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Z DOLU DO DOLU
Vyzkoušejte nový areál saun v protilehlém
Aquacentru Agricola, který je inspirován

hornickou tradicí a krušnohorskou přírodou.

RESTAURACE U VODOPÁDU
Vyhládlo Vám? Vedle hotelu Astoria nejdete moderní
restauraci U Vodopádu s terasou a dětským koutkem.
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CENÍK

Základní vstupné
100 Kč

Školní a zájmové skupiny
osoba 40 Kč

Rodinné vstupné
240 Kč

Děti do 6 let
zdarma

Pro členy RADON SPA KLUB
slevy 10%, 20%, 30% a 50%

Děti od 6 do 15 let
60 Kč



Prohlídková štola Astoria

Poznejte unikátní jáchymovské podzemí, aniž byste
museli fárat 500 m pod zem. Čeká Vás prohlídka štoly,

která je věrnou kopií dolu Svornost včetně výztuh, výdřev,
vrtů, závalů, důlní techniky, šachetních zdviží,

uranových žil, potrubí s radonovou vodou a krápníků.
Vstup je možný jen s přilbou a ti nejmenší si mohou
v jednom úseku dopřát i plazení, tedy polohu,

v jaké v 16. století dobývali horníci s kahanem stříbro.
Hodinová návštěva se skládá z komentované prohlídky
a promítání filmu, který Vás přenese do dolu Svornost

a odhalí tajemství vzniku léčivé radonové vody.

Edukační místnost o radonu

Součástí expozice jsou i informace, které Vám přiblíží,
proč může být radon našemu tělu užitečný a proč se

léčby radonovou vodou nemusíte bát.

Návštěvníci mohou využít fotokoutku se zlatou vanou.
Pořídíte si nejen originální fotografii, ale hlavně

se dozvíte, jak radonová koupel probíhá a jak dlouhý
je její blahodárný účinek na lidský organismus.

Návštěvnické informační centrum lázní Jáchymov

Centrum pomáhá všem ubytovaným organizovat volný
čas nabídkou výletů, tipů na zážitky nebo programovým
servisem. Denním návštěvníkům poskytuje informace
o lázních, jejich ubytovacích, stravovacích a relaxačních

možnostech, a především osvětu radonu
a jeho využití při léčení.

Jde o certifikované turistické informační centrum.


