
Č e s k é      l á z n ě  
s pozměněným programem 

Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, 

 město Cheb, hrad Loket, zámek Kynžvart, Bečov nad Teplou, 

 Park miniatur Boheminium, klášter a kostel Kladruby u Plané  
a další zajímavosti 

v termínu 15. - 18. července 2021 (čtvrtek - neděle) 

 

Pobytově-poznávací zájezd na 4 dny: čtvrtek - neděle od 15.-18. července 2021 

do světově proslulých západočeských lázní s návštěvou lázeňských měst a kolonád, 

 s návštěvou města Cheb, hradu Loket, zámku Kynžvart se sbírkou uměleckých sbírek a kuriozit.  

Plánována je prohlídka zámku Bečov nad Teplou s relikviářem svatého Maura, 

kláštera Kladruby u Plané s barokním kostelem a archivem. 

Ubytování je zajištěno ve wellness hotelu Krakonoš Superior v Mariánských Lázních 

 s možností relaxace s využitím bazénu, solné jeskyně a dalších služeb v hotelu. 

U hotelu se nachází háj s uměleckými sochami a Miniaturpark Boheminium. 

Bližší informace podá a přihlášky přijímá: Mgr. Pavla Faltýsková, mobil 606 106 817 

Email:  pavla.faltyskova@centrum.cz 

 

 

           
 

 

 

Program zájezdu: 

1. den - čtvrtek: Odjezd ráno 6.00 -7.00 hod. Nástupní místa Ivančice, Brno, časy budou upřesněny. Pauza na 

oběd ve stylové restauraci, pak ubytování na hotelu v Mariánských Lázních, kde bude prohlídka kolonády a 

atrakce zpívající fontány, která je ozvláštněna hudebními a světelnými efekty, které vyniknou při večerním 

produkci. Večerní návštěva Mariánských Lázní se zpívající fontánou je součástí programu. 

2. den – pátek : Město a hrad Loket-prohlídka, následuje město Karlovy Vary, kolonády, rozhledna Diana, 

návštěva  Muzea likérky Becher Karlovy Vary s ochutnávkou a nákupem Becherovky, jinak je možný 

individuální program v Karlových Varech nebo i v dalších lázeňských městech, která navštívíme. 

3. den - sobota: Zámek Kynžvart, Františkovy Lázně-centrum města s Františkem a lázeňskými domy, 

následuje město Cheb-prohlídka města s památkami. 

4. den – neděle: Odjezd do Bečova nad Teplou, zde možnost prohlídky zámku s relikviářem svatého Maura 

nebo individuální program. Po prohlídce odjezd směr klášter Kladruby, kde bude prohlídka barokního 

kostela a možnost návštěvy archivu. Po prohlídkách odjezd směr Brno-Ivančice. 

Zájezd se uskuteční za příznivých podmínek pro cestovní ruch, hotelnictví a povolené návštěvy 

památek.  Všichni doufáme, že situace pro cestování bude v červenci již příznivá. 

Předpokládaná cena zájezdu 5.150,-- Kč zahrnuje: služby dopravce se zajištěním dopravy po celou dobu 

zájezdu, odměnu za výkon, parkovací poplatky, silniční poplatky, služby průvodce zájezdu, 

ubytovací služby s kalkulací na 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji 3 noci a 3x snídaně ve wellness hotelu,  

lázeňské poplatky a využití hotelového bazénu a služeb pro bazén. 

Příplatek za večeře: 3x150,-- Kč, celkem 450,-- Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj: 350,--Kč/1 osoba/ noc. 

Sleva pro dítě do 12 let na ubytování: 300,--Kč/noc. 
 
Ceny vstupného do objektů se budou platit individuálně. 
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Záloha na zájezd je 3.000,-- Kč (platba  do 30. 4. 2021 nebo dle domluvy) 

a zájemcům o platbu bude sděleno číslo účtu, na který bude záloha zasílána. Potvrzení o úhradě bude vystaveno. 

Přihlášky prosím nejpozději do 30. 4. 2021, příp. po dohodě - písemně na e-mail nebo na mobil.  

 

 
Orientační ceny vstupného (z roku 2020): 

v letošní letní sezóně se mohou lišit 

je uváděno plné vstupné a snížené vstupné pro děti a osoby 65+, pro slevu je nutný doklad totožnosti 

 

Chebský hrad:   100,-- Kč /  50,-- Kč 

Muzeum Cheb - trasa  A. Valdštejna:  70,-- Kč 

hrad Loket: 150,-- Kč / 120,-- Kč / focení + 20,-- Kč 

zpívající fontána: zdarma 

pravoslavný kostel v Mariánských Lázních: 20,-- Kč 

Miniaturpark: 180,-- Kč - pro ubytované na hotelu Krakonoš 15% sleva 

Muzeum Becherovky: 200,-- Kč -        dtto 

Lanovka na Dianu: 80,-- Kč  

Zámek Kynžvart: 160,-- Kč /140,-- Kč 

Bečov nad Teplou: podle vybraných okruhů 160,--Kč  – 250,-- Kč za oba okruhy 

 

areál kláštera Kladruby a barokní kostel: 100,-- Kč, sleva jen pro děti 

(archiv vůní – podle sezóny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


