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Karlovarský kraj, rozlohou třetí nejmenší kraj v České republice, 
proslul díky lázeňství a lázeňské turistice. Nachází se zde 
naše nejznámější lázně – Karlovy Vary, ale také další skvělé 
– Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart 
a Jáchymov. V celém kraji žije asi 295 tisíc obyvatel – okresními 
městy jsou Karlovy Vary, Cheb a Sokolov.

KARLOVARSKÝ KRAJ
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Cykloturistika

Malebným údolím podél řeky Ohře (1)

můžete po páteřní cyklostezce najet až 110 kilometrů 
od hranice s Německem až po hranici s Ústeckým krajem. 
Cyklostezka navazuje na Valdštejnovu cyklostezku v Bavorsku. 
V novém úseku cyklostezky v Žatci přivítají cyklovýletníky nové 
informační cedule, odpočinkové lavičky a koše.  

V Trail Parku Klínovec (2)

vás čeká 24 kilometrů pozvolně klesajících plynulých stezek. 
Vybrat si můžete ze čtyř obtížností a na začátek trati se 
pohodlně vyvézt lanovkou i s vaším kolem. Děti do 5 let to mají 
zdarma. Park je otevřený od května do října. 
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https://www.cykloohre.cz/
https://www.trailpark.cz/
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Pěší turistika

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les (1)

vybízí k opakované návštěvě, neboť vás okouzlí svými jedinečnými výhledy, 
které si budete moci vychutnat díky osobitým krušnohorským rozhlednám. 
V přírodních rezervacích a chráněných územích se nemůžete ztratit, 
naopak – místa poznáte díky několika desítkám naučných stezek. K těm 
nejvyhledávanějším cílům patří Přírodní rezervace Soos a Božídarská rašeliniště.

Přírodní rezervace Soos (2)

se nachází nedaleko Františkových Lázní. Na velkých rašeliništích a slatiništích 
tam vyvěrají minerální prameny a čistý oxid uhličitý. Vydejte se po 1,2 kilometru 
dlouhé naučné stezce, která vede po dně vyschlého slaného minerálního jezera. 
Přírodní rezervace Soos může být ideálním cílem vašeho rodinného výletu 
i s malými výletníky. V areálu se nachází také geopark a muzeum.

Rozhledna Klínovec (3) 
Ze 17 metrů vysoké osmiboké jehlanové stavby se vám naskytne pohled 
na nádherná panoramata. Záleží jen na vás, zda si je ukryjete do paměti nebo 
do paměťové karty svého chytrého telefonu. 

Národní přírodní památka Křížky (4)

je památkově chráněné místo s výskytem vzácných živočichů a rostlin – 
především rožce kuřičkolistého a sleziníku nepravého. Dříve byly na tomto 
místě vybudovány naučné stezky, ale kvůli ničení turisty je místo se třemi kříži 
nyní oploceno. Navštívit se ale dá okolí, je zde vybudována pěkná pěší stezka 
a autem se dá parkovat v blízkosti u lesa.
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http://slavkovskyles.ochranaprirody.cz/
http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-rezervaci
http://www.bozidar.cz/cs/zajimavosti/pamatky-a-historie/rozhledna-klinovec.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEky_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)
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Horolezectví

Svatošské skály (1)

jsou nejvyhlášenější horolezeckou lokalitou 
v kraji. Vyzkoušet můžete až 100 značených 
cest na skalách vysokých až 50 metrů. Kvalitní 
lezení v kolmé, místy hodně členité skále.  

Vodní sporty

Vodácká stezka Ohře (1)

je mezi vodáky oblíbená, neboť kolem  
řeky najdete bohatou nabídku kempů,  
tábořišť a půjčoven lodí. Navíc je vhodná  
i pro začínající vodáky. Z Chebu až  
po Kadaň najdete kolem řeky celkem  
69 informačních tabulí a dalších informací. 
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http://www.lezec.cz/pruvodcx.php?key=102
http://www.zivykraj.cz/cz/aktivity/vodacka-stezka-ohre
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Aquapark Aquaforum Františkovy Lázně (1)

láká rodiny na vnitřní i venkovní bazény, takže sem můžete zavítat jak 
v zimě, tak v létě. Na více než 1 500 metrech vodní plochy se vaše děti 
vyřádí na skluzavkách a tobogánech. Vy se můžete slunit nebo si zaplavat 
v klasickém bazénu a dát si něco dobrého na baru či využít mnoha léčivých 
služeb Lázeňské kliniky – masáže, wellness balíčky a další.

Půjčovna Motokáry Kartarena Cheb (2)

láká dospělé i s dětmi na 1 202 metrů dlouhý okruh a 23 nových motokár, 
které dosahují rychlosti až 80 km v hodině. Pro začínající jezdce mají 
připraveny dětské motokáry SODI Junior. Jezdci musí být ale starší 10 let 
s minimální výškou 135 cm. Rodiče s nejmenšími dětmi mohou vyzkoušet 
motokáru pro dva se speciální bezpečnostní úpravou. 

V přírodním lanovém centru Svatý Linhart (3)

na Sovově stezce v Karlových Varech si na své přijdou starší děti i dospělí. 
Stezka vede korunami stromů – můžete si vybrat ze čtyř lezeckých 
okruhů ve výšce až 16 metrů, nízké lanové překážky a překážky top-rope. 
Na bezpečnost dohlížejí školení instruktoři. Pokud budete pozorní, budete 
moci pozorovat ptáky a lesní zvířata.

Motýlí dům (4)  
Vydejte se na exotickou Motýlí exkurzi do Papilonie v Karlových Varech. 
V tropické zahradě vás budou obletovat stovky exotických motýlů z celého 
světa, z nichž největší mají rozpětí křídel až 20 centimetrů. 
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http://www.aquaforum-frantiskovylazne.cz/
https://www.kartarena.eu/
https://www.karlovyvary.cz/cs/prirodni-lanove-centrum-svaty-linhart
https://dianakv.cz/cs/papilonia-motyli-dum-karlovy-vary-0
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Západočeské divadlo v Chebu (1)

disponuje dvěma divadelními prostory. V budově se nachází 
divadelní kavárna a velký sál pojme 260 diváků. V současné chvíli 
divadlo hraje reprízy přesunutých představení i v letních měsících. 

Městské divadlo v Mariánských Lázních (2)

má téměř 150letou tradici. Hrají zde především hostující divadelní 
soubory a koná se zde řada významných soutěží, festivalů 
a kongresů i program pro malé diváky. Divadlo má bezbariérový 
přístup. 

V Muzeu Královská mincovna v Jáchymově (3)

v současné chvíli probíhá výstava Mýtus Atom. Vstupné je až 
do konce října do všech expozic Muzea Karlovy Vary a na všechny 
krátkodobé výstavy zdarma. 

Muzeum Sokolov (4)

se nachází na zámku, jehož dnešní podoba pochází ze 17. století. 
Navštívit můžete expozici hornického Sokolovska a také dvě další 
– historii rodu Nosticů a tvorby malíře Davida Friedmanna, který 
na Sokolovsku působil v letech 1946-1947. Součástí muzea jsou 
i výstavní sály pro krátkodobé výstavy.
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https://www.divadlocheb.cz/
https://www.kisml.cz/cs/mestske-divadlo/
http://kvmuz.cz/
http://www.omks.cz/main.php?page=muzeum-sokolov
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Hrad Loket (1)

je gotickorománský hrad ze 13. století, ráj pro romantické duše. 
Nenechte si ujít prohlídku vězení s autentickou výstavou útrpného práva, 
přehlídku zbraní a výstavu porcelánu. 

Státní zámek Kynžvart (3)

ve stylu vídeňského klasicismu je obklopen anglickým přírodním parkem 
– ideální cíl pro víkendové procházky. Prohlédnout si zde můžete sbírky 
bývalého rakouského kancléře Metternicha.

Hrad Cheb (2)

je jediným zástupcem speciální hradní architektury na našem území, tzv. 
císařské falci. Přestavět na tento typ stavby nechal v závěru 12. století 
slavný Friedrich Barbarossa. V areálu hradu si můžete prohlédnout 
kasematy s expozicí chebského kamnářství a obdivovat dokonale 
zachovalou patrovou kapli. 

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou (4)

ve středověku chránil křižovatku zemských cest. Dnes tam naleznete 
několik prohlídkových okruhů a během léta program pro rodiny s dětmi. 

KARLOVARSKÝ KRAJ
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https://www.hradloket.cz/hrad-loket/
https://www.zamek-kynzvart.eu/cs
http://www.hrad-cheb.cz/cz/
https://www.zamek-becov.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy
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Kolonády a fontány
Kolonády, altány či lázeňské pavilony jsou pro lázeňská města typické.  
Zastřešují minerální prameny a slouží také jako útočiště před deštěm či sluncem 
pro lázeňské hosty. Ve všech lázeňských městech Karlovarského kraje naleznete 
celou řadu těchto architektonicky významných staveb, jež dotvářejí příjemnou 
atmosféru lázeňské promenády.

Mlýnská, (1) 
pseudorenesanční kamenná kolonáda, je největší kolonádou v Karlových Varech 
a zakrývá celkem 5 pramenů.

Zpívající fontána (3) 
v Mariánských Lázních je nejvyhledávanější turistickou atrakcí ve městě. Kruhová 
kamenná fontána vás oblaží svými více než 250 tryskami a zároveň lahodnou 
hudbou. 

Neoklasicistní Nová kolonáda ve Františkových Lázních (2) 
nad vývěrem plynového pramene zaujme toskánskými sloupy nebo dvěma 
sfingami, které střeží vstupní prostor. Kolonádě ale dominuje hlavní atrakce 
Františkových Lázní – socha Františka. Pro pořádání promenádních koncertů 
zde stojí dřevěný altán.

Secesní Zámecká kolonáda v Karlových Varech (4) 
je částečně přístupná lázeňská památka. Oblažit své tělo zde můžete  
Horním zámeckým pramenem.

https://www.karlovyvary.cz/cs/mlynska-kolonada-0
https://www.marianskelazne.cz/vyznamna-mista/kolonady-a-fontany/zpivajici-fontana/
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/4748
https://www.karlovyvary.cz/cs/zamecka-kolonada-0
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HOTELY A PENZIONY
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Hotely a penziony

Grandhotel Pupp (1)

nabízí tradičně exkluzivní prostorné ubytování v historickém centru města 
s restaurací, bohatým wellness programem a zdravotnickým vybavením 
včetně relaxačního bazénku, meditační místnosti, suché i parní sauny, 
solné jeskyně a posilovny. 

Cihelny Golf & Wellness Resort (2)

se nachází 15 minut jízdy autem od Karlových Varů. Nabízí stravování 
ve stylu à la carte, golfové hřiště, krytý bazén a wellness centrum.

LD Palace Bellaria, (3)

ubytování ve Františkových Lázních nabízí wellness centrum s bazénem, 
saunou a masážemi, půjčovnu kol. Součástí je i terasa a soukromé 
parkoviště. 

Chateau Monty Spa Resort (4)

v Mariánských Lázních nabízí bazén s vířivkou, saunu a fitness centrum. 
Můžete si zamluvit snídani na pokoj. 
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https://www.booking.com/searchresults.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.583.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1029083%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=a4965617533f0e1c84de0004efe1c0e0;city=-547025;expand_sb=1;highlighted_hotels=77519;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel;srpvid=265251620c5e00e2&room1=A,A,;
https://www.booking.com/hotel/cz/golf-amp-spa-resort-cihelny.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.583.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=697;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=5;hpos=5;nflt=hotelfacility%3D54;popular_activities%3D54;popular_activities%3D55;popular_activities%3D10;hotelfacility%3D301;popular_activities%3D103;;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587209670;srpvid=265251620c5e00e2;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/ld-palace-bellaria.cs.html?aid=319857;label=ld-palace-bellaria-An8hGALFiQc8c0ARz9OUlQS338519173864:pl:ta:p1:p2:ac:ap:neg:fi:tiaud-261710242942:kwd-308857173025:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YSoO9VWsFCsb4tJCjD5GdJk;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=-544674;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587233526;srpvid=37657ffb4dba0045;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/hotelmonty.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.583.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=697;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=16;hpos=16;nflt=hotelfacility%3D54;popular_activities%3D54;popular_activities%3D55;popular_activities%3D10;hotelfacility%3D301;popular_activities%3D103;;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587209670;srpvid=265251620c5e00e2;type=total;ucfs=1&
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Hotely a penziony

Penzion Cafe Na Svahu (1)

v Chebu se nachází v blízkosti přírodní rezervace Soos. 
K dispozici budete mít zahradu, terasu a parkování 
zdarma. Za příplatek si můžete objednat snídani. 

Romantický Penzion Ve Skále (2)

přímo pod hradem Loket nabízí netradiční ubytování 
přímo ve skalní stěně. Výhodou je parkování zdarma.

Hotel Barbarossa (3)

v Chebu nabízí zákazníkům českou i mezinárodní 
kuchyni. Parkování je pro hotelové hosty zdarma.

VILLA BRICOLA - Boutique Apartments (4)

v Karlových Varech nabízejí snídaně formou bufetu, bar, 
terasu a pokojové služby. Pro hosty je parkování zdarma. 
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https://www.booking.com/hotel/cz/penzion-cafe-na-svahu.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.584.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=697;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=24;hpos=24;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587114529;srpvid=30b14050b5fd005f;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/penzion-ve-skale.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.583.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=697;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587206569;srpvid=d8024b54914700c6;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/barbarossa.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.584.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=697;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=3;hpos=3;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1589264232;srpvid=956f2c34593b00e8;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/villa-bricola.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.583.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=697;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=52;hpos=2;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587208518;srpvid=d8984f220cd40093;type=total;ucfs=1&
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KEMPY
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Kempy

Autokemp BALDI Jesenice (1)

se nachází v klidném prostředí Jesenické přehrady. 
Rodiny s dětmi zajisté ocení písčitou pláž, prolézačky, 
dětský koutek i širokou škálu sportovních aktivit 
a kulturních akcí či koncertů přímo v areálu. 

Camping Amerika (2)

ve Františkových Lázních nabízí moderně vybavený 
kemp přímo u jezera. V areálu je recepce, restaurace, 
tenisový kurt a dětské hřiště. Můžete se domluvit 
na donášku snídaní přímo na pokoj. 

Camping La Provence (3)

v obci velká Hleďsebe u Mariánských Lázní je 
moderní přírodní kemp v blízkosti lesa. Okolí nabízí 
velké množství turistického vyžití.

BeachCamp Nová Role (4)

se nachází u pláže novorolského rybníka. Nabízí 
celoroční ubytování v pěti chatách s celkem deseti 
apartmány. Toalety a sprchy jsou společné. 

KARLOVARSKÝ KRAJ

1 3

2 4

https://www.baldi.cz/
https://www.camping-amerika.eu/
https://www.camping-laprovence.cz/o-kempu/
https://www.beachcamp.cz/cs/kemp
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Restaurace Tusculum v Karlových Varech (1)

nabízí zážitkovou gastronomii v neformální atmosféře. Název 
Tusculum pochází ze starého Říma a znamená místo klidu 
a pohody. Restaurace pro vás chce tuto pohodu vytvořit se 
svým týmem v čele s šéfkuchařem Pavlem Provázkem. Jídla 
připravují ze sezónních, lokálních a farmářských surovin. 

Restauraci Medité (2)

najdete na Hlavní třídě v Mariánských Lázních. Jde o první 
restauraci v České republice, která se věnuje španělskému 
způsobu stolování zvanému tapas. K vynikajícímu jídlu si 
vyberete víno – součástí je vinotéka Bodega de Medité  
pro vinné ochutnávky. 

Rybářská bašta (3)

s tradiční českou rybí kuchyní se nachází v malebném parku 
u Labutího jezírka, zhruba 200 metrů od centra Františkových 
Lázní.

Restaurace Hradní Bašta (4)

v Bečově nad Teplou nabízí převážně českou kuchyni 
a speciality z regionálních surovin, jako jsou pstruzi z místních 
sádek a hovězí steaky z plemene Angus z nedaleké biofarmy. 

1 3

2 4

https://www.tusculumkv.cz/cs/restaurace/
http://www.medite.cz/
https://www.restaurace-frantiskovy-lazne.cz/
https://hradnibasta.cz/restaurace/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. (1)

Exkurze do původní výrobny originálního karlovarského 
likéru nabízí možnost prohlédnout si prostory pro výrobu, 
rozvod a skladování Becherovky a součástí je samozřejmě 
i ochutnávka a také promítání krátkého filmu.

Sklárně Moser Karlovy Vary (2) 
Zařijte opravdovou práci moserovských sklářů přímo 
ve sklářské huti. 

Podzemí vřídelní kolonáda (3) 
Exkurze, při níž se dostanete pod povrch kolonády 
v Karlových Varech, do místa pro čerpání a tepelnou regulaci 
vřídelní vody. Prohlídka vás seznámí s prazákladem vřídelní 
kolonády, uvidíte proces pokamenování suvenýrů vřídelní 
vodou, zanesené potrubí z počátku minulého století či 
vzácné bakterie a řasy.

Mattoni muzeum (4)

v obci Kyselka nahlíží do historie slavné značky minerální 
vody a jejího zakladatele Heinricha Mattoniho. V muzeu 
uvidíte vzácné historické předměty i současné technologie 
a občerstvit se po prohlídce můžete minerálkou v místní 
stáčírně a kavárně.

1 3

2 4

https://becherovka.com/cs
https://www.moser.com/
https://www.karlovyvary.cz/cs/exkurze-do-podzemi-vridelni-kolonady
https://www.mattonimuzeum.cz/
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Lázeňské oplatky
Karlovy Vary a Mariánské Lázně již dlouhá léta vedou spor 
o to, které z měst vyrábí lepší oplatky. Které jsou tradiční 
a které chutnější, musíte porovnat sami, oplatky jsou 
každopádně stále velice žádaným suvenýrem z výletu. 

Společnost Karlovarské oplatky  
byla založena v roce 1867. Ve firemní kavárně si můžete 
prohlédnout i stroj na výrobu těchto tradičních oplatek,  
které při návštěvě města nemůžete nekoupit. 

Oplatky Kolonáda 
Celorepublikově nejznámější oplatky sídlí v Mariánských 
Lázních. V městském muzeu je část expozice věnována 
právě příběhu těchto tradičních oplatek, bez kterých si řada 
dospělých a dětí nedokáže představit ten správný výlet. 

http://www.kvoplatky.cz/kontakt.html
https://www.oplatky-kolonada.cz/cs/vyrobky.html


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




