Ústecký kraj
Nabídka ubytování
a volnočasových aktivit
v Krušných horách
HRY VII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY
DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR

Vážení přátelé,
s blížícím se startem zimní olympiády dětí a mládeže jsou všichni plni očekávání
nových zážitků spojených nejen se samotnými hrami, ale také s atmosférou a náplní celého výletu za sportem. Vy máte jedinečnou možnost podpořit nejen naše jistě budoucí olympijské reprezentanty, ale blíže poznat krásy našeho kraje. Na Vaši
návštěvu čekají hned čtyři destinace – Dolní Poohří, České středohoří, Krušné hory
a České Švýcarsko. Místa, která skýtají nepřeberné množství variant, jak trávit volný
čas. Památkami počínaje, přes unikátní přírodní scenérie a moderními sportovními
centry konče. Je jen na Vás, zda chcete obdivovat přírodu a architekturu či dáte přednost aktivní zábavě. Každý si v našem kraji určitě vybere. Spojte výlet za sportovním
vyžitím s turistickým zážitkem.
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Vážení čtenáři,
pokud právě listujete stránkami této publikace, už jistě víte, že Ústecký kraj bude od
17. do 22. ledna 2016 hostit zimní olympiádu dětí a mládeže. Pomoci ve sportovních
výkonech soutěžícím až tak nemůžeme, ale na nás divácích je ta druhá, neméně důležitá část každé sportovní akce – fandění. Žádný profesionální sportovec by nedosáhl
skvělých výsledků bez dostatečné podpory fanoušků na stadionech, podél běžeckých
tratí nebo sjezdovek. I my chceme našim závodníkům dopřát ty nejlepší podmínky pro
jejich výkony a pozvat Vás do Ústeckého kraje. Abyste mohli spolu s námi zasednout na
tribuny, hlasitě povzbuzovat a zkrátka užít si olympiádu spolu se sportovci, připravili
jsme pro vás právě tuto brožuru. Abyste se na své cestě po našem kraji cítili pohodlně
a při cestě na sportoviště zavítali i na další zajímavá místa. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu.
Jana Vaňhová
náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje

Rodiče a návštěvníci,
jsem velmi rád, že si mladá generace začíná znovu nacházet cestu k pohybu.
Naše projekty pro školou povinné olympiáda dětí a mládeže a Česko sportuje to potvrzují každoročním nárůstem počtu mladých sportovců. Pro naši práci je velmi motivující vidět, že i mimo rodinné prostředí   - zejména ve školách
- jsou mladí vedeni ke zdravému stylu, který jim zkvalitní život a díky němuž získají nová přátelství. Jako předseda Českého olympijského výboru navíc věřím,
že mezi účastníky těchto projektů možná jednou najdeme budoucí členy národního týmu, kteří budou Českou republiku reprezentovat na mezinárodních
soutěžích. Třeba i na olympijských hrách, jež završí jejich cestu za snem. Věřím
proto, že u sportu zůstane co nejvíc kluků a holek i v dospělosti a přeji nejen jim,
ale nám všem, abychom se sportem na prvním místě hlavně bavili.
Jiří Kejval
předseda Českého olympijského výboru      

Jedlová hora a Březenec
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Ústecký kraj je rozdělen na čtyři turistické
destinace České Švýcarsko, České středohoří,
Krušné hory a Dolní Poohří.
Krušné hory je možné popsat jako hraniční hory, které prostupují
severozápadní hranicí České republiky se Saskem, jednou ze spolkových
zemí Německa. Stotřicetikilometrové horské pásmo s nejvyšší horou Klínovec,
jenž se klene z velké části v Ústeckém kraji, je v hledáčku sportovců všeho
druhu – v létě jsou vyhledávaným cílem pěších turistů a cyklistů, v zimě
jejich svahy brázdí sjezdaři a snowboardisté, hřebenové partie křižují běžkaři.

Po hřebenech
Krušnohorskou
magistrálou
na kole nebo pěšky
Krásnou přírodou mezi lesy a loukami se přes
celý hřeben Krušných hor vine 242 km dlouhá
Krušnohorská magistrála. Provede vás celým
pohořím z úplného západu republiky z Chebu až
na severočeský Sněžník u Děčína, kde navazuje
na Labskou stezku. Široké lesní cesty s upraveným povrchem jsou vhodné jak pro cyklistiku, tak
pro pěší, na hlavní trasu Krušnohorské magistrály
se napojuje řada stezek a značených turistických
tras. Hranice s Německem cyklistiku neomezuje,
naopak, vznikl Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří, který nabízí šest set okružních
cyklotras.
Při svém putování narazíte nejen na přírodní, ale
i technické zajímavosti, jako jsou např. Vlčí jámy,
Blatenský příkop, nejvyšší sopka střední Evropy
- čedičová hora Špičák, Božídarské rašeliniště,
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Fláje

Krušnohorská magistrála v létě

Sfingy u Měděnce, Flájská přehrada s Flájským
plavebním kanálem nebo několik prohlídkových
štol upomínajících na bohatou hornickou minulost Krušných hor.
www.krusnehorynakole.cz

Bezručovo údolí

Po hřebenech Krušnohorskou
bílou stopou na běžkách
Ústecký kraj finančně
podporuje běžecké
disciplíny, nebo chcete-li
turistiku na běžkách.
Prostřednictvím dotace
na provoz Krušnohorské
bílé stopy o. s.
se podílí na údržbě
šesti základních úseků,
které mají napojení na
Krušnohorská bílá stopa
běžecké trasy v SRN
(např. Holzhau, Alternberg, Seiffen). Právě tímto je
projekt Krušnohorské bílé stopy jedinečný

a unikátní v celé Evropě. Propojené, strojově
udržované, běžecké
stopy dosahují délky
250 km. Nadmořská
výška tras je v rozsahu
740 až 950 m n. m.
Běžkaři mají v oblibě
dlouhé tratě z Lesné
přes Klíny, Dlouhou
louku, Bouřňák
a Fojtovice až do Telnice, aniž by museli bílou
stopu opustit.

Z hřebenů krušnohorskými sjezdovkami
snowpark navržený profesionálními snowboardiKlínovec je se svými 1 244 metry nejvyšší horou
sty, s jedinečným prvkem BigAir. V okolí areálu je
Krušných hor. Na jeho severních svazích jsou nejudržováno 55 km běžkařských tras.
delší lyžařské sjezdovky v regionu a řada lanovek
Ústecký kraj na svém webovém turistickém pora vleků pro lyžaře. Nadšenci pro zimní sporty ocetálu Brána do Čech představuje všechna lyžařská
ňují jejich proměnlivý terén a upravené běžkařské
střediska. Mezi menší, avšak s kvalitní úpravou
tratě stejně jako jízdu na U-rampě a snowkiting.
svahu, patří Telnice u Ústí nad Labem, Mezihoří
Skiareál na Klínovci je na pomezí Ústeckého
nad Chomutovem a sjezdovky v Českém Jiřetíně
a Karlovarského kraje, a je prezentován jako cenebo na Bouřňáku.
lek v rámci InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec
s celkem 33 km na jeden skipas.
K dispozici jsou různé vícedenní
skipasy a platí v celém InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec. Návštěvník
Krušných hor tak může lyžovat na dvou
vrcholech, mezi kterými pravidelně
jezdí skibus a to zdarma. Součástí
celého areálu je i 125 km udržovaných
běžkařských tratí.
Sportovní areál Klíny na úpatí Šumného dolu nabízí kromě nové sedačkové
lanovky opravdovou zvláštnost:
Lanovka na Klínech
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Klínovec
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Rozhledna Jeřabina u Mníšku

Výhledy z krušnohorských hřebenů
Z rozhleden a rozhledových míst, které se nachází
v blízkosti Krušnohorské magistrály, se nabízí
překrásné výhledy na hřebeny Krušných hor i do
Podkrušnohoří. Patří sem např. Olověný vrch nad

Bublavou, Blatenský vrch u Horní Blatné, Klínovec, Meluzína, Růžový vrch v Hoře Sv. Kateřiny,
Jeřabina u Mníšku, Komáří vížka.

Ojedinělosti Krušných hor
Krušné hory skrývají také spoustu kulturních
pokladů a dodnes se zde udržují krušnohorské
tradice a řemesla, jejichž kořeny sahají hluboko
do minulosti.
Za starých časů trávili Krušnohorci den především v lese a ve zdejších štolách či sklárnách,
večer se pak věnovali ručním pracím. Tradiční ruční výrobu dřevěných hraček lze dodnes
obdivovat v Nové Vsi v Horách nebo jen kousek
za hranicemi v obci Seiffen. Nenechte si také ujít
návštěvu unikátní sbírky dřevěných hraček od
17. století do současnosti v Manufaktuře snů

Viadukt u Hrobu - Moldavská horská dráha

Muzeum lidových řemesel Nová Ves v Horách

Vašeho moderního miláčka na čtyřech kolech
pak doporučujeme provětrat na Krušnohorském
autookruhu, který vás zavede na nejzajímavější
místa na české straně hor, jako např. k Flájské
přehradě, přesunutému dřevěnému kostelíku
v Českém Jiřetíně, zámku Červený hrádek,
rozhledně na Růžovém vrchu u Hory Sv. Kateřiny
a na řadu dalších míst.
Zážitek všem věkovým skupinám slibuje svezení

vláčkem Moldaváčkem, který z Mostu do horské
obce Moldava vyráží už téměř 120 let. Milovníci
parních lokomotiv by si pak neměli nechat ujít
jízdu krušnohorskými údolími některou ze čtyř
dochovaných úzkokolejek na saské straně hor.
Viadukty těchto železnic jsou technickými skvosty
a jsou dokladem o šikovných rukách zdejších
řemeslníků.
www.krusne-hory.org

Vyhledávané turistické cíle
Jedním z turistických cílů na Mostecku je naučná
stezka vedoucí podél Flájského plavebního kanálu, která vede od horního toku Flájského potoka
až k ústí kanálu do Freiberské Muldy v německém
Clausnitz.

v Annabergu-Buchholzi. Největšího louskáčka,
který je se svou výškou 10,1 m zapsán i v Guinnessově knize rekordů, najdete v obci Neuhausen nedaleko hraničního přechodu Mníšek.
Po stopách sklářské historie v Krušných horách
vás provede naučná stezka mezi obcemi Moldava
a Holzhau.
Saská strana Krušnohoří proslula také jako kolébka automobilového průmyslu – město Zwickau je
„rodištěm“ trabantu, legendárního vozu z NDR.
Ve zdejším muzeu Augusta Horcha radostí zazáří
oko každého fanouška historických veteránů.

V Krušnohoří naleznete tři významné stavební
památky: hrad Rýzmburk, zámek Jezeří a hrad
Hasištejn. Všechny jsou oblíbenými cíli rodinných
výletů. Hornictví bylo po staletí v Krušnohoří
dominantním způsobem obživy a dodnes lze
v krajině nalézt pozůstatky
těžby, zpřístupněné štoly Starý
Martin v Krupce a štola Svaté
Marie Pomocné pod Mědníkem. Pod horami se nachází
Podkrušnohorský zoopark
Chomutov a v létě můžete
vybírat z řady aquaparků. Most
– město dromů nabízí koně
pod kapotou i na okruhu, tedy
návštěvu hipodromu
a autodromu.

Podzimní barvy Krušných hor
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Bohatství Krušných hor
Život v Krušných horách byl přes 800 let ovlivňován hornickou činností, nerostné bohatství
přineslo tomuto regionu rozkvět a místnímu
obyvatelstvu obživu. Drahé kovy se zde sice již
netěží, hornictvím formovaná krajina je však natolik jedinečná, že se uchází o zápis do Seznamu
světového dědictví UNESCO.
Přijeďte se o této jedinečnosti sami přesvědčit,
Krušné hory vás rády přivítají v každém ročním
období.
Vydejte se třeba na výlet po 275 km dlouhé Stříbrné stezce, která se vine Krušnými horami, spojuje
tradiční hornická města a vypráví historii pozoruhodných míst spjatých s hornictvím. Odhalo-

Štola starý Martin

vat nejen stříbrné poklady můžete ve městech
Ostrov, Jáchymov, Boží Dar, Horní Blatná nebo
také Zwickau, Schneeberg, Aue, Schwarzenberg,
Annaberg-Buchholz, Marienberg a Freiberg
s více než 20 prohlídkovými štolami,
30 muzei a naučnými hornickými stezkami.
Kdo by si naopak chtěl dopřát trochu odpočinku,
může navštívit některé z lázeňských míst, která
leží na úpatí Krušných hor. Jejich bohatstvím
je léčivá voda a zdraví prospěšné klima.
Vyzkoušet můžete nejstarší radonové lázně světa
v Jáchymově, klimatické lázně Dubí nebo lázně
v Teplicích, kterým se díky bohatému kulturnímu
programu přezdívá „salon Evropy“.

Řada turistických atraktivit v okolí olympijských sportovišť
je v zimním období uzavřena, zejména hrady a zámky.
Nechť je vám část níže uvedené nabídky inspirací pro vaše
letní návraty do Krušných hor v Ústeckém kraji.
Kompletní nabídku najdete na interaktivním turistickém
webovém portálu Ústeckého kraje www.branadocech.cz
Kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě
Jako celý původní Most i kostel Nanebevzetí
Panny Marie byl dotčen těžbou uhlí. Na rozdíl
od města měl kostel to štěstí, že byl roku 1975
s pomocí unikátní technologie přemístěn
o 841 metrů. Dnes si v něm díky tomu mohou návštěvníci prohlédnout stálou expozici gotického
a renesančního umění nebo se pokochat vyhlídkou
z jeho věže.
www.kostel-most.cz
V zimě je kostel nepřístupný.

Hrad Hněvín
První písemná zpráva o hradu pochází z roku
1248. Dnes hrad slouží jako hotel a restaurace, z hradní věže je výhled na Mosteckou pánev, Krušné hory a České středohoří. Každoročně v červnu se na hradě koná Den magistra
Kellyho. Na hradě stále funguje Hvězdárna
dr. Antonína Bečváře, která je pobočkou Hvězdárny
v Teplicích.
www.mesto-most.cz/hrad-hnevin/d-4413
www.mesto-most.cz

Cisterciácký klášter v Oseku
Osecký cisterciácký klášter, nazývaný též perlou
Krušných hor, je památkou evropského významu.
Základy kláštera položili na sklonku 12. století
příslušníci českého šlechtického rodu Hrabišiců,
kteří roku 1196 povolali do Oseka řád cisterciáků.
Původní trojlodní románská bazilika dosáhla největších změn v 18. století pod vedením stavitele

Cisterciácký klášter Osek

Octaviana Broggia. Největší rozkvět kláštera byl
na přelomu 17. a 18. století pod vedením opata
Benedikta Littweriga.
www.osek.cz

Zámek Valdštejnů v Litvínově
Za Jana Josefa Valdštejna stál na místě bývalé tvrze již před rokem 1727 panský dům, jehož
stavitelem byl Giovanni Domenico Canevalle.
Do podoby dnešního barokního zámku jej
nechal přestavět František Josef Jiří v letech
1732 až 1743. Po mnoha letech se barokní zámek
z 18. století opět otevřel veřejnosti.
www.mulitvinov.cz/mesto.asp

Oblastní muzeum Most
Původní budova muzea byla v důsledku těžby
zbourána a jeho novým sídlem se stala budova bývalého německého reálného gymnázia, kde sídlí
dodnes. Současné Oblastní muzeum v Mostě se ve
své odborné činnosti soustřeďuje na uchovávání,
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Zámek Jezeří (foto K. Neumannová)

odbornou evidenci a doplňování svých bohatých
fondů zaměřených především na historii a přírodu
Mostecka, v širších souvislostech na přilehlé oblasti, a to Krušné hory a České středohoří.
www.muzeum-most.cz

Zámek Jezeří
Kdysi honosné sídlo rodu Lobkowiczů bylo významným kulturním a společenským centrem.
Původní středověký hrad, o kterém je první doložená zmínka z roku 1363, byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek. Konec 18. a začátek
19. století znamenaly vrchol stavebních a kulturních dějin zámku. Od roku 1820 bylo v provozu také zámecké divadlo. Jezdila sem řada
významných návštěvníků, jmenujme například
J. W. Goetha. Za druhé světové války spravovali
zámek nacisté. Ze zámeckých teras kdysi býval
skvělý výhled na krásnou zemědělskou krajinu,
rozprostírající se od úpatí hor směrem k Mostu,
nyní do těžební hnědouhelné jámy, což je raritou.
V zimě je zámek nepřístupný.
www.zamek-jezeri.cz
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Podkrušnohorské technické muzeum
u Litvínova
V roce 2003 vzniklo na bývalém hlubinném dole
Julius III Podkrušnohorské technické muzeum,
jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii
dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.
www.ptm.cz

Zámek Teplice
a Regionální muzeum
Zámek vznikl v 16. století na zbytcích staršího
románského kláštera a jeho iniciátorem byl Volf
z Vřesovic. Postavil zámecký kostel a následně začal budovat hlavní budovu zámku. Uvnitř zámeckých budov jsou dochovány hodnotné interiéry.
Patří mezi ně např. renesanční sál s malovaným
kazetovým stropem, rokokový sál s bohatou štukovou výzdobou či pokoje s dobovým zařízením.
V části zámku je umístěno Regionální muzeum
s expozicí lázeňství, historických hodin a teplické
keramiky. Veřejnosti přístupné celoročně.
www.muzeum-teplice.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě ( foto M. Pavlíková)

Františkánský
klášter Kadaň

Státní zámek Duchcov

Státní zámek Duchcov
Barokní zámek, upravený na poč. 19. století
v klasicistním slohu. Poslední majitelé, Valdštejnové, jej na počátku 20. století prodali Československému státu. Návštěvníky určitě zaujme velký
Valdštejnský sál s rodovou galerií a freskou
V. V. Reinera, pokoje zámeckého služebnictva
a jediné muzeum G. Casanovy, který na Duchcově
prožil posledních 13 let svého života jako knihovník. V zimě je zámek nepřístupný.
www.zamek-duchcov.cz

Hrad Hasištejn
Na úzkém ostrohu, vymezeném na západě hlubokým údolím Prunéřovského potoka a na východě
proláklinou jeho horského přítoku, byl na počátku
14. století založen hrad Hasištejn z německého
Hassenstein. Doba vzniku není sice písemně doložena, ale zato ji dostatečně dokumentuje jak
skladba hradu, tak jeho architektonická forma.
Hrad měl velký strategický význam pro obranu
země, neboť chránil horské průsmyky, jimiž přicházeli do Čech důležité dálkové cesty z Německa.
Na hradě se nachází i stylová restaurace. Hlavní
hradní věž slouží zároveň jako rozhledna. V zimě
je hrad uzavřen.
www.hasistejn.cz
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Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani
jakožto komunita řeholníků
existoval v letech 1473-1950.
Je chráněn jako národní kulturní památka České republiky. Klášter je jedinečný díky
unikátnímu použití sklípkových, neboli diamantových
kleneb a maleb související
s dílnou Lucase Cranacha
staršího. Původní dřevěné
vybavení kostela a celého
kláštera je téměř kompletně funkční. Památka je
v zimě nepřístupná.
www.branadocech.cz

Zámek Chomutov
Budova radnice je jednou z nejstarších budov ve
městě. Na jejím místě stávalo nejstarší panské
sídlo, které bylo po roce 1252 přestavěno na komendu řádu německých rytířů. Rozlehlá komenda
byla ve druhé polovině 15. a v průběhu 16. století
přestavěna na zámek s množstvím bohatě vybavených sálů. V roce 1598 zámek vyhořel a ve zmenšené podobě byl roku 1627 přestavěn na radnici. Velkou přestavbou radnice prošla na konci
19. století a ve 30. letech 20. století. Jako sídlo
samosprávy města i výstavních sálů Oblastního
muzea slouží budova dodnes.
www.chomutov-mesto.cz

Moldavská horská dráha
V zimě i v létě vás vláček z Mostu či Dubí vyveze
až do Moldavy, která je ideálním výchozím bodem
pro poznávání zdejší části česko-saského pomezí.
A cestou budete moci obdivovat nejen okolní krásnou přírodu, ale také zajímavé stavby této více než
125 let staré technické památky.
http://moldavska-zeleznice.cz/index.php

Zámek Červený hrádek

Historické centrum Chomutov

Zámek Červený hrádek

Historické centrum Chomutova
– městská památková zóna

Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist byl katolík a odpůrce revolty, hrad
byl proto roku 1421 dobyt husity, vypálen a na čas
se stal jejich opěrným bodem. Husité hrad opět
obléhali a dobyli v letech 1432 a 1433. Ve 20. letech 15. století nechal majitel hrad opravit, nově
pokrýt a natřít fasádu červeně. Odtud jeho jméno
Červený hrádek. Od roku 1996 je zámek majetkem
města Jirkova. Zámecká expozice, kaple sv. Jana
Křtitele, restaurace a další výstavní prostory jsou
přístupné i v zimě.
www.zamek-cerveny-hradek.cz

Budova radnice, kostel svaté Kateřiny, městská
věž, Jezuitský areál, kostel svatého Ignáce, špejchar, budova Jezuitského gymnázia, sloup Nejsvětější Trojice
www.chomutov-mesto.cz/cz/
historicke-pamatky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Chomutově
Pozdně

gotický

kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí přímo
na náměstí 1. Máje
v centru Chomutova. Je
dílem stavitele Josefa
Schremla. Kostel je trochu ve stínu slavnější
chomutovské městské
věže, která byla ovšem
postavena až současně
s renesančními úpravami kostela v 1. polovině
Kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Chomutově 16. století.

Vodní nádrž Fláje

Vodní nádrž Fláje
Vodní nádrž Fláje se nachází nedaleko Českého
Jiřetína a patří k oblíbeným výletním místům.
Díky své unikátní konstrukci je jediná svého druhu
v České republice. Její hráz je volně přístupná.
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ty a čistota. Kromě plavání a vodních radovánek
můžete využít i celou řadu našich wellness služeb.
Masáže, sauna, fitness, kosmetický salon.
www.aquadrom.cz

Hipodrom Most

Autodrom Most

Autodrom Most

Autodrom Most

Zážitky a relaxace:
Uhelné safari

Offroad safari

Vršanská uhelná a Severní energetická organizují
exkurze do těžebních lokalit (do lomů) za plného
provozu a na rekultivace pod názvem Uhelné safari od roku 2009. Veřejnosti tak umožňuje zblízka
se seznámit s technologií těžby hnědého uhlí, ale
i obnovou krajiny po těžbě. Za dobu trvání projektu se s touto činností seznámilo 16 500 návštěvníků z celé ČR i ze zahraničí.
www.uhelnesafari.cz

Expedice drsným krajem povrchových dolů, výsypek a fabrik. Představí se vám okouzlující Krušné
hory protkané štolami, třetihorní sopky Českého
středohoří, stratovulkán Doupovských hor a mezi
tím Mostecká uhelná pánev plná obřích povrchových dolů a chemického průmyslu. Nikde nenajdete na malé ploše tolik zcela odlišných typů krajiny. Dobrodružnou formou se seznámíte s historií,
současností nejdynamičtějšího regionu Evropy.
www.offroadsafari.cz

Autodrom Most, tehdy ještě bezejmenný, se začal
stavět v roce 1978 v místě bývalého povrchového
dolu Vrbenský. V dnešní podobě Speciální závodní okruh v délce 4 219 m s 12 pravými a 9 levými
zatáčkami a maximálním převýšením 12,04 m.
Povrch tratě tvoří
jednolitý asfaltobeton. Minimální šířka tratě je
12 m a maximální
je 14 m. Součástí autodromu je
také travnatý divácký svah v délce 2 km kolem závodní tratě, který
tvoří přírodní tribuny pro diváky, Hipodrom Most
v prostoru startu
a cíle jsou umístěny svahové nekryté a kryté tribuny. Na tento svah navazuje plocha o rozloze
2 km2, kde jsou umístěny prodejní stánky, parkovací a odstavné plochy propojené komunikacemi.
www.autodrom-most.cz

Aquadrom Most
představuje komplexní možnost relaxace a sportovního vyžití pro širokou veřejnost. Parkování,
bezbariérový přístup, restaurace, nerezové bazény, vodní atrakce, dva tobogány, příjemné teploUhelné safari
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Mostecký Hipodrom patří mezi špičkové projekty
tzv. české rekultivační školy, která je s respektem
uznávána na celém světě. Na místě Velebudické
výsypky po těžbě hnědého uhlí byl vybudován
areál odpočinku a zdraví, jehož dominantou se
stala dostihová dráha. Na hipodromu se pořádají
dostihové a parkurové závody, oblíbená je in-line
dráha kolem závodiště.
www.hipodrom.cz

Aquasvět

Chomutov

Plavecký
areál
Aquasvět je součástí nového moderního kulturně
společenského
a
sportovního
areálu na Zadních
Vinohradech. V rekreační
části areálu je
bazén s divokou
řekou, masážními
trysky a lavicemi,
houpacím bazénem či vodními chrliči. Další vodní plochu tvoří whirlpool a dětské brouzdaliště.
Adrenalin zajistí dva tobogany – klasický a člunový. Sportovci uvítají pětadvacetimetrový osmidráhový bazén s tribunou pro 200 diváků, který odpovídá pravidlům FINA pro pořádání plaveckých
závodů. Pro plavání kojenců je k dispozici samostatné plavecké centrum.
www.chomutov-mesto.cz/cz/aquasvet

Offroad safari
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Městské lázně Chomutov

Městská věž Chomutov

Areál Městských lázní v Chomutově nabízí svým
návštěvníkům plavecký bazén 50 m, dětské
brouzdaliště, skokanskou věž, saunu, kondiční
lázně, fitcentrum, rehabilitaci, masáže a solárium.
www.kulturasport.cz

Novogotická věž s vyhlídkovým ochozem patří
k chomutovským turistickým atrakcím. Její historie se odvíjí od roku 1525. Přístupná je od května
do září.

Zoopark Chomutov
Podkrušnohorský zoopark v Chomutově byl založen v roce 1975. Zoopark je specializován na chov
zvířat pocházejících z oblasti palearktu, zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část
chovaných zvířat, a území severní Afriky. Pozorovat zde můžete více než 160 druhů zvířat o 1 000 jedincích, mezi kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do evropských záchranných programů.
Krásné přírodní prostředí ve spojení se službami
skýtá pro návštěvníky možnost strávení velmi příjemného dne.
www.zoopark.cz

Botanická zahrada Teplice
patří k základním kulturním institucím. Její úlohou je nejen popularizace botaniky a přírodních
věd, ale i inspirace nejširší veřejnosti. Botanická
zahrada Teplice je se svou stoletou historií důstojným partnerem nejenom českých, ale i evropských botanických zahrad.
www.botanickateplice.cz

Lázně Teplice

Lázně Teplice
Termální lázně s jedinečnou termální vodou hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu s bohatým
obsahem minerálů a příměsí radonu patří mezi
nejstarší lázně v Evropě s tradicí od 12. století, specializace na léčbu pohybového aparátu,
úspěšnost léčení 96,1 %. Kromě léčebných procedur lázně nabízejí velké množství relaxačních
pobytů. V lázních se během jejich historie vystřídala řada slavných osobností: Na podzim 1712 do
Teplic přicestoval Petr Veliký. Na křižovatce dvou
promenád teplické Zámecké zahrady 23. července 1812 se setkali dva velikáni evropské kultury
– „kníže básníků“ Johann Wolfgang von Goethe
a geniální skladatel Ludwig van Beethoven –
s císařovnou Marií Ludovikou a jejím doprovodem. Na konci 19. století lázně navštívili v rámci
svatební cesty i novomanželé František Josef
a mladičká Alžběta přezdívaná Sissi.
www.lazneteplice.cz

Lázně Jáchymov

Skleníky Botanické zahrady Teplice
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Jáchymovské lázně nabízejí unikátní léčbu pohybového aparátu pomocí radonové vody. O lázeňství v Jáchymově hovoříme počínaje rokem 1906.

Cínovec Dlouhý rybník

Začínalo skromně privátními lázničkami. Záhy se
ujímá hlavní úlohy stát. V roce 1911 je otevřena
první lázeňská budova, do které je léčivá voda
svedena z dolu několikakilometrovým potrubím.
Velmi dobré léčebné účinky vedly k rozhodnutí
postavit lázeňský hotel Radium Kurhaus – dnešní Radium Palace, který byl otevřen v roce 1912
a náležel k tomu nejlepšímu, co mohla Evropa
v té době nabídnout. Proto se v něm léčily především významné osobnosti politického, průmyslového a kulturního života.
www.laznejachymov.cz

Severočeská hvězdárna
a planetárium v Teplicích
je příspěvková organizace přístupná veřejnosti
pravidelně po celý rok bez ohledu na počasí každou sobotu od 13:00. Otvírací doba se mění v závislosti na roční době. Poslední vstup do budovy
je vždy půl hodiny před ukončením pozorovací
doby.  Umožňuje především laické veřejnosti přímé pozorování vesmírných těles a objektů. Navštívíte-li hvězdárnu za jasného dne, můžete dalekohledem pozorovat povrch Slunce, tzv. sluneční
fotosféru.
www.hapteplice.cz
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Kina a divadla:
Citadela Litvínov
Kulturně společenské a komerční centrum, kde
mohou návštěvníci nalézt kino, divadelní sál, koncertní a taneční sál, restauraci, kavárnu a hudební
klub.
www.citadela-litvinov.cz

Kino Kosmos
Mostecké kino v roce 2011 oslavilo již 40. narozeniny, v posledních letech prošlo řadou technických
úprav, svým návštěvníkům nabízí tři kinosály s bohatým filmovým programem.
www.kinomost.cz

Městské divadlo Most
Divadelnictví na Mostecku je písemně doloženo již roku 1681, avšak velká chvíle přišla 4.
dubna 1919, kdy se v Mostě uskutečnilo divadelní představení českých ochotníků. Přelom
v mosteckém divadelnictví znamenala úplná
likvidace starého města, které muselo ustoupit
těžbě uhlí pod starým Mostem. Nová divadelní
budova, která byla postavena v 80. letech, je výjimečná a to nejen svou velikostí, ale i akustikou,
jevištěm širokým 21,5 m, hlubokým 27 metrů
a dvěma mimostřednými točnami o průměrech
18 a 11 metrů. Hlediště má kapacitu 500 míst.
www.divadlo-most.cz

Divadlo rozmanitostí Most
Loutková scéna Městského divadla divákům přináší pestrou škálu divadelních žánrů - činohru,
pantomimu, hudební pořady a rozmanité loutkářské techniky. Stejný důraz je kladen i na bohatost
repertoáru, který sahá od klasických i moderních
pohádek přes adaptace domácí i světové literatury až po operní tvorbu. Inscenace jsou určeny především dětskému publiku.
www.divadlo-rozmanitosti.cz

Docela velké divadlo Litvínov
Soukromé profesionální divadlo se stálým desetičlenným souborem a s mnoha spolupracovníky
i mezi pražskými herci je u nás mimo Prahu pozoruhodnou anomálií a je téměř neuvěřitelné, že se
mu v Litvínově už téměř 20 let daří udržet vysoký
standard představení pro děti i pro dospělé.
www.docelavelkedivadlo.cz

Krušnohorské divadlo Teplice

Kino Svět Chomutov
Kino Svět je nové kulturně společenské centrum
vzdálené pouze několik kroků od nového zimního
stadionu, nabízí svým návštěvníkům kvalitní digitální a 3D projekce, dva kinosály, pohodlné sedačky, občerstvení u filmu.
www.kulturasport.cz

Divadlo Chomutov
Jedna z architektonických dominant města. Hlavní sál je možno využít nejen k divadelním představením, koncertům, ale i k dalším společenským
akcím.
www.kulturasport.cz

Premiere Cinemas Teplice
je díky použití nejnovějších technologií a nejlepšího vybavení nejmodernějším multikinem v Čechách. Nachází se v nově vybudovaném obchodním centru v samém srdci lázeňského města.
www.teplice.premierecinemas.cz
Městské divadlo Most
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Docela velké divadlo Litvínov

Krušnohorské divadlo Teplice
Historie divadla v Teplicích byla vždy spjata
s lázněmi. První teplické divadlo vzniklo v pol.
18 stol. na zámku, zřídil ho František Václav Clary
Aldringen. Brzy nestačilo uspokojit svými 285 místy uměnímilovné publikum, a tak v pol. 19. století
vzniká letní divadlo v trnovanském parku. Nynější
divadelní budova ve stylu mezi secesí a modernou
prozrazuje drážďanskou školu 20. let 19. století.
V září 1923 bylo otevřeno kino a na Nový rok 1924
teplický starosta Dr. Walter slavnostně otevřel
malý sál a kavárnu, divadlo samotné bylo otevřeno 20. dubna 1924. Celá budova včetně zázemí
byla na velice vysoké technické úrovni.
www.dkteplice.cz

Severočeská
filharmonie Teplice
oslavila již 170. výročí založení orchestru v Teplicích a 60. výročí jeho poválečného znovuobnovení.
Sídlí v Domě kultury Teplice a je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji.
www.severoceskafilharmonie.cz
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Ubytování Chomutov
Hotel U Dvou medvídků

TV, Wifi, WC/sprcha

Hotel pro 30 hostů a restaurace u Dvou medvídků sídlí v historickém
šlechtickém domě z 16. století, který se nachází v samotném centru
Chomutova.

  
420 474 652 817
Revoluční 32/8
430 01 Chomutov

Penzion Zlatý kaštan

TV, Internet, WC/sprcha

Penzion Zlatý kaštan o kapacitě 14 lůžek je vhodný pro rekreaci i pro
přespání na služebních cestách. Objekt se nachází 50 m od centra města, 300 m od zooparku a Kamencového jezera.

www.udvoumedvidku.cz

Ubytovna Delta

TV, Wifi, WC

Ubytování nabízíme ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Pokoje
jsou vybaveny lednicí, TV, dvoulůžkové s vlastním WC. K dispozici jsou
pokoje a prostory jak pro kuřáky, tak i pro nekuřáky.


420 777 135 269
Kosmonautů 4021
430 01 Chomutov

TV, Wifi, WC/sprcha, sauna, solárium, whirpool

Luxusní ubytování ve Wellness hotelu Beethoven**** si můžete
dopřát za nízké ceny. Pokoje a apartmány v designu retro stylu,
Egyptsko-afrických prvků, orientálních motivů. V ceně ubytování navíc
bohatý snídaňový raut.

  
420 774 775 599
Beethovenova 1146/14
430 01 Chomutov

Penzion Kůlna

TV/SAT, WC/sprcha

Penzion Kůlna nabízí ubytování ve čtyřech dvoulůžkových pokojích.
Stravování je možné formou plné penze. Penzion se nachází 500 m od
centra města Chomutova. Autobusové i vlakové nádraží je od penzionu
vzdálené 1 km.

TV, Wifi, WC/koupelna, sauna

Hotel Mertin se nachází 200 m od historického centra. Pěší vzdálenost
od Kamencového jezera a Podkrušnohorského zooparku. Komfortní
ubytování, část pokojů nekuřáckých.

Hotel Royal

TV/SAT, Wifi, WC/sprcha

Hotel Royal nabízí luxusní ubytování v renovované historické budově
s velkou secesní vitráží pro 84 hostů přímo v historickém centru města
Chomutova. Výběr pokojů - Double Standard, Quad room Deluxe a
Apartmán.

Hřebíkárna

420 474 336 380

Rekreační centrum Hřebíkárna se nachází v krásném prostředí u vstupu
do Bezručova údolí. Je novým, moderním a příjemným místem pro
posezení, rekreaci, pro pořádání soukromých i firemních akcí. Nabízí k ubytování 13 dvoulůžkových pokojů s možností 1-2 přistýlek a 2
apartmány pro 2-4 osoby.

www.hotelmertin.cz

Penzion U Hada

TV, Internet, WC/sprcha

Penzion U Hada nabízí možnost celoročního ubytování v sedmi příjemných a velmi dobře vybavených pokojích v klidné části města Chomutova. Penzion je vhodný pro všechny věkové kategorie. V blízkosti se
nachází Kamencové jezero, Podkrušnohorský zoopark, nově vybudovaný letní a zimní stadion, kino Svět a v neposlední řadě nový Aquapark.
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420 608 968 255
Tomáše ze Štítného 4419
430 01 Chomutov
www.penzionuhada.eu

 
420 474 621 054
Blatenská 831/89,
430 01 Chomutov

 
420 474 345 175
náměstí 1. máje 14,
430 01 Chomutov
www.royalhotel.cz

 
Mostecká 387/24
430 01 Chomutov

Blatenská 800/66
430 01 Chomutov

www.penzionkulna.w1.cz

www.hotelbeethoven.cz

Hotel MERTIN

420 474 621 307

www.zlatykastan.cz

www.ubytovnadelta.cz

Wellness hotel Beethoven



Hotel Bobr

TV, Wifi, WC/sprcha, sauna

TV/SAT, Wifi, WC/sprcha

Hotel Bobr je zakomponován do nejklidnější části centra města Chomutova. Hotel disponuje celkovým počtem 81 lůžek. Pokoje ve vyšších patrech hotelu nabízejí unikátní výhled na přilehlý městský park i historické
centrum města.

 
420 474 341 404
Bezručova 5877
430 03 Chomutov
www.hrebikarna.cz


420 474 624 035
Čelakovského 4297
430 01 Chomutov
www.hotelbobr.cz
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Ubytování Chomutov
Hotel Golf Club

TV, Wifi

Hotel Golf Club se nachází v těsné blízkosti Kamencového jezera.
Nabízí 9 pokojů, které jsou vkusně a účelně zařízeny. Pokoje náleží do
turistické kategorie se sociálním zařízením na patře.


420 474 624 624
Tomáše ze Štítného 5520,
430 01 Chomutov

Hotel Clochard

TV, Wifi, WC/sprcha

Hotel Clochard je komfortní hotel s kapacitou 70 lůžek ležící přímo v centru Chomutova. Je situován přibližně pět minut chůze od autobusového
nádraží. V hotelu je vynikající restaurace Sklep u K. Fešáka. Ubytování
v tematických pokojích: Francie, Itálie, Praha, Sport, aj.

www.kamencak.cz

Penzion Sport

WC/sprcha

Penzion Sport se nachází v Chomutově kousek od městského parku, pět
minut pěší chůze od centra města, pět minut pěší chůze od Kamencového jezera a zooparku. Příjemné ubytování rodinného typu.
Celkem 8 pokojů, 28 lůžek.


420 474 620 162
Čelakovského 1319/28,
430 01 Chomutov

TV, WC/sprcha

Hotel Český Dům nabízí velmi vkusně zařízené dvou, tří a čtyřlůžkové
pokoje. Celková kapacita hotelu je 36 lůžek. V hotelu je možné ubytování
i s Vaším domácím mazlíčkem. Hlídané parkoviště.


420 474 332 566
Lipská 2097/44
430 03 Chomutov

Hotel Partyzán

TV/SAT, Wifi, WC/sprcha

Hotel Partyzán se nachází na kopci Strážiště, asi 2 km od Chomutova
směr Blatno. Koncem 19. století patřil k oblíbeným výletním místům.
Hotel po rekonstrukci je situován uprostřed lesa v absolutním klidu.
V současné době je v hotelu 35 pokojů.

TV, Wifi, WC/sprcha

Bed & breakfast hotel v americkém stylu v klidné čtvrti města, asi 10
minut chůze od historického centra. V hotelu jsou dvoulůžkové pokoje,
nabídka baru a kuchyně v americkém stylu. Hotel je vhodný pro duší
mladé cestovatele, milovníky dobré zábavy, rodiny i pro firemní akce.


420 474 345 175
Blatenská 2145/95,
430 03 Chomutov

Hotel Kamenný vrch

TV, WC/sprcha

Hotel Kamenný vrch leží na úpatí Krušných hor v klidné okrajové části
města Chomutov. Standardně vybavené pokoje.

TV/SAT, WC/sprcha

Penzion s restaurací První Mlýn se nachází v krásném prostředí uprostřed přírody 6 km od centra Chomutova směrem na Horu Sv. Šebestiána. V blízkém okolí penzionu se nachází cyklistická stezka, která se
v zimním období využívá jako běžkařská trať.


420 474 624 334
Bezručovo údolí 55
430 03 Chomutov
www.prvnimlyn.cz
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420 474 341 229
Na Vyhlídce 2000,
430 03 Chomutov

 
420 474 681 447
Kamenný vrch 5347,
430 04 Chomutov
www.hotelkamennyvrch.cz

Hotel Arena

TV/SAT, Wifi, WC/sprcha

Nově postavený hotel Arena je situován ve sportovně-relaxačním centru
na Zadních Vinohradech na okraji Chomutova. Disponuje 81 dvoulůžkovými pokoji typu Standard. Některé jsou propojeny dveřmi a dají se
v případě zájmu hostů využívat jako celek.

www.royalhotels.cz

První Mlýn

Blatenská 1099/48
430 01 Chomutov

www.hotelpartyzan.cz

www.hotelceskydum.cz

Hotel Chicago

420 474 335 099

www.hotelclochard.cz

penzionsport.mypage.cz

Hotel Český Dům

 


420 474 721 290
Mostecká 5900,
430 01 Chomutov
www.arenahotel.cz

Apartmány 99

TV, Wifi, WC/koupelna, kuchyně

Nově vystavěné Apartmány 99, které nabízejí nadstandardní ubytování
ve 21 prostorných apartmánech o rozloze 42-123 m2 s výhledem do
přilehlého parku.

  
420 474 336 966
Farského 5829,
430 01 Chomutov
www.hotel99.cz
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Ubytování Chomutov
Hotel 99

TV, Wifi, WC/sprcha, wellness služby

Hotel 99 nabízí svým hostům ubytování ve 20 pokojích typu Standard a
18 pokojích typu DeLuxe, ale i President Apartmány. Hotel 99 a Apartmány 99 nabízí svým hostům i veřejnosti příjemné posezení v hotelovém
lobby baru. Dobré jídlo pak můžete doplnit sklenkou vybraných moravských vín.

 
420 474 336 966
Farského 5829
430 01 Chomutov

BaS consulting s.r.o.



Wifi

Ubytování s kapacitou pro 26 osob. K dispozici je šest třílůžkových a dva
čtyřlůžkové pokoje, zařízená kuchyňka a hlídané parkování
v areálu.

www.hotel99.cz

420 724 872 077
Kostelní 435
434 01 Most,
Starý Most
		

Ubytování Most
Hrad Hněvín

TV, Internet, WC/koupelna

Hotel Hrad Hněvín nabízí ubytování ve čtyřech okouzlujících dvoulůžkových apartmánech či pokojích standardní třídy s historickým nádechem
a jedinečnou hradní atmosférou.


420 777 938 754
Hradní 577/2
435 02 Most
www.hradhnevin.cz

Garni Hotel ASAS

TV, Wifi, WC/sprcha

Garni Hotel ASAS nabízí ubytování ve stylově a komfortně vybavených
jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Hotel se nachází v okrajové
části města Most pod hradem Hněvín v blízkosti autodromu a rekreační
zóny Matylda.


420 775 588 500
Hraniční 2
435 02 Most, Souš

Hotel Cascade

TV, Wifi, WC/koupelna, SPA, sauna

Hotel Cascade se nachází přímo v centru města Most několik kroků
od divadla a pěší zóny s obchody a ideálním napojením na veřejnou
dopravu. 168 pokojů, restaurace, kavárna, konferenční místnosti, WiFi
připojení ve veřejných prostorách i pokojích, kadeřnictví, prádelna, parkoviště.

Hotel Nautico

TV, Wifi, WC/koupelna

Rodinný hotel v nově zrekonstruované historické budově v klidném
prostředí nedaleko centra města Mostu. Celková kapacita je 30 lůžek
ve 14 pokojích. Ubytování je v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích nebo v čtyřlůžkovém apartmánu.

www.hotel-asas.cz

Centrum Benedikt

TV, Wifi, WC/sprcha, bowling

Rekreační centrum BENEDIKT nabízí ubytování v komfortně a moderně
vybavených standardních pokojích s vlastním sociálním zařízením, nebo
v luxusních, moderně vybavených apartmánech a v neposlední řadě je
zde možnost ubytování v nově zrekonstruovaných bungalovech v přírodním prostředí se dvěma pokoji a vlastním sociálním zařízením.

Terri Most


420 476 000 055
Rekreační 1048
434 01 Most

Terri Most nabízí pronájem bytových jednotek v soukromém objektu
nedaleko centra města Most. Další možností je pronájem vlastního
parkovacího místa.

Františka Kmocha 1850/2
434 01 Most
www.terri.cz
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Penzion Olympia

Wifi, WC/koupelna

Rodinný penzion Olympia s 11 apartmány. Celková kapacita je 45 osob.
Nabízí ubytování v centru města Most v tiché části se zelení. Objekt se
nachází za nákupním střediskem Rozkvět poblíž obchodního centra
Centrál.

Radniční 3
434 01 Most
www.hotel-cascade.cz


420 476 701 000
Čsl. armády 1284/19
434 01 Most


420 606 948 366
U Věžových domů 1453/3
434 01 Most
www.penzion-olympia.cz

Penzion Zátiší
420 476 102 315

420 476 703 250

www.hotelnautico.cz

www.benediktmost.cz

WC/koupelna, kuchyně



TV, WC/koupelna

Penzion Zátiší se nachází v klidném prostředí plném zeleně a přesto nedaleko centra města Most. Ubytování je ve dvoulůžkovém případně čtyřlůžkovém pokoji a v apartmánu pro 4 osoby (možnost přistýlky). V ceně
ubytování je zahrnuta snídaně (možnost polopenze a plné penze).

 
420 476 100 334
Hořanská cesta 1181
434 01 Most
www.penzion-zatisi.eu
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Ubytování Most
Hotel Širák

TV/SAT, Wifi, WC/koupelna

Hotel Širák nabízí ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích o celkové kapacitě 55 lůžek. Hotel leží na klidném místě. V areálu se nachází
bazén, sauna, tenisové kurty, bowling.

 

Penzion Černý anděl

420 725 821 313

Penzion Černý anděl se nachází přímo v mostecké sportovní hale, která
prošla kompletní rekonstrukcí. Celková kapacita ubytování je 20 míst.

Široký vrch 364
434 01 Most

TV, Wifi, WC/sprcha

www.hotel-sirak.cz

Bytový dům



Bytový dům je situován na kraji města Most v části Velebudice směrem
na Hipodrom a při výjezdu směrem na Plzeň. Cenově dostupné ubytování v příjemných a čistých pokojích. Dům disponuje 3 druhy pokojů s
kapacitou 120 lůžek.

420 476 442 370
Dělnická 172
434 01 Most, Veledice


420 776 180 733
tř. Budovalů 112/7
434 01 Most
http://penzion-most.cz/

Hotel Pohádka

TV, WC/sprcha

Hotel Pohádka je rodinný hotel s restaurací u lesa v těsné blízkosti tenisového areálu. Centrum města je vzdálené pouhé 2 km. Kapacita hotelu
je 22 lůžek + 8 přistýlek.

 
420 777 219 215
Pod Koňským vrchem 1187
434 01 Most
www.hotelpohadka.cz

www.kapimost.cz

Ubytování Litvínov
Hotel Kapitol

TV, Wifi, WC/sprcha, wellness, sauna

Hotel Kapitol poskytuje ubytování ve 13 moderních pokojích v samém
centru Mostu. Pokoje jsou rozděleny do pěti kategorií, Standard, Standard Plus, Family, Business a Apartment. Parkovací stání v hotelové
podzemní garáži zdarma.

 
420 775 555 920
Jaroslava Průchy 1915/24
434 01 Most

Hotel Loučky

TV, Internet, WC/sprcha

Hotelový a sportovní areál Loučky o celkové kapacitě 76 lůžek je
situován v klidném lesnatém prostředí na předměstí Litvínova a úpatí
Krušných hor. V areálu je velké dětské hřiště, restaurace a konferenční
místnost.

TV, WC/koupelna

Hotel Joker v Obrnicích u Mostu s kapacitou 40 ubytovacích míst v
šestnácti dvoulůžkových pokojích a dvou apartmánech.


420 476 118 490
Obrnice 50
435 21 Obrnice

Apartmány Šumná

TV/SAT, WC/koupelna

Privátní ubytování Šumná ve dvou apartmánech 1 km od centra Litvínova v krásném údolí Krušných hor. Svým celoročním provozem zajišťuje
ubytování pro možnou rekreaci, služební cesty, turistiku atd.

www.hotel-joker.cz

Selský dvůr

WC/sprcha

Penzion Selský dvůr v obci Braňany 9km od města Most. Nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech s možností přistýlky,
vlastním sociálním zařízením přímo nad stájemi odkud zaznívá klapot
koní.


420 777 895 922
Braňany 16
434 01 Most
www.selskydvur.info
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420 476 000 803
Máchova 1727
436 01 Litvínov
www.hotelloucky.cz

www.hotelkapitol.cz

Hotel Joker

 


420 736 633 593
Sokolská 21
436 01 Litvínov, Šumná
www.ubytuj.unas.cz

Ubytovna Real

TV, internet

Ubytovna s osmi pokoji ve dvou patrech. Neodmyslitelnou součástí je
kuchyňka a koupelna, která je vždy společná pro jedno patro. Na pokoji
televizor, lednice a internetové připojení. Pračka k dispozici.


420 774 540 340
Smetanova 520
436 01 Litvínov
www.ubytovnalitvinov.cz
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Ubytování Litvínov
Lázeňský vrch

TV, Wifi, WC/sprcha

Hotel Lázeňský vrch se nachází v centru města Litvínova. Hotel disponuje 34 pokoji s bezplatným WiFi připojením k internetu, z toho 5 apartmánů, které mají vlastní terasu a 29 pokojů typu standard.



Penzion u Zvonku

TV, Wifi, WC/sprcha

Penzion U Zvonku nabízí příjemné ubytování ve čtyřech dvoulůžkových
pokojích a v jednom nadstandardním apartmánu. Všechny pokoje se
nacházejí v podkroví penzionu. Pro klidný spánek našich hostů jsou
odhlučněny a z důvodů individuálních potřeb hostů samostatně vytápěny.

420 476 701 320
Valdštejnská 2179
436 01 Litvínov



TV, Internet, WC/sprcha

Penzion U Kostela se nachází v centru Litvínova, 50 m metrů od náměstí
Míru. K dispozici jsou 4 dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek.

420 604 185 854
Kostelní 35
436 01 Litvínov

420 777 261 940
K Loučkám 1582
436 01 Litvínov
www.penzionuzvonku.cz

www.lazenskyvrch.royalhotels.cz

Penzion U Kostela



Hotel The North

TV, Wifi, WC/sprcha

Hotel The North se nachází přímo v budově zimního stadionu Ivana
Hlinky, část pokojů umožňuje výhled přímo na ledovou plochu a vy tak
můžete sledovat dění v hale z pohodlí vašeho pokoje. Pokoje jsou vybaveny na standardní úrovni.

 
420 476 767 232
S. K. Neuanna 1598,
436 01 Litvínov
www.thenorth.cz

www.penzionlitvinov.cz

Ubytování Klíny a okolní horské obce
Line hotel

TV, Wifi, WC/sprcha

Line hotel & restaurant Litvínov v secesním slohu, blízko známého kostela sv. Archanděla Michaela, poskytuje ubytování v pokojích s úplným
sociálním příslušenstvím, WiFi , restaurací a parkováním v uzavřeném
areálu.


420 476 732 027
Smetanova 518
436 01 Litvínov

Penzion Stará škola

Wifi, WC/sprcha

Rodinný penzion Stará škola nabízí celoroční ubytování s restaurací a
atmosférou staré školy z roku 1898. Penzion se nachází nedaleko Ski
areálu Klíny. V okolí jsou běžecké tratě, sjezdovky a sáňkařská dráha.

Wifi, WC/sprcha

Ubytovna Hubert v Litvínově je určena jak ke krátkodobému, tak k
celoročnímu pobytu. Je ideálním místem pro ty, kteří touží po útulném,
rodinném prostředí s osobitou atmosférou.

 
420 774 723 648
Tržní 402
436 01 Litvínov
www.penzion-litvinov.cz

Ubytovna Litvínov
Pohodlně vybavené pokoje za příznivou cenu. Sociální zařízení pro ubytované jsou společné včetně společných kuchyněk. Ubytovací kapacita
je 114 pokojů. Pokoje jsou převážně tří a čtyřlůžkové.


420 476 731 549
Vodní 870
436 01 Litvínov
www.icb.as
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420 736 135 695
Rašov 20
436 01 Klíny
www.penzion-staraskola.cz

www.linehotel.eu

Penzion Hubert



Hotel Emeran

Wifi, WC/sprcha, sauna, masáže

Hotel Emeran je vzdálený jen 20 metrů od sjezdovek lyžařského areálu
Klíny v Krušných horách. Nabízí saunu, vířivku a fitness centrum. Pokoje
mají dřevěný nábytek, satelitní TV a koupelnu. Některé disponují balkonem s výhledem do údolí. V zimě je možné na místě zakoupit skipasy
a pronajmout si lyžařské vybavení.

Horský hotel Lesná

TV, Wifi, WC/sprcha

Horský hotel Lesná se nachází přibližně 5 km jihozápadně od Nové Vsi
v Horách přímo na hřebenu Krušných hor (914 m). Nabízí ubytování
ve dvou až pěti lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
V podkroví jsou pak pro hosty připraveny čtyři apartmány.

 
420 476 116 025
Rašov 210
436 01 Klíny
www.kliny.cz

 
420 476 113 040
Lesná
430 01 Chomutov
www.horskyhotellesna.cz
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Ubytování Klíny a okolní horské obce
VRC Lesná



Kuchyně, sauna, soc.zař. na patře

Menší útulný penzion rodinného typu ležící nedaleko hotelu Lesná.
Pokoje mají sociální zařízení v patře. K dispozici kuchyně s jídelnou,
suchou saunou a sálem s interaktivní tabulí.

420 476 113 040
Lesná 22
431 21 Boleboř

Penzion Stará Hračkárna

V Penzionu Stará Hračkárna se nachází 6 plně vybavených útulných
studií. Pro všechny hosty je k dispozici společenská místnost s kuchyňským koutem. V zimním období je k dispozici lyžárna se sušákem
na boty a infrasauna.

TV, WC/sprcha

Penzion Biograf se nachází v krušnohorské obci Klíny přibližně šest kilometrů od Litvínova. K dispozici 5 pokojů pro 17 osob. V ceně ubytování
je zahrnuta snídaně formou švédských stolů.


420 775 201 617
Klíny 42
436 01 Klíny

Horský hotel Svahová

WC/sprcha na chodbě, společenská místnost s TV

Hotel je vhodný nejen pro rodinnou rekreaci, ale také pro ozdravné
pobyty dětí, lyžařské výcvikové kursy, školení a další akce. Ubytování
ve dvou, tří až čtyřlůžkových pokojích o kapacitě celkem 44 míst.

Wifi, WC/koupelna

Ubytování U Vleku ve 2 až 6 lůžkových pokojích se snídaní se nachází
v malebné obci Hora svaté Kateřiny. V bezprostřední blízkosti se nachází
300 m dlouhá lyžařská sjezdová dráha s lyžařským vlekem s možností
večerního lyžování. Lyžařský areál je nástupním místem velmi známé
Krušnohorské lyžařské magistrály.

Hotel Sebastian

WC/sprcha, sauna, whirpool

Hotel Sebastian je útulný hotel nacházející se v Krušných Horách v obci
Nová Ves v Horách. Nabízí celoročně ubytování o kapacitě 16 lůžek.
K dispozici sauna, masážní studio, nekuřácké místnosti, bar. V okolí
se nachází 5 sjezdovek pro pokročilé i začátečníky. Běžecký okruh
u hotelu.

Penzion Pod Lípou

Wifi, WC/sprcha

Penzion Pod Lípou nabízí ubytování s kapacitou 40 míst. Pokoje jsou
zcela nově vybavené, na každém pokoji je vlastní TV, po celém objektu
je dosažitelná síť Wi-Fi. K výběru jsou pokoje s vlastním sociálním zařízením nebo se sociálním zařízením na chodbě.
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420 476 113 191
Dolní 333, 435 46
Hora Svaté Kateřiny

Pension Mezihoří

TV, Internet, WC/sprcha, sauna, whirpool

Pension Mezihoří s vlastním parkovištěm a terasou je situován uprostřed
lesů a nerušené přírody. K pensionu patří pivnice a stylová restaurace.
K dispozici jsou jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové až čtyřlůžkové
pokoje.

420 476 113 015
435 45 Nová Ves
v Horách 143

Zámeček Kalek

TV, Internet, WC/koupelna

Zámeček Kalek nabízí komfortní ubytování s vlastním sociálním zázemím, plazmovou TV, minibarem a telefonem. Apartmán má vanu s vířivkou. Všechny pokoje jsou vybaveny osuškami, ručníky a mýdlem.

420 608 888 884
Mikulovice 123
435 45 Nová Ves
v Horách
www.kdpodlipou.cz

420 474 659 068
Svahová 1
431 21 Boleboř


420 607 454 024
Blatno, Mezihoří 41
430 01 Chomutov


420 414 146 000
Zámeček 1
431 32 Kalek
www.hotel.kalek.cz

www.hotelsebastian.mypage.cz

 



www.pension-mezihori.cz

www.uvleku.webnode.cz

 

436 01
Český Jiřetín 15

www.horskyhotelsvahova.cz

www.penzion-biograf.cz

U Vleku

420 777 670 549

www.starahrackarna.cz

www.horskyhotellesna.cz

Penzion Biograf



WC/sprcha, infrasauna

Penzion Praha

Wifi, WC/sprcha

Penzion Praha je menší penzion proslulý skvělou restaurací. Nabízí
ubytování ve dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zařízením
a dvou až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.


420 603 146 565
Na Srubech 532
435 46 Hora Sv.Kateřiny
www.penzionprahahorasvatekateriny.8u.cz
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Ubytování Klíny a okolní horské obce
Penzion Na Čáře

Wifi, WC/sprcha

Penzion Na Čáře láká návštěvníky na dobré jídlo, pití a příjemné posezení. Je také vhodným místem pro firemní akce, rodinné oslavy a svatby,
které rádi zorganizujeme včetně bohatého programu.


420 777 772 121
435 47 Brandov 21

STC Měděnec Penzion

WC/sprcha

Penzion Sport s ubytovací kapacitou 19 osob v osmi pokojích s možností
přistýlky. Penzion má kompletní sociální zázemí. 			

WC/koupelna na patře

Chata Barbora nabízí ubytování ve dvou až šestilůžkových pokojích
o kapacitě 46 míst. Možnost pořádání svateb, rodinných, společenských
i firemních akcí. V dosahu turistická Krušnohorská magistrála.

 
420 476 117 052
Horní Ves 61
435 52 Český Jiřetín

STC Měděnec Sportcentrum

WC/sprcha

Sportcentrum s ubytovací kapacitou 25 lůžek. Podkrovní apartmán
s obývacím pokojem, plně vybavenou kuchyní a dvěma koupelnami
(kapacita 14 lůžek). Klimatizovaná posilovna s posilovacími stroji, dvěma
spinningovými koly a dvěma pingpongovými stoly.

TV/SAT, Wifi, WC/sprcha

Objekt penzionu Eurorellax je určen k celoročnímu provozu. Klientům
je k dispozici jídelna s krbem, salonek, restaurace Koliba, letní terasa
a nově zařízené pokoje s vlastním sociálním zařízením o celkové kapacitě 29 míst. TV, SAT a WiFi.


420 777 725 167
Růžový vrch 2
435 46 Hora Sv.Kateřiny

Kadaňská 83
431 84 Měděnec


420 773 450 668
Školní 20
431 84 Měděnec
www.stc-medenec.cz

www.barbora.wz.cz

Penzion Eurorellax

420 773 450 668

www.stc-medenec.cz

www.penzionnacare.cz

Chata Barbora



STC Měděnec Apartmán Sport

WC/sprcha

Apartmán Sport nabízí ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích.
Celková kapacita činí 10 lůžek. Každý pokoj má vlastní koupelnu.


420 773 450 668
Nádražní 203
431 84 Měděnec
www.stc-medenec.cz

www.eurorellax.wz.cz

Klínovec a okolí
U Medvěda

WC/sprcha na patře

Rodinný penzion s restaurací U Medvěda v typicky Krušnohorské vesničce s bohatou historií s různými typy pokojů. Vlastní sociální zařízení
k pokoji na patře, společné prostory pro setkávání s přáteli. Stravování
si hosté mohou rezervovat dle vlastních přání a potřeb.


420 724 526 369
Kadaňská 30
431 84 Měděnec

Apartmán Klínovec

TV/SAT/DVD, Wifi, WC/sprcha

Apartmán Klínovec je nově vybudovaný moderní apartmánový komplex,
který se nachází v těsné blízkosti skiareálu Klínovec a wellness hotelu
s krytým bazénem. Maximální obsazenost apartmánu jsou 4 dospělé
osoby nebo 2 dospělé osoby a 3 děti.

WC/koupelna na patře

Chalupa Mědník má šest pokojů. V objektu je společenská místnost
s kuchyní, kde se můžete stravovat sami nebo v restauraci Mědník.


420 739 040 671
Školní 81
431 84 Měděnec
www.chalupa-mednik.webnode.cz
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420 702 874 685
Loučná 112, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.klinovec365.cz

www.penzion-restaurant-umedveda.cz

Chalupa Mědník



Apartmány Klínovec

TV/DVD, Wifi, WC/sprcha

Apartmány v těsné blízkosti SKI areálu Klínovec. Vyberte si apartmán
1+kk, 2+kk nebo 3+kk . U vybraných apartmánů krb, terasa nebo balkon.
Apartmány jsou kompletně vybavené a zařízené kuchyňskou linkou
s příslušenstvím. V zimní sezóně pobyt včetně snídaně s možností
doobjednání polopenze.


420 739 066 379
Loučná 112, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.apartmany-klinovec.cz
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Apartmán Spa

TV, Wifi, WC/sprcha

Apartmán Spa Klínovec je nový moderně zařízený apartmán 2+kk o velikosti 41 m2, vhodný pro 2 - 5 osob. Nachází ve 3. nadzemním podlaží
budovy s výtahem. Součástí apartmánu je parkovací stání.


420 702 874 685
K Lanovce 1048
362 51 Jáchymov

Vila Meluzína

TV/SAT/DVD, Wifi, WC/sprcha

Vila Meluzína se nachází v Háji u Loučné pod Klínovcem. Kompletně nově rekonstruovaná vila I. kategorie se třemi apartmány s halou,
koupelnou s WC, lyžárnou a vlastním parkovištěm. Celková kapacita
20 osob.

TV, WC/sprcha

Nově rekonstruované apartmány a novostavby nabízí ubytování v pokojích a apartmánech v Loučné pod Klínovcem vzdálené 600 m od dolní
sedačkové lanovky. Skibus zdarma. Restaurace k dispozici.

  
420 411 191 109
Háj 219, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.klinovecapartmany.cz

Fořtovna

TV, WC/sprcha

Fořtovna nabízí ubytování rodinného typu nedaleko Klínovce. Kapacita
je 12 osob, sociální zařízení, 2× sprcha, 2× WC.


420 721 753 934
Rooseweltova 15
362 35 Abertamy

Penzion Erika

TV, Wifi, WC/sprcha

Penzion Erika v Loučné pod Klínovcem. Menší lyžařský areál Klínovec Sever přímo za penzionem. 500 m od penzionu turistický přechod
Oberwiesenthal. Lyžařský areál v Německu vzdálen 1,5 km. Ubytování
ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, jídelnou, restaurací, barem a lyžárnou.

Sporthotel Rudolf

TV, WC/sprcha

Sporthotel Rudolf je malý rodinný hotel, který má osm dvoulůžkových
pokojů s vlastním příslušenstvím, TV a minibarem. Nekuřácká hotelová
restaurace, sauna a bazén na objednávku, vlastní parkoviště.

www.fortovna-abertamy.cz

Hotel Swertia

TV/SAT, Internet

Hotel Swertia nabízí ubytování v pěti apartmánech s vlastním sociálním
zařízením. Apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem, TV-SAT
a WiFi připojením. K dispozici je parkoviště, lyžárna, venkovní posezení,
společenská místnost s dětským koutkem, počítačem, šipkami a stolním
fotbalem.

Apartmány Dipro Servis s.r.o.

TV/DVD, Internet, WC/sprcha

Apartmán o velikost 60 m na Klínovci v Krušných horách je umístěn
ve vzdálenosti 90 m od sjezdovek skiareálu Klínovec.
2


420 731 150 453
Háj 214, 431 91
Loučná pod Klínovcem

420 776 177 774
Háj 219, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.apartman-klinovec.cz
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Háj 82, 431 91
Loučná pod Klínovcem


420 739 316 940
Loučná 30, 431 91
Loučná pod Klínovcem,

www.klinovec-erika.cz

 
420 353 812 000
Klínovec 1019
362 51 Jáchymov
www.sporthotelrudolf.cz

Apartmán na Klínovci

TV, Wifi, WC/sprcha

Apartmán na Klínovci nabízí ubytování v prostorném studiu s galerií
a dvěma terasami. Apartmán je umístěn v nejvyšším podlaží a je součástí nově zbudovaného apartmánového komplexu.

zima.klinovec.cz/swertia



420 602 247 801

www.klinovec.org

www.spa-klinovec.cz

Klínovec Apartmány




420 725 471 835
Loučná 120, 431 91
Loučná pod Klínovcem,

www.apartmannaklinovci.cz

Chata Alžběta
Horská chata Alžběta se nachází v rekreačním středisku Mariánská.
V patře dvou až pětilůžkové pokoje (s využitím paland sedmilůžkové).
K nim společná sociální zařízení. V přízemí dvoupokoj s vlastním sociálním zařízením. V suterénu bar, možnost zakoupení nápojů a drobných
pochutin.

 
420 603 163 793
Petra Jilemnického
363 01 Jáchymov
www.chataalzbeta.cz
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Klínovec a okolí
Pod Lanovkou

Wifi, WC/sprcha

Penzion Pod Lanovkou se nachází v krásné nedotčené přírodě na břehu
potoka Klínovce. Penzion nabízí 4 pokoje se samostatným sociálním
zařízením, 8 pokojů se společným sociálním zařízením a 7 chatek.

   

Chata Barborka

420 724 906 234

Chata Barborka se nachází pod severním svahem Klínovce, 1,5 km od
skiareálu. Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s umyvadlem.
WC+sprcha společné na patře. Celková kapacita 24 lůžek.

Bratrství 53
362 51 Jáchymov

Internet, sauna

TV/SAT, WC/sprcha

Pension Medvídek nabízí levné ubytování pro rodiny s dětmi, útulné
pokoje s možností přistýlky, k dispozici TV, SAT, video, internet, fax,
příjemná restaurace s klasickou kuchyní i netradičními specialitami.

 
420 602 587 584
Loučná 79, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.pension-medvidek.cz

Pension Na Staré Faře

Internet, WC/sprcha

Penzion Na Staré Faře se nachází v Háji u Loučné. Ubytování pro
39 osob je nabízeno v pěti pokojích a dvou apartmánech se sociálním
zařízením.


420 774 494 224
Háj 175, 431 91
Loučná pod Klínovcem

Horská Bouda Šubišák

Společenská místnost, WC/společná koupelna,
vlastní kuchyně

Horská bouda Šubišák v obci Háj pod Klínovcem nabízí ubytování pro
14 -26 členné skupiny formou pronájmu objektu s vlastním vařením.
Parkování na vlastním pozemku vedle objektu s kapacitou 10 vozidel.
V zimních měsících možnost dopravy do lyžařského areálu skibusem
zdarma. Možnost pronájmu poloviny nebo celého objektu.

Chata Kalahari

TV/SAT, Wifi, WC/sprcha, sauna, masáže, wellness

Luxusní čtyřhvězdičkový horský hotel Nástup s jedinečnou atmosférou
poskytuje cenově dostupný a zároveň vysoký zákaznický komfort.

  
420 474 396 120
Háj 104, 431 91
Loučná pod Klínovcem

Chata Kalahari má zázemí pro 12 osob. (5 dvoulůžkových pokojů, 3 koupelny, dvě extra WC v blízkosti obýváku). Polopenze s bohatou snídaní
a večeří.

TV, Wifi, WC/sprcha, sauna, masáže, whirpool

Hotel 3Star se nachází v těsné blízkosti vyhledávaného lyžařského
střediska Klínovec v Krušných horách. Kromě příjemného a cenově dostupného ubytování nabízí také rozsáhlou nabídku doplňkových služeb.


420 725 806 944
Háj 164, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.3star-hotels.cz
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420 773 606 105
Háj 88, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.subisak.cz

420 474 396 060
Háj 201, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.kalahari.cz

Penzion Hraničář

Wifi, WC/sprcha na patře

Penzion Hraničář s kapacitou 45 osob nabízí příjemné ubytování
ve dvou až osmilůžkových standardně zařízených pokojích. V některých
pokojích je k dispozici umyvadlo. Sociální zařízení a sprchy s umývárnou
jsou umístěny na patře a rozděleny zvlášť pro ženy a pro muže.

www.hotelnastup.cz

Hotely 3Star

Háj 165, 431 91
Loučná pod Klínovcem



www.nastarefare.cz

Hotel Nástup

420 725 845 679

www.chatabarborka.cz

www.podlanovkou.cz

Pension Medvídek




420 776 616 525
Háj 174, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.penzionhranicar.webnode.cz

Penzion Anna

TV/SAT, Wifi, WC/sprcha

Penzion Anna s ubytováním v Krušných horách se nachází v malé
vesničce Loučná pod Klínovcem u německých hranic s městečkem
Oberwiesenthal. Malý rodinný penzion Vás nadchne svým kouzlem
domácího prostředí a restaurací v retro stylu. Penzion nabízí dvou až pětilůžkové pokoje s možností přistýlky, TV / SAT/ DVD.

 
420 474 396 004
Loučná 83, 431 91
Loučná pod Klínovcem

www.penzionanna.ustecko.com

38

Klínovec a okolí
Chata Lada

Běhounek

Společenská místnost s krbem, WC/koupelna na patře

Horská chata Lada nabízí útulné ubytování rodinného rázu na úpatí
Klínovce. Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Voda teplá i studená na pokojích, sprchy a WC jsou v patře (vždy pár kroků od pokojů).

420 602 932 597
Loučná 98, 431 91
Loučná pod Klínovcem

TV, Wifi, WC/koupelna

Ve svahu nad jáchymovským údolím se nachází lázeňský hotel Běhounek. Hotel disponuje cekem 160 pokoji - 50 jednolůžkovými, 106 dvoulůžkovými, z nichž 6 je bezbariérových a 4 komfortně zařízenými
apartmány.

TV, Internet, WC/sprcha

Horský hotel Arnica rodinného typu v Háji pod Klínovcem. Možnost
ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezplatným připojením k internetu pomocí WiFi. Celková
kapacita hotelu je 48 lůžek.

 
420 725 868 016
Loučná 98, 431 91
Loučná pod Klínovcem

Hotel Petr

TV, WC/sprcha, sauna

Ubytování v 7 pokojích s balkonem vybavených sociálním zařízením,
TV a SAT. K dispozici vlastní skibusy pro hotelové hosty zdarma, půjčovna horských kol a lyží, sauna a fitness.

WC/koupelna na patře

Horská chata Lucie leží přímo pod Klínovcem. Společenská místnost
s krbem, plně vybavený kuchyňský kout, jehož součástí je plynový sporák, lednice a mrazák. Ubytování poskytujeme ve 3 ložnicích (2× 4 lůžka,
1× 2 lůžka) včetně lůžkovin. Koupelny s teplou vodou a sociální zařízení
jsou v přízemí a v 1. patře.

Radium Palace

TV/SAT, Wifi, WC/koupelna

Hotel Radium Palace se nachází uprostřed rozsáhlého lesoparku. Disponuje cekem 160 stylovými jedno, dvou a třílůžkovými pokoji, vhodnými i pro pobyt rodin s dětmi. Pokoje jsou rozdělené do pěti kategorií:
Apartmány, Superior Plus, Superior, Junior Suite a I.A. 4 pokoje jsou
bezbariérové a pokoje na 5. patře jsou klimatizované.

Komplex Curie

TV, Internet, WC/koupelna

Přímo v centru Jáchymova, pár kroků od autobusové zastávky, se nachází lázeňský komplex Curie. Jednotlivé domy jsou propojeny bezbariérovým koridorem. Hotel nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s kapacitou 134 lůžek. V ceně ubytování je zahrnuta
snídaně formou švédského stolu.

39

 
420 602 613 609
Loučná 102, 431 91
Loučná pod Klínovcem

Horská chata Lesanka

TV, Internet, WC/sprcha

Horská chata Lesanka se nachází na okraji rekreační osady Mariánská
v nadmořské výšce 890 m n. m. Celková kapacita ubytování je 55 lůžek
ve dvou až třílůžkových pokojích.

420 353 835 111
T. G. Masaryka 413
362 51 Jáchymov

Hotel Bellevue

TV, WC/sprcha

Hotel Bellevue nabízí ubytování ve 12 dvou až třílůžkových pokojích.
Hotelová restaurace nabízí výhled na překrásné panorama Krušných
hor s nejvyšší horou Klínovec. K hotelu náleží také další depandance
s 20 pokoji.

420 353 836 666
Agrikolovo 1036
362 51 Jáchymov
www.laznejachymov.cz

420 353 811 064
Nové Město 84
363 01 Jáchymov

 
420 604 866 075
Mariánská 149
363 01 Jáchymov

 
420 353 811 064
Nové Město 42
363 01 Jáchymov
www.pam.jachymov.cz

www.laznejachymov.cz





www.chatalesanka.cz

www.ceskehory.cz/chatalucie

 

Lidická 1015
362 51 Jáchymov

www.pam.jachymov.cz

www.arnica-janacek.com

Chata Lucie

420 353 834 444

www.laznejachymov.cz

www.horskachata.info

Hotel Arnica



Hotel Astoria

TV/SAT, Wifi, WC/sprcha, sauna

Hotel Astoria, který vznikl spojením budov Seidel, Mariánský dům
a Astoria na začátku 20. století, se nachází přímo v centru lázeňské části
města naproti aquacentru Agricola. K dispozici bazén, sauna, wellnesové
procedury. Ubytování ve dvou a jednolůžkových pokojích kategorie I.A.
s celkovou kapacitou 103 lůžek.

  
420 353 836 000
T. G. Masaryka 386
362 51 Jáchymov
www.laznejachymov.cz
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Pension Vytásek

 

Pension Vytásek nabízí ubytování ve tří až osmilůžkových pokojích.
K dispozici jsou dvě plně vybavené kuchyňky, dvě koupelny a čtyři toalety. Kapacita je 52 lůžek. Možnost plné penze, polopenze či snídaně.

420 777 135 117
P. Jilemnického 9
362 51 Jáchymov

Hotel Panorama

TV, Wifi, WC/koupelna

Hotel Panorama se nachází na klidném místě u lesa s krásným výhledem do údolí. Je vzdálen od centra 500 m. Nabízí komfortní ubytovaní
ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Pro rodiny s dětmi jsou vhodné
apartmány s oddělenými místnostmi.

www.penzionvytasek.cz

Horská Chata-hydro

WC/sprcha

Chata č. 1 nabízí jedno až čtyřlůžkové pokoje s vlastní koupelnou. K dispozici jídelna, bar, pingpong, televizní místnost. Celková kapacita chaty
je 50 lůžek. Chata č. 2 s dvou až čtyřlůžkovými pokoji o celkové kapacitě
25 lůžek je přes silnici 30 m.

 
420 353 811 014
Dukelská 67
363 01 Jáchymov,
Mariánská

WC/sprcha, sauna

Sporthotel Můstek stojí v místě bývalé hospodářské usedlosti, později
hostince a rekreačního zařízení. Jméno dostal podle lyžařského skokanského můstku vybudovaného částečně v prvních měsících války, hlavně
však v letech poválečných. Hotel nabízí ubytování ve tří až čtyřlůžkových
pokojích o celkové kapacitě 114 lůžek.

Pension Dagmar

TV, WC/koupelna, sauna

Pension Dagmar, který tvoří dva propojené domy se slunečnými terasami, disponuje ubytovací kapacitou 29 pokojů s 54 lůžky. Sedm pokojů
je v kategorii Studio s kuchyňkou s max. 2 přistýlkami.


420 353 811 487
Pod lanovkou 51
362 51 Jáchymov

Chata Borůvka

WC/koupelna, kuchyňka

Nově vybudovaný horský apartmán Borůvka nabízí čtyř až pětilůžkové
pokoje s TV a připojením WiFi. Příjemné posezení na prosklené verandě,
půjčovna jízdních kol, lyží, snowboardů a lyžařský vlek Nicole v místě
pro ubytované zdarma.

420 353 836 666
Palackého 776
362 51 Jáchymov

Penzion Dukla

Wifi, WC/koupelna na chodbě, sauna

Rodinný penzion Dukla v rekreační osadě Mariánská nabízí celoroční ubytování s kapacitou 55 osob ve dvou až pětilůžkových pokojích
se společným sociální zařízením. Poskytujeme stravování formou snídaně, polopenze i plné penze.

Pension Robin

TV/SAT, Wifi, WC/koupelna

Pension Robin se nachází v centru Jáchymova a nabízí ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích s celkovou kapacitou ubytování 18 lůžek.
Pokoje mají luxusní vybavení novým nábytkem.

www.laznejachymov.cz

Pension H

TV, Wifi, WC/koupelna, sauna

Pension H nabízí ubytování v jedno až dvoulůžkových pokojích nebo
v apartmá. V pensionu wellness, vyhřívaný bazén, sauna, solárium,
posilovna.

Chata Arnika – Mariánská

420 353 811 735

Chata stojí na okraji obce, nedaleko lesa. Nabízí tří až pětilůžkové
pokoje, celková kapacita chaty je 34 osob. K dispozici vlastní kuchyňka,
sprcha, WC, parkoviště, společenská místnost a hala.

www.pensionh.cz
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420 725 781 332
ul.Školská 74
363 01 Jáchymov,
Mariánská

  
420 775 552 210
Kapitána Nálepky 61
363 01 Jáchymov,
Mariánská
www.penziondukla.cz


420 608 154 497
Dukelských hrdinů 814
362 51 Jáchymov
www.pensionrobin.cz


Vršek 36
362 51 Jáchymov

Dvořákova 931
362 51 Jáchymov

www.chata-boruvka-marianska.cz

www.hotelmustek.cz



420 353 811 106

www.hotelpanorama-jachymov.cz

www.chata-hydro.webnode.cz

Sporthotel Můstek



TV/SAT, Wifi, WC/koupelna

 
420 606 731 986
Mariánská 70
363 01 Jáchymov
www.chata-arnika-marianska.cz
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Pension Vzhůru nohama

TV/SAT, Wifi, WC/koupelna

Pension Vzhůru nohama je stylově zařízený pension, který nabízí ubytování v pěti až čtyřlůžkových pokojích s plným vybavením. Každý pokoj
má výhled na Jáchymovské údolí z balkonové terasy. Snídaně v ceně
pobytu, možnost obědů a večeří.


420 353 815 499
Lidická 816
362 51 Jáchymov

Chata – R

TV, Wifi, WC/koupelna, kuchyně

Chata – R nabízí ubytování v apartmánu se 3 pokoji. K dispozici je kuchyně, koupelna a WC. K vybavení patří televize se satelitním příjmem,
Wi-Fi a parkoviště. Celý objekt je nekuřácký a bezbariérový.

www.vzhurunohama.cz

Horská chata Plazmat

Wifi

Chata Plazmat nabízí až 32 lůžek ve dvou až pětilůžkových pokojích
nebo 2 samostatné apartmány. K dispozici společenská místnost s TV,
veranda a internetové připojení.


420 731 442 288
Popovská 37, 363 01
Jáchymov, Mariánská

Chata Matfyz

TV, Internet, kuchyně

Chata Matfyz nabízí ubytování v horské chatě ve tří až pětilůžkových
pokojích s vybavenou kuchyňkou. K dispozici je internet, kuchyňka pro
vlastní vaření, TV, hřiště, kolárna a lyžárna. Celková kapacita objektu
je 37 lůžek.

www.chataplazmat.cz

Apartmán Jáchymov

Chata Krušnohorka

TV/SAT, Wifi, WC/koupelna, kuchyně

Apartmán je nově rekonstruovaný. Má celkem dvě ložnice, jednu s oddělenými postelemi, druhou s manželskou postelí. Kuchyň je plně vybavená, spojená s jídelním koutem a obývacím pokojem.

420 731 656 263
Husova 767
362 51 Jáchymov

TV, Wifi, kuchyně

Chata Krušnohorka nabízí celoroční ubytování v horské chatě s celkovou
kapacitou 31 lůžek. K dispozici jsou tři plně vybavené kuchyňky s lednicí
a mrazákem, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, koupelnou
a WC. Dále je zde společenská místnost s TV.

www.apartmanjachymov.cz

Dalibor

TV/SAT, Internet, WC/koupelna

Dependance Dalibor má 4 podlaží, disponuje 14 jednolůžkovými pokoji,
12 dvoulůžkovými, 3 apartmány a 3 dvoulůžkovými pokoji. Všechny
pokoje mají vlastní koupelnu, WC, TV se satelitními programy, telefon,
ledničku a zabudovaný trezor.


420 353 834 111
Lidická 919
362 51 Jáchymov

WC/koupelna, kuchyně

Horská chata Pam nabízí ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích
s možností vlastního vaření v kompletně zařízené kuchyni. K dispozici
společenská místnost s TV a SAT. Celková kapacita 36 lůžek, vlastní
parkoviště, lyžárna a úschovna horských kol.


420 603 282 776
Nové Město 42
363 01 Jáchymov
www.pam.jachymov.cz
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420 604 632 582
Kapitána Jaroše 44
363 01 Jáchymov,
Mariánská
www.chata-r.cz


420 602 833 244
Marie Majerové 15/E
363 01 Jáchymov,
Mariánská
www.horyakola.cz


420 602 302 156
Okružní 19
363 01 Jáchymov,
Mariánská

www.chatakrusnohorka.webnode.cz

Horská chata XL

TV/SAT, kuchyně

Chata XL nabízí ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích pro celkem
24 osob. Vybavená kuchyně pro vlastní vaření. Zajištění snídaní, polopenze a plné penze.

www.laznejachymov.cz

Horská chata Pam

 

IBIS s.r.o. – Apartmány Jáchymov

TV, WC/koupelna, kuchyně

IBIS Apartmány Jáchymov nabízí ubytování ve dvoupokojových apartmánech v lázeňském městě s kapacitou pro 4 až 6 lidí. Zajištěn je bezbariérový přístup, výměny ložního prádla a úklid. K dispozici je kuchyňský
kout s kuchyňskou linkou, sporákem, nádobím, lednicí, mikrovlnnou
troubou, kávovarem a topinkovačem.


420 604 940 377
Kapitána Jaroše 40
363 01 Jáchymov,
Mariánská
www.inkuc.net


420 317 779 602
K Lanovce 1048
362 51 Jáchymov
www.apartman.cz
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Teplice a okolí
Hotel Antonietta Teplice

TV, Wfi, WC/sprcha

Hotel Antoinetta nabízí ubytování v hotelu v lázeňské čtvrti Teplic.
K dispozici je 20 jedno až čtyřlůžkových pokojů s kapacitou 44 lůžek
s vlastním sociálním zařízením, TV, trezorem. Celý objekt je nekuřácký.
Možnost zapůjčení projektoru, flip-chartu při školení. Snídaně jsou podávané formou švédských stolů.

Penzion Centrum Teplice

Wifi, WC/sprcha/vana

Penzion nabízí jedno až čtyřlůžkové pokoje. Maximální celková kapacita
ubytování je 13 lůžek. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení, TV.
Pokoje mají společný kuchyňský kout s jídelnou.

  
420 777 072 318
Svatopluka Čecha
1362/9, 415 01 Teplice

Hotel Giovanni Giacomo

TV/SAT, Wifi, WC/koupelna, wellness

Hotel Giovanni Giacomo je situován v nejhezčí části Teplic v klidné a historické části města. Hotel nabízí 24 útulných a pohodlných pokojů.

www.hotel-antonietta-teplice.cz


420 773 238 207
28. října 1013/13
415 01 Teplice

WC/koupelna

Hotel Prince de Ligne nabízí ubytování v nadstandardních apartmánech
a pokojích. Část pokojů klimatizována. Pro náročné klienty je k dispozici
prezidentské apartmá. K vybavení pokojů patří i luxusně zařízené koupelny. Celková kapacita: 32 pokojů / 57 lůžek.


420 417 514 111
Zámecké náměstí 136
415 01 Teplice

Hotel Teplice Green House

TV/SAT, Internet, WC/sprcha

Hotel nabízí ubytování pro 18 osob ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky a apartmánu. V pokojích naleznete sociální zařízení,
televizi se satelitním příjmem, minibar i připojení k internetu.

Wifi, WC/sprcha, sauna

Hotel Panorama nabízí 110 nově rekonstruovaných pokojů v kategoriích
standard a turistická třída. K dispozici jsou jednolůžkové až třílůžkové
pokoje včetně snídaně. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením i televizí. Možnost využití posilovny a wellness centra se saunou.


420 775 145 001
Panorama 2959
415 01 Teplice

Hotel Neptun

WC/koupelna, kuchyně

Hotel Neptun je menší hotel, který se nachází ve vilové lázeňské části
Teplic. Hotel disponuje celkem 4 apartmány a 3 standardními pokoji.
Ve všech apartmánech je plně vybavená kuchyňka.

WC/koupelna, sauna, wellness

Hotel - Sportovní hala Teplice nabízí ubytování na známé adrese Na Stínadlech v těsné blízkosti fotbalového stadionu. Připraveny jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje vybavené televizí a sociálním zařízením.
Celková kapacita hotelu je 48 osob. Hotelovým hostům je k dispozici
sportovní hala, wellness a masáže.
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420 417 846 111
Na Stínadlech 3280
415 01 Teplice
www.hotel-sht.cz

 
420 608 721 166
U soudu 1947/9
415 01 Teplice


420 608 886 068
J. V. Sládka 1213/1
415 01 Teplice
www.hotelneptun.eu/cs

Apartments Hortensia Teplice

Wifi, WC/koupelna, kuchyně

Apartments Hortensia Teplice nabízí ubytování ve čtyřech prostorných
dvoupokojových apartmánech s příslušenstvím a vlastní kuchyní. Kapacita penzionu je 19 lůžek. Apartmány jsou vybaveny kvalitními hotelovými lůžky se zdravotní matrací.

www.tepgastro.cz

Hotel – Sportovní hala Teplice

Vrchlickeho 1243/17
415 01 Teplice

www.greenhouse.cz

www.princedeligne.cz

Hotel Panorama

420 774 127 407

www.giovanni-hotel-teplice.cz

www.ubytovanicentrum.cz

Hotel Prince de Ligne

 

420 411 130 926
Josefa Suka 1354/13
415 01 Teplice
www.hotel-teplice.cz

Penzion Manhattan

Wifi, WC/koupelna, kuchyně

Penzion Manhattan má k dispozici devět prostorných a vybavených
pokojů pro dvě osoby, u třech pokojů s možností přistýlky s celoročním
ubytováním. Penzion se nachází v krásné a klidné čtvrti Trnovany.


420 608 961 417
Doubravská 120/3
415 01 Teplice,
Trnovany
www.penzion-teplice.cz
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Teplice a okolí
Penzion Saraya Wellness

TV/SAT, Wifi, WC/koupelna, wellness

Penzion Saraya Wellness nabízí ubytování hotelového typu v 9 pokojích
s vlastním sociálním zařízením a koupelnou. Penzion dále disponuje
wellness centrem, restaurací, tělocvičnou a terasou s fontánkou, jezírkem a květinami.



Avenida Park Hotel

Wifi, WC/koupelna

Avenida Park Hotel nabízí příjemné ubytování a je situován v klidném
prostředí lázeňského parku s nejoblíbenějšími restauracemi a kavárnami.

420 774 733 945
Spojenecká 868/13
415 01 Teplice

WC/sprcha

Hotel Helena se nachází v okrajové části lázeňského města Teplice. Nabízí ubytování hotelového typu (67 lůžek) s vlastním sociálním zařízením
a pokoje turistického typu se společným sociálním zařízením na chodbě
(sprchové kouty, WC).

Apartmány Teplice

WC/koupelna, kuchyně

Apartmány Teplice nabízí ubytování ve třech objektech, a to v secesním
domě „Luční pramen“, vile z 20. let „Vila Heydukova“ a samostatném
domě „Masarykova“. Ideální poloha a vybavení všech ubytovacích kapacit. V rámci pobytu možnost zprostředkování lázeňských procedur dle
přání a požadavků zákazníka.

Hotel Paradies

Wifi, WC/koupelna

Hotel Paradies nabízí ubytování v 7 pokojích a 5 apartmánech. Pokoje
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, ledničkou, fénem a TV/
SAT. Snídaně formou bufetu je zahrnuta v ceně ubytování. V blízkosti
se nachází lázně a plavecký areál.


420 417 538 505
Stará Duchcovská 453
415 03 Teplice,
Řetenice
www.hotel-helena.cz


420 774 484 394
U Hadích lázní 1199/22
415 01 Teplice

Pension Císař

420 417 536 252
Laubeho náměstí 258/4
415 01 Teplice

Pension Císař nabízí jedno až třílůžkové pokoje s kompletním sociálním
zařízením, televizí, lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí.
WiFi připojení je zdarma.



TV, WC/koupelna, kuchyně

Apartmány Jana nabízí útulné ubytování s příjemnou rodinnou atmosférou v apartmánech. Vila se zahradou se nachází v klidném prostředí
lázeňského města poblíž centra, lázní, stadionů a sportovní haly.

420 723 159 603
Maxe Švabinského
1599/3, 415 01 Teplice

www.ubytovanijana.cz
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420 607 925 165
Laubeho náměstí
254/16, 415 01 Teplice
www.penzioncisar.cz

Penzion Frito

TV/SAT, Wifi, WC/koupelna, kuchyně

Penzion Frito se nachází nedaleko lázeňské čtvrti a centra města, asi
10 min. pěšky. Penzion je svým vybavením vhodný pro rodiny s dětmi
i pro pracovní pobyty. Pokoje a apartmány jsou vybaveny kuchyňkou
a koupelnou.

 
420 603 894 515
Na výšinách 1379/1
415 01 Teplice
www.penzion-frito.estranky.cz

Hotel Richmond

TV, Wifi, WC/koupelna, kuchyně, sauna

Hotel Richmond nabízí apartmány s kuchyňským koutem, oddělenou
ložnicí a obývacím pokojem se sedací soupravou a dále pak dvoulůžkové i třílůžkové pokoje. K dispozici je sauna, denní bar, trezor, prádelna
a uzavřené parkoviště.


420 774 534 156
U Císařských lázní
289/1, 415 01 Teplice
www.richmondteplice.cz

www.hotelparadies.cz

Apartmány Jana

U Kamenných lázní
335/23, 415 01 Teplice

Wifi, WC/sprcha

www.apartmany-teplice.cz



420 777 100 013

www.avenidaparkhotel.cz

www.sarayawellness.cz

Hotel Helena



Apartmány Teplice

TV, WC/koupelna, kuchyně

Apartmány Teplice nabízí apartmány v několika velikostech 50–160 m2
s různým uspořádáním místností. Všechny naše uvedené apartmány
v centru měst Teplice a Dubí jsou nadstandardně vybaveny.

420 417 569 629
Josefa Suka 5
415 01 Teplice
www.apartmanyteplice.cz
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Apartmány u Lázní

TV, Wifi, WC/koupelna, kuchyně

Apartmány u Lázní poskytují dlouhodobé i krátkodobé ubytování v nově
zrekonstruovaných apartmánech v samotném srdci lázeňského města
Teplice, přímo u lázeňských domů v samotném centru lázeňského
parku Šanov, kde je k dispozici řada restaurací, kaváren, cukráren nebo
taveren.

Pension Lípa

TV, Wifi, WC/sprcha

Pension Lípa nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením se sprchovým koutem. Kapacita je 20 lůžek. V blízkosti se nachází jezero Barbora, lyžařské centrum Bouřňák, běžecké tratě
a lanová dráha na Komáří vížku.


420 608 967 754
U kamenných lázní 27
415 01 Teplice

Horská chata Vitiška

TV, Wifi, WC/sprcha

Horská chata Vitiška nabízí ubytování v jedno až šestilůžkových pokojích
s celkovou kapacitou 28 míst. Možnost stravování v restauraci. K dispozici je internetové připojení a společenská místnost.

www.apartmanyteplice.eu

 
420 417 577 376
Trnovanská 230/1
417 31 Novosedlice


420 728 541 326
Mikulov 114
419 01 Mikulov
www.vitiska.cz

Hotel Cepín

Wifi

Hotel Cepín s kapacitou 77 lůžek s možností přistýlky. Pokoje mají společné sociální zařízení. K dispozici je bezdrátové připojení k internetu,
hlídané parkoviště v objektu, úschovna na kola a lyže.

www.pensionlipa.cz

 
420 417 878 007
Pod Vlekem 47
Mikulov Duchcov
www.hotelcepin.cz

Hory na Teplicku a Ústecku
Penzion Rozcestí

Wifi, WC/sprcha

Penzion Rozcestí má sedm pokojů s kapacitou 20 lůžek plus tři přistýlky
na různých pokojích, rodinný pokoj, apartmán, dvou a třílůžkové pokoje
s balkonem a bez balkonu. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním
zařízením, přípojkou pro televizi a připojením k internetu.

  
420 602 561 991
Dlouhá Louka 48
417 05 Osek
www.penzionrozcesti.eu

Hotel Ján

Wifi, WC/koupelna

Hotel Ján má k dispozici celkem 18 dvou až čtyřlůžkových pokojů
o maximální kapacitě 50 lůžek. Apartmány jsou maximálně pětilůžkové
a disponují nadstandardním zařízením.

 
420 417 539 554
Nové Město 26
417 81 Moldava

Chata Olympie

TV, Wifi, WC/sprcha

Chata Olympie se nachází v zimním středisku Zadní Telnice 50 m od
slalomového svahu se sedačkovou lanovkou. Restaurace s kapacitou
100 míst, ubytovací kapacita 47 míst. K disposici dětský koutek, dětské
venkovní hřiště, tenisový kurt a v zimním období ledová plocha s večerním osvětlením.

Penzion U Zeleného Stromu

WC/koupelna

Penzion U Zeleného Stromu má za sebou mnohaletou tradici. Nabízí
ubytování v nově zrekonstruovaných dvoulůžkových pokojích s možností
snídaně. K dispozici je i apartmán pro 4 osoby.

www.hoteljan.cz

Pension U Studánky

TV, Wifi

Pension U Studánky je rodinný horský pension s restaurací a nabízí ubytování s kapacitou 16 lůžek. K dispozici je WiFi připojení a TV v každém
pokoji. V ceně ubytování je i bohatá snídaně.


420 723 834 505
Nové Město 192
417 81 Moldava
www.pensionustudanky.cz
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420 475 223 347
Telnice 25
403 38 Telnice
www.chataolympie.cz/eu/

 
420 608 026 765
Telnice 10
403 38 Telnice
www.zelenystromtelnice.cz

Hotel Komáří vížka
Hotel Komáří vížka, jedinečné místo s krásným výhledem na České středohoří, nabízí možnost ubytování o kapacitě 11 pokojů při maximálním
počtu 27 lůžek s možností snídaní, obědů a večeří.


420 417 861 348
Horní Krupka 120
417 41 Krupka
www.komarivizka.eu
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Hory na Teplicku
Penzion Horská

TV, Wifi, WC/sprcha

Penzion Horská nabízí ubytování v nově vybudovaném penzionu
s kapacitou 25 lůžek v areálu Sport Centra Bouřňák v Krušných horách.
Celkem je k dispozici 9 pokojů s vlastním sociálním zařízením, společenská místnost se zařízenou kuchyňkou, terasou s grilem, krbem a TV.

 
420 724 234 292
Na hlavní 40
419 01 Mikulov
www.skimikulov.cz

Hotel Krušnohorský Dvůr

TV, Wifi, WC/koupelna, golf

Hotel Krušnohorský Dvůr nabízí ubytování v nových nadstandardně zařízených pokojích za velmi příznivé ceny pro jednotlivce, skupiny i firmy.
Maximální kapacita je 22 lůžek.

Penzion Růžový hrádek

TV, WC/sprcha

Penzion Růžový hrádek poskytuje komfortní ubytování v Krupce
na klidném místě obklopeném přírodou v bývalém Panském domě hradu
Krupka. Celková kapacita ubytování je 32 osob. Pokoje jsou vybaveny
sociálním zařízením, TV a lednicí.

 
420 724 924 289
Panský dům 12
417 41 Krupka
www.hrad-krupka.cz


420 606 724 995
Cínovec 275
415 01 Dubí
www.krusnohorskydvur.cz

Hotel Pomezí

TV, Wifi, WC/sprcha

Hotel Pomezí nabízí 15 dvou až osmilůžkových pokojů s TV, sprchou
a toaletou. Pokoje jsou komfortně zařízeny. Hoteloví hosté mají možnost
využít sauny a podzemního parkování. Po celém hotelu je zdarma k dispozici připojeni WiFI.


420 417 888 005
Cínovec 221
415 01 Dubí
www.hotelpomezi.cz

Hotel U Žida

TV, Wifi, WC/sprcha

Hotel U Žida nabízí ubytování v jedno až třílůžkových pokojích. Všechny
pokoje mají vlastní koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. V celém
hotelu je možnost WiFi připojení k internetu zdarma.

 
420 417 861 849
1. Máje 34, 417 41
Krupka, Vrchoslav
www.hoteluzida.wbs.cz

Pod hradem Krupka

WC/koupelna, kuchyně

Apartmány Pod hradem Krupka nabízí tři prostorné a elegantně vybavené apartmány s výhledem na České středohoří. Přízemní apartmán
je bezbariérový.

 
420 603 238 197
Mlýnská 215/13
417 41 Krupka
www.podhrademkrupka.cz
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