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bouldering

pilates, easy tone step, gymballs, bosu, zumba,
port de bras, orientální tance, step aerobics, flowin,
t-bow, forming plus, core, core bags, kettlebells,
training bars, hand weights, kickboxing

4 tenisové kurty
osoní trenéři & instruktoři,
lektoři skupinových cvičení

ricochet

prodejna sportovního vybavení

sport bar

WiFi

fitness studio – kardiozóna,
funkční zóna, posilovna
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Největší a nejznámější lázeňské město České republiky leží v její západní části, na soutoku řek Ohře, Rolavy a Teplé, nedaleko
oblasti CHKO Slavkovský les a Vojenský újezd Hradiště. Od Prahy jsou Karlovy Vary vzdáleny přibližně 120 km, od nejbližšího
hraničního přechodu s Německem, Boží Dar, pouhých 28 km.

Historie Karlových Varů
Ke vzniku města se váže tradiční pověst o Karlu IV., který údajně
narazil na horké prameny při projížďce loketskými lesy roku 1350.
Přestože je z archeologických nálezů jisté, že toto místo znali lidé už
dávno před objevením Karlem IV., přisuzuje se vznik města a první
osidlování právě jemu. Nazval toto místo Warmbad /Horké lázně u
Lokte/, později přejmenované na Karlovy Vary, a následně roku 1370
udělil nové obci městská práva.
Rozvíjející se město zasáhla na konci 16. století povodeň a na začátku století 17. ještě požár, podobně jako i v roce 1759. Není tedy divu,
že původních staveb se z těchto období dochovalo jen velmi málo.
Typický architektonický ráz Karlových Varů vznikal na konci 19. století, kdy zažívalo město největší ekonomickou prosperitu, díky přízni
vysoké šlechty. Projektovali se honosné budovy v neoklacisistním,
neobarokním a neorenesančním stylu. Na množství stavebních projektů nechala svůj podpis dvojice vídeňských architektů Ferdinand
Fellner a Hermann Helmer. Jmenujme alespoň Grandhotel Pupp, Vří-

delní kolonádu, Císařské lázně, budovu divadla, kolonádu Sadového
pramene nebo Goethovu vyhlídku.
Počátek 20. století přinesl mnoho změn, ať už v oblasti společenské,
nebo v oblasti vývoje a modernizace lázeňství v Karlových Varech.
Léčebné návštěvy lázní už nebyly záležitostí pouze šlechty a bohatší
vrstvy lidí, ale všech, kdo léčbu opravdu potřebovali. Město se také
velmi rychle začalo přizpůsobovat potřebám návštěvníků, vyhledávajících lázeňské město nejen k léčbě, ale i k rekreaci. V roce 1904 tu
vzniká první golfové hřiště v republice, o rok později 6 nových tenisových kurtů, tradici získávají dostihové závody na závodišti ve Dvorech. Významnou společenskou událostí, která umocnila proslulost
Karlových Varů, se stal také každoroční Mezinárodní filmový festival,
poprvé uskutečněný roku 1946.
Karlovy Vary si během staletí dokázaly vybudovat věhlas po celém
světě a staly se tak významným turistickým a kulturním centrem, vyhledávaným množstvím návštěvníků po celý rok.
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Karlovy Vary = lázně a wellness

Karlovy Vary = kultura a sport

Karlovy Vary jsou známé především pro svou lázeňskou léčbu, jejímž
základním prostředkem je thermominerální voda s léčivými účinky,
vznikající v žulovém podloží v hloubkách cca 2.000 m. Karlovarská
minerální voda působí blahodárně na pacienty s nemocemi trávicího ústrojů, s poruchami výměny látek, s nemocemi pohybového
ústrojí a s paradentózou. Do Karlových Varů se však nejezdí jen za
léčbou, ale i relaxací a nabíráním nových sil do života. Komplexní lázeňské a wellness služby si můžete vychutnat v řadě karlovarských
sanatorií a lázeňských hotelů, dopřát si tak trochu pocit luxusu a zároveň uvolněnosti a pohody. Vedle klasických minerálních koupelí a
pitné kúry se zde využívají nové moderní procedury jako kryoterapie, fototerapie, floating a další.

Snad celý svět zná Karlovy Vary také díky Mezinárodnímu filmovému
festivalu, každoročně pořádaného na začátku července. Je jednou z
nejvýznamnějších společenských událostí roku, která do Karlových
Varů přitáhne početnou mezinárodní účast známých osobností a
hlavně milovníků kinematografie.

Karlovy Vary = produkty s věhlasem
K mezinárodní proslulosti lázeňského města přispěly kromě lázní a
MFF ještě některé karlovarské produkty. Jen málokdo nezná bylinný
likér Becherovku, broušené sklo ze sklárny Moser, porcelán značky
Thun nebo tradiční lázeňské oplatky.
Zajímá-li vás, jak a kde tyto výrobky vznikají, navštivte Museum Jana
Bechera nebo sklárnu Moser. Porcelán je k dostání v četném množství obchůdků na kolonádách a lázeňské oplatky můžete ochutnat v
centru města skoro na každém rohu.

Dlouholetou tradici zde mají i další společenské,
kulturní a sportovní události:
• květen - Zahájení lázeňské sezony s historickým průvodem Karla IV.
• červen - Karlovarský karneval
• červenec - Mezinárodní filmový festival
• srpen - City triathlon
• září - Karlovarský folklórní festival
Dvořákův karlovarský podzim (festival vážné hudby)
• říjen - Tourfilm (meizinárodní festival na podporu cestovního ruchu)
Jazzfest Karlovy Vary (mezinárodní festival jazzové hudby)
S Karlovými Vary je spojena také řada dostihových závodů a golfových turnajů, které tu mají více než 100letou tradici. Ať už přijedete
do Karlových Varů v kteroukoli roční dobu, o kulturní a sportovní zážitky tu nebudete mít nouzi.
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Lázeňská léčba v Karlových Varech má více než 650letou tradici. Během staletí si získala věhlas a oblibu mnoha lidí z celého
světa, díky blahodárným účinkům thermominerální vody s vysokým obsahem vzácných a stopových prvků a oxidu uhličitého.

Historie lázeňské léčby v Karlových Varech
Podle archeologických nálezů znali lidé horké prameny u Karlových
Varů ještě mnohem dříve, než se datuje v dochovaných písemnostech. Po založení města Karlem IV. (1350) se postupně budovalo
osídlení v těsné blízkosti léčivých pramenů, u kterých se ordinovala
léčba formou koupelí. Zprvu se jednalo spíše o drastické procedury,
které trvaly až 10 hodin, pacienti po tuto dobu ve vodě přijímali i
jídlo, případně tu spali, spousta z nich však vzhledem k vysokým teplotám thermominerální vody proceduru neustála, omdleli a museli
být předčasně z vody vyneseni. Od této metody léčení se během 16.
století naštěstí upustilo. Tehdy doktor Václav Payer z Lokte přišel s
novou myšlenkou využívat karlovarskou vodu k pitné kúře. Pravda, dávkování 6-8 litrů minerální vody za den užitek nemocným zřejmě nepřinesla, zato dala základ k bližšímu zkoumání této léčebné
metody dalším vědcům a lékařům v 18. století. V tomto období už
se bádání mohlo opírat o první znalosti zákonitostí fyziky a chemie.
Pitnou kúru dovedl k dokonalosti doktor David Becher, který určil správný poměr pití minerální vody a doby koupelí. Pacientům
byla dále doporučována dieta a dlouhé procházky. Tato podoba
léčebné procedury se využívá dodnes.
O propagaci karlovarských lázeňských pramenů a jejich účinků se
starali po staletí především významní panovníci, státníci, básníci a
další umělci. Z dlouhého seznamu významných návštěvníků jmenujme alespoň cara Petra Velikého, hudebního skladatele J.S. Bacha, císařovnu Marii Terezii, německého básníka F. Schillera, skladatele L. v.
Beethovena, císaře Františka Josefa I., brazilského císaře Dona Pedra
II., spisovatele Jana Nerudu a mnoho a mnoho dalších.
Nejzásadnější vývoj ve zdokonalování poskytování komplexních
lázeňských služeb zaznamenaly Karlovy Vary v 19. a 20. století. K
pitné kúře se začaly připojovat nové moderní procedury, pobyt v
lázních už nebyl jen záležitostí léčebnou, ale i rekreační. Stejně tak
se změnila dostupnost lázeňské léčby. Dříve výhradně šlechtická
záležitost se postupně více přibližovala všem, kdo lázeňskou léčbu
potřebovali.
inzerce
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Karlovarská termominerální voda Prameny
Unikátnost karlovarské vody spočívá v jejím složení, které je pro
všechny vyvěrající prameny v základu stejné (Na-HCO3SO4Cl). Jednotlivé prameny se pak odlišují množstvím stopových a vzácných
prvků, teplotou a obsahem oxidu uhličitého.
Pozitivní ozdravné účinky jsou prokázány při léčbě následujících
onemocnění:
• nemoci trávícího ústrojí - některá onemocnění jícnu, žaludku a
dvanácterníku, střevní poruchy funkční, jako např. habituální zácpa,
stavy po střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý
tračník, záněty střev - Crohnova choroba, idiopatická proktokolitida,
stavy po operacích střev, žaludku, žlučníku a žlučových cest, chronická onemocnění jater a žlučníku, stavy po akutní hepatitidě a toxickém poškození jater, chronické onemocnění slinivky břišní, stavy
po akutní pankreatitidě, stavy po transplantacích jater a pankreatu
• poruchy výměny látkové - cukrovka, nadváha a obezita, poruchy
metabolizmu tuků, dna
• nemoci pohybového ústrojí - degenerativní poruchy páteře a velkých kloubů, funkční poruchy páteře
• paradentóza - onemocnění zubních dásní

Základním článkem karlovarské lázeňské léčby je pitná kúra. Slouží
k ní 15 pramenů s termominerální vodou, umístěných v historických
stavbách lázeňských kolonád a pavilonů.
Karlovarská minerální voda není určena ke stálému, případně neregulovanému užívání. Aby tedy mělo pití této vody ty správné účinky,
je třeba dodržovat určitá základní pravidla:
• dodržujte lékařem předepsané prameny, množství a dobu pití
• pitnou léčbu provádějte hlavně před jídlem
• minerální vodu pijte z tradičních pohárků s hubičkou po doušcích
• pomalu se při pití procházejte, abyste pohárek o obsahu 2 dcl vypili
během 3-10 minut
• mezi jednotlivými pohárky dodržujte přestávku min. 5-10 minut
Co si v Karlových Varech prohlédnout
Lázeňské město v srdci Evropy je charakteristické nejen svou léčivou
pramenitou vodou, ale i ojedinělou architekturou. Projděte se Karlovými Vary a nechte na sebe působit umění mistrů stavitelů, malířů i sochařů, kteří nechali svůj podpis na množství památek a významných míst. Neváhejte vystoupat do výšky a nechte se uchvátit
pohledem na město a Krušné hory z některé z rohleden a vyhlídek.
Hledejte odpočinek v krásných parcích a poznávejte historii českého
umění se světovým ohlasem.
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Kolonády
Sadová kolonáda 1880
GPS: N 50° 13.64662´, E 12° 52.75455´
I když kolonáda, tak jak ji známe dnes, je jen zlomkem původní stavby z roku 1880, je i tak významnou památkou na litinovou lázeňskou
architekturu 19. století. Je ozdobou nejen přilehlých Dvořákových
sadů, ale také celé karlovarské lázeňské zóny. Přímo pod střechou
Sadové kolonády nebo v její blízkosti najdete tři léčivé prameny –
pramen Svoboda, pramen Sadový a pramen Hadí.
Mlýnská kolonáda 1871-1881
GPS: N 50° 13.51917´, E 12° 52.91248´
Na místě dnešní Mlýnské kolonády stála do 19. století dřevěná kolonáda Nového pramene (dnes pramen Rusalka), u kterého se dlouhá
léta přímo ordinovalo. K pramenu Rusalka postupně přibyly ještě
další čtyři: pramen Mlýnský, pramen Kníže Václav, pramen Libuše a
pramen Skalní. Ty dnes chrání kamenná novorenesanční kolonáda
podle návrhu architekta Josefa Zítka. Nejznámější a nejnavštěvovanější stavba Karlových Varů dosahuje délky 132 m a krášlí ji řada
uměleckých děl.
Vřídlo a Vřídelní kolonáda 1969-1975
GPS: N 50° 13.36387´, E 12° 53.00853´
Vřídlo, gejzír horké minerální vody, krylo od 16. století už mnoho staveb: barokní budova, empírová kolonáda, litinová či provizorní dřevěná kolonáda. Další a prozatím poslední stavba obklopující Vřídlo

pochází z konce 60. let 20. století. Tento gejzír vydá za minutu průměrně 2 000 litrů minerální vody. Sloupec vřídelní vody je díky tlaku
schopen vytrysknout až do výšky 12 metrů. Podzemí Vřídla ukrývá
složitou spleť potrubí, která zásobuje minerální léčivou vodou 14 lázeňských provozů. Podzemí Vřídla je k nahlédnutí i veřejnosti.
Tržní kolonáda 1883
GPS: N 50° 13.41145´, E 12° 53.01398´
Bílá dřevěná stavba, postavená ve švýcarském stylu, měla podle plánu zastřešovat zřídla jen několik let. Když už však stála nad prameny
Tržním a Karla IV. více než sto let, přistoupilo město k jejímu zachování a kompletní rekonstrukci. Podobně jako celá řada dalších karlovarských staveb, pochází i Tržní kolonáda z dílny vídeňských architektů
Fellnera a Helmera.
Zámecká kolonáda 1911-1913
GPS: N 50° 13.42652´, E 12° 52.96663´
Zámeckou kolonádu najdete nad kolonádou Tržní. Má dvě části: kolonádu Horního pramene a kolonádu Dolního pramene. Kolonáda
Horního pramene je volně přístupná veřejnosti a zastřešuje Zámecký horní pramen. Kolonáda Dolního pramene je zpřístupněna pouze
klientům Zámeckých lázní. V jejích vnitřních prostorách je umístěn
reliéf Ducha pramenů z železitého pískovce. Dolní Zámecký pramen
je pro veřejnost přiveden na Tržní kolonádu.
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Historické budovy
Alžbětiny lázně 1906

Chrám sv. Máří Magdalény 1737

Smetanovy sady 1145/1
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.82688´, E 12° 52.32210´
+420 353 304 211
www.spa5.cz

Náměstí Svobody 2
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.37133´, E 12° 53.06287´

Největší lázeňský dům v ČR dostal svůj název po manželce císaře
Františka Josefa I., Alžbětě zvané Sisi. Budova zámeckého charakteru
je umístěna ve Smetanových sadech. Obklopena je parkem ve francouzském stylu s fontánou a lipovou alejí. V roce 1978 tu byl zbudován bazén o délce 25 m. Ten prošel v r. 2004 rekonstrukcí a stal se
součástí rozšířeného bazénového komplexu přístupného veřejnosti.
Císařské lázně 1895
Mariánskolázeňská 306/2
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.14217´, E 12° 52.88208´
Secesní stavba Císařských lázní byla postavena na základě projektu
dvojice architektů Fellnera a Helmera. Na přelomu 19. a 20. století
byly lázně nejreprezentativnějším a nejmodernějším lázeňským domem v celém Rakousku-Uhersku. Po mnoho let chátrající Císařské
lázně, naproti Grandhotelu Pupp, opět pomaličku ožívají díky započaté rekonstrukci.

Stávající barokní chrám byl postaven na místě bývalého gotického
kostela. Dříve ho obklopoval rozsáhlý hřbitov, který byl záhy zrušen.
Kosterní ostatky ze zrušeného hřbitova byly uloženy do unikátní
kaple v podzemí kostela. Kryptu kostela můžete navštívit během
exkurzí. Lístky zakoupíte v prodejním stánku SPLZaK (Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád) v hale Vřídelní kolonády. Denně se
zde můžete účastnit bohoslužeb a varhanních koncertů.
Lázně III 1867
Mlýnské nábřeží 5
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.60393´, E 12° 52.82628´
+420 353 242 500
www.lazneiii.cz
Novogotická stavba Lázní III z roku 1867 je situovaná na levém břehu řeky Teplé mezi Vojenským lázeňským ústavem a Mlýnskou kolonádou. Lázně III poskytují lázeňské léčebné procedury, ubytovací
služby, nachází se zde restaurace, kavárna a koncertní síň Antonína
Dvořáka. Právě tento sál je dějištěm pravidelných hudebních a společenských událostí, ať už jsou to abonentní koncerty Karlovarského
symfonického orchestru, promítání filmů v rámci MFF nebo prestižní
mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka.
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Historické budovy
Městské divadlo 1886
Divadelní náměstí 21
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.26287´, E 12° 52.90070´
+420 353 225 621
www.karlovarske-divadlo.cz
Karlovarské divadlo vzniklo na Divadelním náměstí v letech 18841886. Autory projektu této velkolepé novobarokní stavby byli vídenští architekti Fellner a Helmer.Za povšimnutí stojí bohatá vnější
i vnitřní sochařská výzdoba. Krásu vnitřních prostor podtrhují nástěnné a stropní malby. Celou výzdobu korunuje malovaná opona s
alegorií umění od F. Matschema. Městské divadlo přináší pravidelně
zajímavý kulturní program.
Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla 1898
Krále Jiřího 26
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.47848´, E 12° 52.48820´
Vzorem pro stavbu tohoto pravoslavného chrámu byl kostel poblíž
Moskvy. Tuto výraznou stavbu nelze přehlédnout. Je zasazena mezi
převážně secesní vily v ulici Krále Jiřího. Bohatá výzdoba kostela byla
částečně sponzorována zámožnými karlovarskými pacienty ruského
původu. Její součástí je i reliéf ruského cara Petra Velikého.
inzerce
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Rozhledny a vyhlídky
Goethova vyhlídka

Jelení skok

GPS: N 50° 13.42705´, E 12° 54.20110´

GPS: N 50° 13.36430´, E 12° 52.79547´

Vznik výletního místa s vyhlídkovou věží je spjat s návštěvou princezny Stefanie, manželky korunního prince Rudolfa Habsburského.
Výhled na Karlovy Vary z Výšiny věčného života ji natolik okouzlil, že
nechala na tomto místě vystavět rozhlednu. Ta byla otevřena v červenci 1889 a stala se tak druhou nejstarší karlovarskou rozhlednou.
Tvůrci projektu cihlové stavby novogotického stylu byli architekti
Fellner a Helmer. Podle jejich návrhu zde byla postavena 40metrová
válcovitá věž s cimbuřím, z něhož vyrůstá ještě jedna menší věžička.

Kdo nebyl na Jelením skoku, nebyl v Karlových Varech! Jeden z hlavních symbolů města je ukryt v lesích nad Grandhotelem Pupp. Stejný název “Jelení skok” obdržely ještě výletní restaurace (nedaleko
vyhlídky) a mezistanice lanovky Diana. Vyhlídkovému místu vévodí
skála, na jejímž vrcholu stojí bronzová socha kamzíka. Kamzík shlíží
na město již od roku 1851, kdy ho sem nechal umístit baron Lützov.

Vyhlídková věž je momentálně uzavřena.

GPS: N 50° 13.62747´, E 12° 53.18425´

Rozhledna Diana
Vrch přátelství 5/1 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.13227´, E 12° 52.32132´
+420 353 222 638
Provozní doba
1.1. - 31.1.		
1. 2. - 31. 3. • 1. 11. - 31. 12.
1. 4. - 31. 5. • 1. 10. - 31. 10.
1. 6. - 30. 9. 		

x
9:00 - 17:00
9:00 - 18:00
9:00 - 19:00

vstup zdarma
Kamenná rozhledna s doškovou střechou a ochozem stojí ve výšce
547 m n. m. na Výšině přátelství nad Grandhotelem Pupp. Je tu už od
roku 1914 a nabízí překrásný výhled na Karlovy Vary, vrcholy Krušných hor, Doupovských hor a Slavkovského lesa. K vyhlídkovému
ochozu 40 m vysoké rozhledny vede 150 schodů, ale je tu k dispozici
i bezbariérový výtah. Po výstupu na rozhlednu se můžete občerstvit
v lesní restauraci a kavárně Diana a s dětmi pak navštívit mini ZOO s
poníky, kozami, čínskými prasátky a pávy.

Tři kříže
Ojedinělý výhled na Karlovy Vary nabízí kopec s vyhlídkou pojmenovaný Tři kříže. Ty zde byly vztyčeny někdy v roce 1640. Symbolizují horu Golgotu, z Bible známou jako místo umučení Ježíše Krista,
a zároveň vítězství katolické církve nad tehdy zde vládnoucí církví
luteránskou. Vedle tří dřevěných křížů tu najdete také obnovený vyhlídkový altán “Camera Obscura” a několik laviček k relaxaci s výhledem na město.
Vyhlídka Karla IV.
GPS: N 50° 12.97757´, E 12° 52.82997
Nejstarší karlovarská vyhlídka byla postavena roku 1877. Umístěna
je na Hamerském vrchu, mezi Grandhotelem Pupp a Galerií umění.
Pseudogotická cihlová věž má dva ochozy zdobené cimbuřím a je
napodobeninou rozhledny ze severoněmeckého Schleswigu. K vyhlídkovým ochozům vede 79 schodů, výhledu na město však z části
brání vzrostlé stromy.
Vyhlídka Karla IV. je volně přístupná.

KARLOVY VARY city card
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Muzea a galerie
Galerie umění

Interaktivní galerie Becherova Vila

Goethova stezka 6

Krále Jiřího 1196/9

360 01 Karlovy Vary

360 01 Karlovy Vary

GPS: N 50° 13.03447´, E 12° 53.22035´

GPS: N 50° 13.57368´, E 12° 52.48015´

+420 353 224 387

+420 354 224 111

www.galeriekvary.cz

www.becherovavila.cz

Provozní doba

Provozní doba

Út-Ne 10:00 - 17:00

Út-Ne 10:00 - 17:00

Budova galerie umění je umístěna na levém břehu řeky Teplé, kousek od Grandhotelu Pupp. Stálá expozice představuje nejvýznamnější a nejcennější umělecká díla, nashromážděná galerií od roku
1953. Vedle expozice obrazů a soch výhradně českých autorů, jsou
zde pořádány krátkodobé výstavy, koncerty, přednášky i malá divadelní představení.

Někdejší sídlo rodiny Becherů najdete nedaleko centra, v ulici Krále
Jiřího. Vilu si nechal ve stylu Art deco v roce 1914 postavit Gustav
Becher. Dnes je díky jedinečné architektuře i vnitřní výzdobě památkově chráněným objektem. Od roku 2011 tu sídlí pobočka Galerie
umění a slouží jako interaktivní galerie a kulturně vzdělávací centrum. Mimo expozice věnované životu rodiny Becherů tu můžete
shlédnout různé výstavy a zúčastnit se zajímavých workshopů.

Muzeum Karlovy Vary

Jan Becher Muzeum

Nová louka 23

T. G. M. 57

360 01 Karlovy Vary

360 01 Karlovy Vary

GPS: N 50° 13.22173´, E 12° 52.79107´

GPS: N 50° 13.82227´, E 12° 52.03948´

+420 353 226 252

+420 359 578 142

www.kvmuz.cz

www.becherovka.cz

Provozní doba
1. 10. - 30. 4

St-Ne

9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

1. 5. - 30 . 9.

Út-Ne

9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Provozní doba
denně 9:00 - 17:00

Karlovarské muzeum bylo založeno krátce po roce 1865. Stálá expozice nabízí pohled do dějin a přírody Karlovarska, seznamuje s rozvojem místní balneologie a řemesel, se zakládáním měst spojených s
hornickou činností v kraji. Dále jsou zde k vidění středověké a barokní
plastiky, dobové dokumenty a informace o významných karlovarských lékařích i návštěvnících a mnoho dalších zajímavých exponátů.

„Kudy teče, tudy léčí“. Toto rčení je příznačné nejen pro karlovarskou
minerální vodu, ale jistě i pro světoznámý bylinný likér Becherovku. Její
chuti podléháme již přes dvě století. Muzeum věnované historii, technologii a distribuci světoznámého nápoje, najdete v prostorách původní budovy továrny, postavené r. 1867. Vstupné zahrnuje degustaci nejen
Becherovky, ale i ostatních nápojů z produkce společnosti Jan Becher.

inzerce

AZRA Stores
• Stará Louka 62
• Mariánskolázeňská 23
(Hotel Carlsbad Plaza)
• Lázeňská 3
360 01 Karlovy Vary • CZ
Tel./fax: +420 353 585 085
mob.: +420 775 269 807
azra@azra-cz.com
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Muzea a galerie
Návštěvnické centrum Moser

Smetanovy sady

Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.69218´, E 12° 50.26332´
+420 353 416 112
www.moser-glass.com
Provozní doba
Muzeum denně 9:00 - 17:00
Huť
denně 9:00 - 15:00
poslední vstup
14:30

GPS: N 50° 13.79598´, E 12° 52.36428´
Park u Alžbětiných lázní, nesoucí jméno dalšího známého českého
skladatele Bedřicha Smetany, charakterizuje čtyřřadá lipová alej.
Travnaté plochy a dostatečné množství parkových laviček nabízí
možnost odpočinku při procházkách centrem města.
Japonská zahrada
GPS: N 50° 13.00057´, E 12° 53.44525´

Přes 2 000 exponátů spjatých s historií i současností sklářského řemesla v Karlových Varech nabízí k shlédnutí moderní prostory muzea Sklárny Moser. Je součástí prohlídkového okruhu, který vás zavede dále do sklářské huti zakusit atmosféru rozžhavených pecí, vůni
vypalovaných dřevěných forem a obdiv práce sklářských mistrů. Ve
firemní prodejně si pak můžete nějaký pěkný sklářský kousek na památku koupit.

Parky

Oázu harmonie a ideální místo k meditaci představuje unikátní japonská zenová zahrada v blízkosti Parkhotelu Richmond. Zahrada sestavená z kamenů harmonizujících lidskou mysl a zdraví je koncipována do
kruhu s vnitřním obloukem a vyjadřuje tak principy Jin a Jang.
Malé Versailles
GPS: N 50° 13.42302´, E 12° 52.40590´
Rozsáhlý park je situován v blízkosti pravoslavného kostela sv. Petra
a Pavla v ulici Křižíkova. Najdete tu množství dřevin, jezírko a výletní
restauraci.
Sady Karla IV.

Dvořákovy sady

GPS: N 50° 13.16618´, E 12° 52.82255´

GPS: N 50° 13.65490´, E 12° 52.67678´
Místo k odpočinku v centru lázeňského města - to jsou sady nesoucí
jméno skladatele Antonína Dvořáka, který v Karlových Varech často
pracovně pobýval. Jeho pomník vévodí celému parku v těsné blízkosti Sadové kolonády.

Park mezi Grandhotelem Pupp a Císařskými lázněmi zdobí socha
Karla IV. z hořického pískovce, jejímž autorem je sochař Otakar Švec.
Parková úprava Sadů Karla IV. pochází z počátku 20. století.

inzerce

„Nejen výlety po České republice a do zahraničí“
„Not only trips in the Czech Republic and abroad“
„Nicht nur Ausflüge durch Tschechien und ins Ausland“
«Экскурсии по Чешской Республике и заграницей»

Cestovní kancelář Pentalog Tour | Travel Agency Pentalog Tour | Reisebüro Pentalog Tour | Туристическая фирма «Pentalog Tour»
U Imperiálu 31, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic
phone: +420 353 206 134 | fax: +420 353 206 135 | e-mail: info@pentalog-tour.cz | www.pentalog-tour.cz
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ENJOY YOUR THAI MASSAGE
Přijďte si odpočinout a hýčkat své tělo do SANSEI. Užijte si tradiční thajskou masáž v krásném prostředí.
Come to relax and pamper your body in the SANSEI massage parlor.
Enjoy traditional Thai massage in a beautiful setting.
Besuchen Sie SANSEI, um zu entspannen und Ihren Körper verwöhnen zu lassen. Gönnen Sie sich traditionalle Thai-Massagen in bezauberndem Ambiente.
Приходите в SANSEI отдохнуть и побаловать себя. Насладитесь в приятной обстановке традиционным
тайским массажем.
GRANDHOTEL PUPP
Mírové náměstí 2, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 226 637
Mob.: +420 777 493 888
pupp@sansei.cz

MENUET
Lázeňská 1, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 229 458
Mob.: +420 775 052 595
sansei@sansei.cz

Otevřeno denně / Open daily 9.00 – 21.00

www.sansei.cz

www.karlovy-vary.cz
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Výlety do okolí Karlových Varů
Státní hrad a zámek Bečov
364 64 Bečov nad Teplou
GPS: N 50° 5.16553´, E 12° 50.39135´
+420 353 999 394
www.zamek-becov.cz
Provozní doba
1. 4. - 30. 4.; 1. 10. - 31. 10. So, Ne 10:00 - 17:00
1. 5. - 30. 6.; 1. 9. - 30. 9.
Út-Ne
10:00 - 17:00
1. 7. - 31. 8		
Út-Ne
10:00 - 18:00
Vypravte se na jedno z nejkrásnějších míst v karlovarském regionu.
Národní kulturní památku hrad a zámek Bečov s jeho nejcennějším
exponátem - relikviářem sv. Maura najdete v malebném městečku
Bečov nad Teplou. Gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek
představují soubor výjimečných historických a uměleckých architektur. Za poznáním historie Vás zvou 3 prohlídkové okruhy.
Hrad Loket
Zámecká 67
357 33 Loket
GPS: N 50° 11.22048´, E 12° 45.22453´
+420 352 684 648
www.hradloket.cz
Provozní doba
1. 11. - 31. 3.
1. 4. - 31. 10.

denně
denně

9:00 - 15:30
9:00 - 16:30

Navštivte jednu z nejvýznamnějších památek v Karlovarském kraji.
Zveme Vás na gotický hrad Loket založený ve 13. století, který leží
jen 14 km od Karlových Varů. Hradní expozice obsahuje mnoho zajímavostí. K těm nejoblíbenějším patří hradní vězení s autentickou
výstavou útrpného práva, muzeum zbraní, archeologická expozice a
výstava porcelánu.
Lázně Jáchymov
Lázeňské město Jáchymov najdete necelých 20 km od Karlových Varů.
Jedná se o další významné západočeské lázně, které se mohou chlubit
celosvětově unikátní léčbou bolestivých stavů. Jáchymovská léčba je
založena na koupelích v radonové vodě, čerpané z místních dolů.
Kromě jedinečné lázeňské léčby láká do Jáchymova turisty i několik

historicky cenných staveb, místní muzeum, aquapark a okolní příroda. Můžete se odtud také svézt sedačkovou lanovkou na nejvyšší bod
českého Krušnohoří - horu Klínovec.
Ostrov
Ostrov leží na trase Karlovy Vary – Jáchymov, na úpatí Krušných hor.
V Ostrově, respektive v jeho staré části, najdete mnoho historických
budov postavených v duchu románského slohu, gotiky a renesance.
Z nové části města dýchá socialistický realismus.
Nejvíce památných budov a staveb najdete v okolí Starého náměstí a
Zámeckého parku. K nejvyhledávanějším místům patří nově zrekonstruovaný klášterní areál. V jeho blízkosti můžete také navštívit Ekocentrum a
dozvědět se něco o tamních exotických i domácích zvířatech.
Boží Dar
Horskou obec Boží Dar najdete asi 27 km od Karlových Varů. Autem,
nebo autobusem dojedete do tohoto významného krušnohorského
turistického střediska cca za půl hodiny.
Je to asi nejoblíbenější lyžařské středisko Krušných hor. Spolu s nedalekým lyžařským areálem Klínovec nabízí lyžařským nadšencům:
• 19 sjezdových tratí různé náročnosti včetně dětské
• 2 snowparky
• snowtubing
• snowkiting
• desítky kilometrů upravených běžeckých tratí
• lyžařské školy a školičky
• půjčovny sportovního vybavení
• různá občerstvení
• a další nepostradatelné služby
Příroda v okolí Božího Daru je jako stvořená pro pěší turistiku i cykloturistiku. Po značených cestách se můžete vypravit k nejedné
rozhledně, historické památce, muzeu apod. Kromě tradičních turistických tras najdete v okolí Božího Daru také několik zajímavých
naučných stezek včetně jedné pohádkové určené především dětem.
Mariánské Lázně
Druhé největší lázně České republiky se mohou pochlubit, stejně jako Karlovy Vary, mnoha minerálními prameny. Město je jedním z vrcholů tzv.„Lázeňského trojúhelníku“, do kterého patří ještě Františkovy Lázně a Karlovy Vary.
Lázně přijímají pacienty především s onemocněními ledvin, močových cest,
inzerce
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Wellness
pobyty
v Karlových Varech
příjemná relaxace pro každého
za příznivé ceny

Hotel Imperial **** Superior
Spa Resort Sanssouci ****
Navštivte naše www stránky, objednejte některý
z našich wellness pobytů a nechte se hýčkat...
www.spa-hotel-imperial.cz
tel.: +420 353 203 113
Member of Imperial Karlovy Vary Group

www.spa-resort-sanssouci.cz
tel.: +420 353 207 113

www.karlovy-vary.cz

Kultura a památky
v Karlových Varech

-

KARLOVY VARY

Výlety do okolí Karlových Varů
zažívacího a pohybového ústrojí, dýchacích cest, kožními nemocemi atd.
Mariánské Lázně leží asi 50 km na jih od Karlových Varů. Turisty sem
láká nejen lázeňská léčba, ale též celá řada zajímavostí a památek.
Kromě kolonád tu najdou třeba Zpívající fontánu, nebo věrné zmenšené kopie významných českých staveb v Miniaturparku.
Františkovy Lázně
Lázně byly založeny na počest císaře Františka Josefa I. na konci 18.
století. „Zázračné prameny“ ovšem pomáhaly léčit nemoci už o několik století dříve. Františkovy Lázně jsou vyhlášeny léčbou ženských
nemocí a sterility. Jsou třetím vrcholem „Lázeňského trojúhelníku“
do nějž také spadají Karlovy Vary a Mariánské Lázně.
Lázeňské městečko plné klidných promenád, parků a zeleně nabízí

také významné lázeňské památky především v empírovém a klasicistním slohu.
Cheb
V roce 1322 přislíbil král Jan Lucemburský Chebu všechna městská
práva. Díky ideální příhraniční poloze a dobrému opevnění se stal z
Chebu významný obranný bod české hranice. Historie Chebu je také
neodlučitelně spjata se slavným vojevůdcem Albrechtem z Valdštejna,
který tu několikrát verboval svou armádu a nakonec tu byl i zavražděn.
Díky dlouhé a bohaté historii Chebu najdeme v tomto západočeském městě mnoho historických památek v čele s hradem z poloviny
12. století. K nejoblíbenějším památkám patří také Špalíček - soubor
historických měšťanských domů na náměstí Jiřího z Poděbrad.
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
Mezinárodn filmový festival je nejvýznamnější karlovarskou akcí.
Během jednoho červencového týdne jsou Karlovy Vary jakoby pohlceny festivalovou atmosférou. Všude jsou spousty lidí, probíhají koncerty, party, ceremoniály, tiskové konference a samozřejmě projekce
filmů. Můžete tu vidět české i zahraniční celebrity. Hlavním centrem
festivalu je hotel Thermal, ale filmové projekce i doprovodné akce
probíhají fakticky po celém městě.
Na 200 filmů z celého světa, které mají na festivalu svou světovou

nebo alespoň evropskou premiéru, soutěží v několika kategoriích a
jsou hodnoceny jak odbornou, tak i diváckou porotou. Nejlepší film
je pak na slavnostním zakončení festivalu odměněn hlavní cenou
festivalu - Křišťálovým glóbem. Další ceny jsou určeny pro nejlepší
režii, ženský a mužský herecký výkon apod.
Všechny potřebné informace o Mezinárodním filmovém festivalu
Karlovy Vary najdete na webu www.karlovy-vary.cz nebo na oficiálním webu festivalu www.kviff.com.

inzerce

Lidická 2 | Karlovy Vary | Tel.: +420 601 225 599

Smíchovský pavilon ...jediný a jedinečný
Tradiční karlovarská restaurace, jejíž bohatá historie se datuje od
roku 1889, podává špičkovou prvorepublikovou kuchyni, se zaměřením na zvěřinové speciality. Elegantní designové a především nekuřácké interiéry všech tří částí, stejně jako decentní letní terasa jsou
důstojným prostředím pro Vaši každodenní návštěvu, stejně tak jako
pro Vaši soukromou či firemní oslavu.

www.smichovskypavilon.cz
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Golf Resort Karlovy Vary

Golfová hřiště v Karlových Varech a okolí
Historie českého golfu začala v Karlových Varech. V roce 1904 tu
vzniklo první golfové hřiště v zemi. O tom, že je golf v Karlových
Varech oblíbenou sportovní disciplínou i dnes svědčí fakt, že přímo
ve městě nebo jeho blízkém okolí si mohou hráči vybrat hned z 10
golfových hřišť.
Golf Resort Karlovy Vary
Pražská 219, 360 01 Karlovy Vary
N: 50°12‘49‘‘, E: 12°55‘45‘‘
+420 353 331 001
recepce@golfresort.cz
www.golfresort.cz
Golf Resort Karlovy Vary je jedním z nejstarších areálů nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. Rozkládá se pouhých 5 km od centra
Karlových Varů směrem na Prahu. Na 18jamkovém hřišti se pořádají
významné evropské turnaje. Jednou do měsíce se tu konají i klubová
klání. Po turnaji nebo tréninku si mohou golfisté dopřát odpočinek v
relaxačním centru a využít dalších nabízených služeb.
Parametry hřiště:
PAR

Délka

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška

Terén

72

M 6.167 m
F 5.359 m

M 36
F 36

březen–říjen
8:00–20:00

600 m n. m

členitý

Golf & Racing Club Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary
50°13‘27‘‘, E: 12°50‘04‘‘
+420 353 592 163
golf@racingclub.cz
www.racingclub.cz
Golf & Racing Club najdete vedle karlovarského obchodního centra Varyáda v městské části Dvory. Areál dostihové závodiště nabízí
kromě samotné dostihové dráhy také golfové hřiště s 9 odpališti a
18 jamkami uvnitř dostihového okruhu. Projekt byl jedinečně zpracován tak, že z každého odpaliště pálí golfista 2x, ale míček směřuje pokaždé na jiný green. Hřiště je ideální pro konání turnajů nižší a
střední kategorie. Zahrají si tu i golfisté bez zelené karty v doprovodu osoby s handicapem nižším než 54, nebo golfového trenéra.
Parametry hřiště:
PAR

Délka

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška Terén

68

M 4.932 m
F 4.205 m

M 54
F 54

duben - listopad
8:00–20:00

400 m n. m

rovinatý
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sazena do krajiny a zachovává tak její přirozený zvlněný ráz. Hráčům
je k dispozici kromě 9jamkového hřiště také driving range a nová
klubovna.

Astoria Golf Resort Cihelny
Cihelny 7, 364 64 Bečov nad Teplou
N: 50°10‘43‘‘, E: 12°50‘25‘‘
+420 353 972 281, +420 731 102 020
reception@astoria-golf.com
www.astoria-golf.com

Parametry hřiště:

18-ti jamkové golfové hřiště v Cihelnách najdete asi 15 km od Karlových Varů směrem na Plzeň. Jedná se o rozsáhlý golfový areál skotského typu. Hřiště projektovala světoznámá společnost Gary Player
Design Company. Do areálu spadá mnoho tréninkových ploch včetně krytého driving range. Honey course je přístupný i veřejnosti bez
zelené karty. Golfové hřiště je vhodné pro pořádání mistrovských
golfových turnajů, ale stejně tak pro hráče začátečníky. Ti v Cihelnách ocení jeden z nejrozsáhlejších tréninkových areálů v Evropě.
Parametry hřiště:
PAR

Délka

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška

Terén

70

M 5.590 m
F 4.930 m

M 54
F 54

duben - listopad
8:00–20:00

400 m n. m

členitý

Golf Club Háje
Háje 60 - Kolová, 360 01 Karlovy Vary
N: 50°10‘59‘‘, E: 12°52‘55‘‘
+420 721 157 534
info@golfhaje.com
www.golfhaje.com
Golfové hřiště v Hájích najdete nedaleko Karlových Varů na okraji
chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Devítka jamek je citlivě za-

PAR

Délka

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška Terén

36

M 2.912 m
F 2.382 m

M 54
F 54

duben - listopad
9:00–20:00

560 m n. m

členitý

Golf Club Kynžvart
Zámek 418, 354 91 Lázně Kynžvart
N: 50°00‘13‘‘, E: 12°36‘30‘‘
+420 354 595 164
recepce@golfkynzvart.cz
www.golfkynzvart.cz
18jamkové hřiště v Lázních Kynžvart navazuje přímo na park zámku
Kynžvart, který je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů na Karlovarsku. Kynžvartské hřiště vzniklo na základě návrhů vyhlášeného
golfového designera Christopha Städlera, který jej skvěle zasadil do
krásného prostředí s jedinečnou atomsférou. Kromě 18 jamek mohou hráči využít driving range. K dispozici je také klubovna, restaurace s kavárnou, ubytování a další služby.
Parametry hřiště:
PAR

Délka

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška Terén

72

M 6.016 m
F 5.121 m

M 54
F 54

březen - říjen
8:00–22:00

520 m n. m

členitý

inzerce

Pa r k h o t e l R i c h m o n d
K A R L O V Y

V A R Y

reklama Richmond
187 x 134 mm

Parkhotel Richmond se nachází v klidné části Karlových Varů, na břehu řeky Teplé, je obklopen stylovým anglickým parkem. Celková kapacita hotelu je
125 pokojů, každý pokoj je vybaven satelitní televizí, telefonem, minibarem a trezorem. Hotel má vkusně a stylově zařízenou restauraci, kavárnu s letní terasou,
Piano bar a biliárový salónek. Chloubou Richmondu je slavnostní sál v klasickém stylu s kapacitou 200 osob. Veškeré léčebné procedury jsou poskytovány
přímo v hotelu. Kromě tradiční komplexní lázeňské léčby si klient může vybrat ze široké škály speciálních léčebných a relaxačních programů...
e Komplexní lázeňská péče e Týden pro krásu e Relaxační týden e Detoxikační týden e
e Billiard salonek e Kavárna s letní terasou e Kosmetický salon e
e Lékařská kosmetika e Bazén, sauna e

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic
Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169, reservation@richmond.cz, www.richmond.cz
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Sportovní golfové odpoledne mohou hráči spojit s výletem k památkám nebo některým z příjemných wellness programů, které nabízí 5
km vzdálené Františkovy Lázně.

Golf Club Luby
Horní Luby 25, 351 34 Skalná
N: 50°15‘47‘‘, E: 12°23‘16‘‘
+420 354 560 022; +420 721 313 075
info@golfluby.cz
www.golfluby.cz

Parametry hřiště:

Golf Club Luby najdete severně od Chebu nedaleko německé hranice. Toto veřejné 9jamkové kopcovité hřiště je ideální především pro
taktickou hru. Golfistům jsou tu k dispozici také cvičné plochy jako
driving range, chipping green a putting green. Sportovci mohou
dále využít klubovnu s restaurací, ubytování, golfshop a další služby.
Parametry hřiště:
PAR

Délka

70

M 5.380 m
F 4.816 m

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška

Terén

bez handicapu

duben - listopad
8:00–22:00

580 m n. m

členitý

Golf Klub Klášter Teplá
Klášter 31, 364 61 Teplá
N: 49°57‘58‘‘, E: 12°53‘6‘‘
420 602 781 756
golf@golftepla.cz
www.golftepla.cz

PAR

Délka

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška Terén

72

M 6.561 m
F 5.612 m

M 54
F 54

duben - listopad
9:00–19:00

502 m n. m

členitý

Golf Club Sokolov
Ke Golfu 445, 356 04 Dolní Rychnov
N: 50°09‘35‘‘, E: 12°39‘58‘‘
+420 352 661 063
recepce@golf-sokolov.cz
www.golf-sokolov.cz
Hřiště Golf Clubu Sokolov vzniklo v rámci rekultivačního programu
pozemků po těžbě hnědého uhlí. Rozloha hřiště s osmnácti jamkami je přibližně 200 ha. Ke každé jamce přísluší 4 odpaliště. Mimo to
na sokolovském hřišti k dispozici také cvičné jamkoviště a driving
range. Klubovna poskytuje kromě skvělého výhledu na hřiště také
restauraci, bar, recepci pro shop apod.
Parametry hřiště:

V krásné přírodě Slavkovského lesa a zárověň v areálu jednoho z nejvýznamnějších českých klášterů si mohou golfisté zahrát na hřišti s
9 jamkami. Golf Klub Klášter Teplá nabízí také cvičný putting green
a driving range. Pro hráče je tu samozřejmě k dispozici i klubovna s
občerstvením.
Parametry hřiště:
PAR

Délka

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška

Terén

68

M 4.888 m
F 4.294 m

M 54
F 54

duben - říjen
9:00–20:00

690 m n. m

členitý

Golf Resort Franzensbad, k.s.
Ovčín 183, 351 32 Hazlov
N: 50°09‘58‘‘, E: 12°16‘33‘‘
+420 354 595 402
golf.club@gr-fl.cz
www.gr-fl.cz
Jedno z náročnějších golfových hřišť leží nedaleko od hranic s Německem v povodí Ohře. Golf Resort Franzensbad nabízí hru na 18
jamkách umístěných v kopcovitém terénu. Mimo ně můžete využít
driving range i chip and put. Pro případ nepříznivého počasí jsou k
dispozici i indoor tréninkové plochy. Klubovna s příjemnou restaurací jsou samozřejmostí.

PAR

Délka

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška Terén

72

M 6.288 m
F 5.311 m

M 54
F 54

duben - listopad
8:00–20:00

430 m n. m

členitý

Royal Golf Club Mariánské Lázně
Mariánské Lázně 582, 353 01 Mariánské Lázně
N: 49°58‘45‘‘, E: 12°44‘10‘‘
+420 354 624 300; +420 723 474 719
office@golfml.cz
www.golfml.cz
První míček na tomto hřišti, tehdy 9 jamkovém, odpálil anglický král
Edward VII. v roce 1905. Přívlastek „ROYAL“ však získal klub až v roce
2003. Byl mu udělen královnou Alžbětou II.
Dnešní golfový areál s 18 jamkami a několika vnitřními i vnějšími
cvičnými plochami je velmi oblíbený mezi českými i zahraničními
hráči. Odehrálo se tu také několik golfových mistrovství. Na veřejném tréninkovém hřišti si zahrají i golfisté bez zelené karty.
Parametry hřiště:
PAR

Délka

Max. handicap

Sezóna

Nadmořská výška Terén

72

M 6.135 m
F 5.441 m

M 54
F 54

květen - říjen
7:00–19:00

787 m n. m

členitý
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Tísňové volání
Emergency Hotline
Internationaler Notruf
Международный телефон экстренного вызова

112

Záchranná služba • Medical Emergency
Rettungsdienst • Скорая помощь

155

Policie • Police • Polizei • Полиция

158
156

Městská policie • Municipal Police
Stadtpolizei • Городская полиция

Pohotovostní služba • Emergency Services
Ärztlicher Notdienst • Неотложная помощь
Dětská • Children’s emergency
Kinderärztlicher Notdienst • Детская

+420 353 115 620

Všeobecná • General emergency
Allgemeiner Notdienst • Общая

+420 353 115 640

Zubní • Dental emergency
Zahnärztlicher Notdienst • Зубной кабинет

+420 353 230 894
+420 353 115 630

150

Hasiči • Fire Brigade
Feuerwehr • Пожарная команда

Poliklinika • Out-patient clinic • Poliklinik • Поликлиника

Veterinární pohotovost • Veterinary emergency
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Ветеринарная дежурная служба

+420 353 564 816

Zámečník • Locksmith service • Schlüsseldienst
Слесарные работы - круглосуточно

+420 353 566 016
+420 607 635 633

Lékárny s pohotovostní službou • Pharmacies with emergency service •
Apothekennotdienst • Аптеки, дежурные аптеки

Ztráty a nálezy • Lost-and-found • Fundbüro
Стол потерь и находок

+420 353 118 355

Dr. Max denně - daily - täglich - ежедневно 8:00 - 20:00
OC Fontána • Chebská 370 • Karlovy Vary

+420 353 542 392
+420 353 542 403

Linka důvěry • Confidential helpline
Krisennotdienst • Телефон доверия

+420 353 588 080

Dr. Max denně - daily - täglich - ежедневно 9:00 - 20:00
OC Varyáda • Kpt. Jaroše 31 • Karlovy Vary

+420 353 999 745
+420 353 449 465

Lloyds denně - daily - täglich - ежедневно 9:00 - 20:00
OC Globus • Obchodní 30 • Karlovy Vary

+420 353 226 297

Karlovarská krajská nemocnice • The Karlovy Vary Regional Hospital
Bezirkskrankenhaus • Карловарская областная больница
Bezručova 19, Karlovy Vary www.kkn.cz

+420 353 115 111

Nám. Dr. Milady Horákové 8 • Karlovy Vary

+420 353 112 213

LIFESTYLE
SPA AND WELLNESS
MAGAZIN

ČTĚTE ONLINE
www.spajournal.cz
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Imperial

Nemonice Ostrov

Hotel Imperial nabízí vysoký standard ubytovacích, lázeňských a dalších služeb v Karlových Varech. Nově zrekonstruované prostory hotelu Imperial uspokojí i tu nejnáročnější klientelu. Ne nadarmo získal hotel Imperial prestižní
ocenění Czech Republic‘s Leading Spa Resort.

Nemocnice Ostrov je zařízením, které se dlouhodobě maximálně zaměřuje
na klientský přístup a kvalitu poskytovaných služeb. Tento záměr nachází
podporu i v krásném a klidném prostředí, do kterého je nemocnice Ostrov
zasazena. Unikátní struktura oborů umožňuje poskytnout klientovi komplexní péči po celý průběh řešení jeho zdravotního problému a ve všech
potřebných souvislostech.

www.spa-hotel-imperial.cz

www.nemostrov.cz
Spa Resort Sanssouci
Hotel Spa Resort Sanssouci je nový lázeňský komplex. Vznikl na poklidném
okraji lázeňské zóny Karlových Varů spojením 3 významných lázeňských zařízení: hotelů Švýcarský dvůr a Sanssouci a Villy Mercedes. Po celkové rekonstrukci, jejíž součástí bylo vybudování podzemního spojovacího koridoru, poskytuje hostům veškerý možný komfort „pod jednou střechou“.
www.spa-resort-sanssouci.cz

Golf Resort
Původní golfový klub spolu s 9 jamkovým hřištěm byl založen roku 1904. Nynější 18 jamkové mistrovské hřiště bylo postaveno v roce 1933 pařížským architektem Noskowski. Tento areál je jedním z nejstarších a nejhezčích ve střední Evropě, umístěn v překrásném prostředí Krušných hor, pouhých 120 km od
Prahy a 5 km od centra Karlových Varů.
www.golfresort.cz

Grandhotel Pupp
Tradice Grandhotelu Pupp se začíná psát v roce 1701. Přes tři staletí slavné historie, výjimečných hostů a prvotřídních služeb dělá Grandhotel Pupp jedinečným v celosvětovém měřítku. Jeho genius loci se promítá v krásných zážitcích,
které si hosté odvážejí. Mnoho z nich neodolá štědré pohostinnosti na dlouho
a rádi se vrací v pravidelných návštěvách zpět.
www.pupp.cz

Sansei
Salon Sansei najdete v samém centru lázeňské zóny Karlových Varů, v budově
vzdálené jen několik málo kroků od Mlýnské kolonády a nově také v Grandhotelu Pupp. V příjemných, stylově zařízených prostorech Sansei na vás čeká
příjemný personál včetně kvalifikovaných thajských masérek. O pohodlí klientů před i po masáži se stará personál na recepci, který poskytne potřebné
informace, zarezervuje termíny masáží a nabídne něco k osvěžení.
www.sansei.cz

Bristol Group
Pod názvem Bristol Group se skrývá skupina hotelových zařízení, která
patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším v lázeňském městě Karlových
Varech. Tvoří ji dva základní resorty, vzájemně odlišné svou polohou.
Bristol Group si klade za cíl skloubit kouzlo a nostalgii starých časů
se současnými trendy a moderním přístupem.

Parkhotel Richmond
Parkhotel Richmond se specializuje na tradiční karlovarskou lázeňskou léčbu - poruchy výměny látkové, léčbu veškerých onemocnění trávicího traktu,
na léčbu otylosti a degenerativních onemocnění kloubů a veškerého pohybového aparátu. Komplexní lázeňská léčba v Karlových Varech je založena na
dlouholeté tradici. Jádro metody léčení spočívá v pitné kůře karlovarských
minerálních pramenů. Veškeré léčebné procedury jsou poskytovány přímo v
Parkhotelu Richmond, nechybí ani nádherný bazén.
www.richmond.cz

Azra
Obchody Azra nabízejí široký sortiment luxusních hodinek a šperků. Najdete je v samotném srdci lázeňské zóny Karlových Varů, nedaleko Grandhotelu
Pupp. Můžete si zde vybrat z nabídky luxusních hodinek a šperků značek Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Offi cine Panerai,
Piaget, Ulysse Nardin, Franck Müller, Breitling, Montblanc, Azra šperky a další...
Boutigue Ulysse Nadrin - monobrand nabízí široký sortiment luxusních hodinek jakou jsou limitované edice a boutigue modely. Obchody se nacházejí na
Staré Louce v lázeňské zóně Karlových Varů.
www.azra-cz.com

www.bristolgroup.cz

Oddych
Thun 1794 a.s.
Thun 1794 a.s. je největší český výrobce porcelánu. Společnost má ve svém
výrobním programu ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu, speciální varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží pro velké mezinárodní
řetězce. Sídlem společnosti je město Nová Role u Karlových Varů, které je nazýváno městem porcelánu.

Reklamní agentura, grafické studio, tiskárna a vydavatelství vám zajistí veškerou potřebnou propagaci pro Vaše úspěšné podnikání!
www.oddych.cz

www.thun.cz
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ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
Gynekologicko-porodnické oddìlení, gynekologická ambulance
Chirurgické oddìlení, jednodenní péèe, chirurgická ambulance, urologie
Interní oddìlení, interní, kardiologická a gastroenterologická ambulance
Pediatrické oddìlení, dìtská ambulance, praktický lékaø pro dìti a dorost
Psychiatrické a psychoterapeutické oddìlení, psychiatrická ambulance,
psychologické poradny
Rehabilitaèní lùžkové oddìlení, ergoterapeutická poradna, rehabilitaèní
ambulance, fyzioterapie, ergoterapie, elektroléèba, vodoléèba a rázová vlna
Oddìlení následné péèe
Oddìlení dlouhodobé intenzivní péèe /DIP/
Oddìlení dlouhodobé intenzivní ošetøovatelské péèe /DIOP/
Lékaøská služba první pomoci pro dìti a dospìlé
RDG oddìlení, poèítaèová tomografie /CT/, sonografie, digitalizace provozu PACS
Oddìlení klinické biochemie

-

KARLOVY VARY
www.karlovy-vary.cz

