 
nemocemi a diabetem. 
Léčebný program sesta-
vuje lázeňský lékař in-
dividuálně pro každého 
hosta.

Pobyty jsou zaměřené na 
prevenci možných one-
mocnění a zdravý životní 
styl. Jsou vhodné pro lidi 
se sedavým zaměstnáním 
nebo pro ty, kteří jsou 
vystaveni nadměrné psy-
chické zátěži.

Zažijte Krušné hory na 
lyžích, na kole a pěšky. 
Sportujte na kopcích 
a využijte kvalitní zázemí 
našeho hotelu a penzio-
nů s vhodnou nabídkou 
relaxačních procedur.

Přijeďte si k nám od-
počinout během Vánoc 
a Silvestra. Zregenerujete  
svůj organismus a pří-
jemně strávíte sváteční 
dny bez zbytečného sho-
nu a stresu.



| nabízí soukromí se zázemím hotelu Běhounek 
| propojen s hotelem Běhounek krytým koridorem

Vila s krásným výhledem do údolí a centra lázní patří k lázeňskému ho-
telu Běhounek. Dalibor nabízí příjemné jedno- a dvoulůžkové pokoje 
a komfortně zařízené Suite, Studio a Apartmá s čajovou kuchyňkou, které 
jsou vhodné pro turisty, cyklisty, lyžaře či rodiny s dětmi. 
Internetové připojení.

Recepce:  v hotelu Běhounek 
Stravování:  v hotelu Běhounek bufetovou formou v restauraci 
 nebo formou à la carte v hotelové kavárně 
Procedury:  v hotelu Běhounek 
Parkování: před budovou za poplatek

Veškeré lázeňské procedury jsou poskytovány přímo v hotelu a jsou pří-
stupné i pro těžce postižené osoby. K dispozici je nepřetržitá zdravot-
nická služba. 

LÉČEBNÝ HOTEL BĚHOUNEK JE BEZ BARIÉR

| vhodný pro zdravotně postižené hosty a vozíčkáře
| výtah pro vozíčkáře
| 6 pokojů pro vozíčkáře se speciálním vybavením koupelny a sprchy
| zdvih pro umístění zdravotně postižených hostů do radonové vany 
| aquagymnastika v rehabilitačním bazénku (Auxil)
| zdvih do bazénuSnídaně, obědy i večeře jsou bufetové, podávané ve dvou restauracích 

„Bellevue“ a „Bohemia“. Připravujeme také dietní nebo vegetariánská jíd-
la. Hostům kavárny „Zimní zahrada“ nabízíme pokrmy à la carte a čerstvé 
domácí zákusky. Pobyt vám zpříjemní taneční odpoledne a večery s živou 
hudbou. 

Lázeňský hotel Běhounek
Lidická 1015 | 362 51 Jáchymov 

Tel.: 353 834 444 | Fax: 353 834 777 
e-mail: behounek@laznejachymov.cz

LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK ***+ gASTRONOMIE LÁZEŇSKÁ PÉČE PENZION DALIBOR

KATEgORIE POKOJů | Apartmá | Suite | I.A Plus | I.A KATEgORIE POKOJů | Apartmá | Suite | Studio | I.A www.laznejachymov.cz
www.resortjachymov.cz

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

POLOHA v lázeňské čtvrti

POKOJE
Počet lůžek 350
s depandancemi 
6 pokojů s 12 
lůžky pro tělesně 
postižené

Apartmá | Suite | I.A Plus | I.A

TV/SAT | internetové připojení zdarma | telefon | 
minibar | trezor | fén | župan 
depandance (penziony DALIBOR  a JITŘENKA) jsou 
propojené koridorem

HOTELOVÉ 
SLUŽBY

recepce, směnárna, restaurace (bufetové snídaně, obě-
dy a večeře), kavárna, herní salónek Domino a Bridge, 
kadeřnictví, kosmetický salon, pedikúra, internetový 
koutek, sluneční terasa, úschovna kol a lyží

LÁZEŇSKÁ 
PÉČE

lékař, radonové koupele, další léčebné a wellness 
procedury

WELLNESS 
ZÓNA

vstup v určený čas podle volné kapacity zdarma – reha-
bilitační bazén, whirlpool, Kneippův chodník, sauna za 
poplatek (denně 60 min., nezbytná rezervace předem)

DŮLEŽITÉ hotel leží ve svahu, každý pokoj má balkon, výtah, 
zákaz kouření, psi malých plemen se souhlasem hotelu

PARKOVÁNÍ u hotelu a depandancí za poplatek


