
Nejvýhodnější nabídku získáte na orea.cz

… Mariánky nejsou jen o pramenech

Rodinné skryté perly



Vítáme vás v našich OREA Spa Hotelech

v Mariánských Lázních.

 

V OREA hotelech nám záleží na tom, aby byl váš pobyt 

od první do poslední minuty nezapomenutelným zážitkem. 

Pojďme si proto představit nejen nejznámější místa 

Mariánských lázní a přilehlého okolí, ale i odkrýt zdejší 

„Skryté perly“, které mnohdy v turistických průvodcích 

nenaleznete. Od vyhlášeného lázeňského odpočinku 

u zdejších pramenů, přes zábavná dobrodružství pro děti  

 dospělé až po sportovní či kulturní aktivity. 

Váš OREA tým z mariánskolázeňských hotelů

OREA Spa Hotel Palace Zvon
OREA Spa Hotel Bohemia
OREA Hotel Anglický dvůr
OREA Hotel Cristal
OREA Hotel San Remo

@oreamarianskelazne
#oreahotels #oreapalacezvon #oreabohemia #oreaanglickydvur 
#oreacristal #oreasanremo #oreabavi #ceskobezstarosti



LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA 
SE ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNOU
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Zpívající fontána je bezesporu jednou z hlavních 
dominant Mariánských lázní. Společně s Hlavní 
kolonádou a pavilonem Křížového pramene patří 
k nejvýznamnějším památkám města. Od dubna do 
konce října mají návštěvníci každou lichou hodinu 
jedinečnou příležitost zažít jedinečný umělecký 
zážitek za doprovodu klasické hudby. V blízkosti 
fontány lze navštívit i kolonádu Karolinina pramene, 
Ambrožiny prameny, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie nebo Goethovo náměstí i muzeum.

Mapa

PŘÍRODNÍ PARK U PRELÁTOVA 
PRAMENE
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Vydejte se do malebného místa, kde park 
postupně přechází v les a které je lemováno 
potůčkem a dvěma rybníčky. Zatímco mladí 
návštěvníci se mohou zabavit ve vodním světě 
plným potůčků, přepadů nebo mlýnských kol, 
dospělí a odvážnější jedinci mohou vyzkoušet 
lanovou dráhu nebo se jednoduše nechat unášet 
kouzlem tohoto místa a odpočívat. 

Pro všechny věkové kategorie, a zvláště pak pro 
vlakové nadšence je k dispozici i velká dřevěná 
vlaková stanice, kde si můžete vyzkoušet funkci 
strojvedoucího nebo se stát cestujícím ve vláčků. 
Hlad lze zahnat na některém z místních ohnišť, kde 
si můžete opéct buřty. 

Pro dokonalou zábavu malých návštěvníků se jistě 
postará dětská lanovka, dětské hřiště, prolézačky, 
suchý tobogan, indiánský totem, šplhací pyramida 
se skluzavkou, amfiteátr, hliněná jeskyně či 
dřevěný medvěd. Všechny atrakce jsou vyrobeny 
pouze z přírodních materiálů 

Mapa



FERDINANDŮV PRAMEN3

Vydejte se příjemnou procházkou od OREA 
Spa Hotelu Cristal parkem s dětským hřištěm, 
pískovištěm, klouzačkou a lanovou prolézačkou. 
Praktickou a vítanou výhodou je přilehlá kavárna 
se zahrádkou, odkud budete mít na děti pohodlný 
výhled.  

Pokračujte podél potoka až ke kolonádě s pra-
vděpodobně nejznámějším pramenem Mariánských 
lázní – Ferdinandovým pramenem. Pramen je obk-
lopen nádhernými parky s pestrobarevnými květin-
ami, keři a stromy, které pro zdejší okolí navrhl 
uznávaný umělecký zahradník Václav Skalník. 

Trasa poté pokračuje stále kolem potoka až k Ru-
dolfově prameni. V horní části parku u železničního 
lze zabavit děti v rámci projektu „Barevná cesta“, 
kde na ně čeká zábava ve formě her a úkolů. 

Závěr trasy si lze zpříjemnit osvěžením, zábavným 
dobrodružstvím či odpočinkem v přírodním parku 
u Prelátova pramene. 

Mapa

GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ4

Hřiště Golf Clubu Mariánské Lázně je typickým 
příkladem klasického skotského a irského 
hřiště své doby. Osmnáctijamkové hřiště, které 
je položeno do úpatí Slavkovského lesa, bylo 
slavnostně otevřeno již 21.08.1905 anglickým 
králem Edwardem VII. Díky bohatým jehličnatým 
lesům lze i v horkých letních dnech hrát 
v příjemném prostředí, které navíc nabízí 
nádherné výhledy do okolní krajiny. 

Web

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ LIDO5

Přírodní koupaliště Lido se nachází uprostřed 
lesů zhruba 2 kilometry od centra města. 
Pro milovníky vody je zde připravena písčitá 
i travnatá pláž, půjčovna lodí, šlapadel, 
badminton, stolní tenis, nohejbalové 
i volejbalové hřiště, lehátka, kiosek 
s občerstvením, převlékací kabinky a sprchy. 
Parkování je zajištěno přímo na místě 
a je zdarma. 

Web



DANČÍ OBŮRKA HVOZD 
A ROZHLEDNA HAMELIKA
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Nedaleko parku Boheminium, o kousek dále 
po asfaltové cestě se nachází dančí obůrka 
Hvozd, která poskytuje domov nejen nádherným 
daňkům skvrnitým ale i srnkám a jelenům. Díky 
praktickému posedu přímo před oborou lze zvířata 
pohodlně pozorovat, aniž by byla vystavena i tomu 
nejmenšímu stresu. 

Pokud budete pokračovat dále směrem dolů, 
dostanete se k panorama sjezdovky Koliba a ještě 
o kousek dále pak k rozhledně Hamelika ze které 
lze vidět část Českého lesa s vrcholem Dyleň. 

Mapa

KABINKOVÁ LANOVKA 
DO PARKU BOHEMINIUM
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Kromě miniatur českých památek zde uvítáte 
velké dětské hřiště, nebude chybět ani restaurace 
a točená zmrzlina.

Milovníci zvířat se budou těšit ze stálé expozice 
mini zvířátek – koníci, ovečky, kozičky.

Můžete sem samozřejmě dorazit i autem, pro 
návštěvníky je připraveno prostorné parkoviště.

Užijte si nezapomenutelný zážitek pro vás i vaše 
děti jízdou v nejstarší kabinkové lanové dráže 
v Čechách! Kromě samotné lanovkou se můžete 
těšit na sochařský ráj pohádek s perníkovou 
chaloupkou, drakem, princem Bajajou či 
samotným Krakonošem.

Nedaleký park Boheminium je nejen čtvrtým 
největším parkem miniatur v Evropě, ale zároveň 
i nejnavštěvovanější památkou Karlovarského 
kraje. Těšit se můžete na miniatury těch 
nejznámějších českých dominant na jednom 
místě. Park je otevřen celoročně bez ohledu na 
počasí či státní svátky. 

Web



LESNÍ PRAMEN, LASKOVA KAPLE, 
GEOLOGICKÝ PARK
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Lesní pramen se nachází v parku za městským 
divadlem. Jedná se o minerální vodu, jejíž in-
halace či kloktání výrazně napomáhá hlavně při 
léčbě dýchacích cest, ale i při potížích 
s trávicím ústrojím. Nedaleko pramene si můžete 
prohlédnout i sousoší Goethe a Múza nebo 
pamětní kámen spisovatele Václava Beneše 
Třebízského. Za povšimnutí stojí i zdejší hudební 
pavilon se sousoším Tří grácií, který 
v letním období slouží jako pavilon k hudebním 
vystoupením. 

Laskova kaple se schovává v lese u vstupu do 
geologického parku. Jedná se o novogotickou 
stavbu, které se rovněž přezdívá „Kaplička lásky“

Naučná stezka geologickým parkem přibližuje 
geologickou strukturu i rostlinná společenství 
Slavkovského lesa. Během expozice ve volné 
přírodě si můžete prohlédnout nejen známé, 
ale i vzácnější horniny z vybraných lokality 
Slavkovského lesa a seznámit se s geologickou 
historií Karlovarského kraje. Stezka končí 
u městského muzea a zpívající fontány. 

Mapa



VEŘEJNÉ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ 
CHIP & PUTT
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V blízkosti Golf Clubu Mariánské Lázně se 
nachází veřejné devítijamkové hřiště, vhodné pro 
seznámení s golfem pro všechny, kteří si tuto 
zajímavou hru ještě neměli možnost vyzkoušet. 
Odhoďte předsudky a přijďte si zkusit, jak chutná 
radost ze hry. O neaktivní hráče, nebo doprovod se 
královsky postarají na jejich slunečné terásce 
s barem. Odsud budete mít celé hřiště, jako na 
dlani. Možnost zapůjčení holí, rady se základní 
technikou od obsluhy.

Mapa

NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ10

Severně od Mariánských Lázní naleznete jedno 
z nejkrásnějších míst Chebska. Jedná se 
o rybník a lovecký zámeček Kladská, který se 
nachází přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les. 

Nádhernou procházkou po dřevěných 
chodníčcích s výhledy na vodní hladinu 
a okolní přírodu si dokonale vyčistíte hlavu od 
každodenního stresu. Po celou dobu stezky 
lze pozorovat stopy zvířat či otisky listů, které 
zabaví nejen dětské, ale i dospělé návštěvníky. 
Romantický pavilonek u menšího rybníku zase 
poslouží jako dokonalá základna pro pozorování 
ryb a divokých kachen. 

Mapa

LÁZNĚ KYNŽVART11

Dominantou Lázní Kynžvart je bezesporu 
klasicistní zámek s rozlehlým anglickým 
parkem a lázně specializované na léčbu dětí, 
ale i léčbu dospělých. V lázeňské části města 
naleznete spoustu dětských hřišť, několik 
pramenů, pavilony, kolonádu, udržovaný park 
a také kavárny vyzývající k příjemnému 
posezení. 

Ve spodní části lázní stojí již zmíněná chlouba 
města – zámek Kynžvart obklopený zámeckými 
zahradami a golfovými hřišti. Nedaleko 
lze navštívit i nádhernou romantickou 
kapli Svatého Kříže, která díky je díky své 
romantické atmosféře vyhledávána zvláště pro 
svatby. 

Web



REZERVACE SMRAĎOCH12

Svému nelichotivému a netradičnímu názvu 
vděčí rezervace typickému zápachu sirovodíku, 
který připomíná zkažená vejce a který zde vyvěrá 
z hlubin země. Odměnou za toto příkoří je však 
unikátní krajina, kterou nás provede krátká, 
nenáročná a bezbariérová stezka během které 
se lze dozvědět spoustu zajímavostí o vzniku 
rašeliniště, o zdejších vzácných druzích rostlin 
nebo z unikátních malých gejzírech. Výlet si 
můžete prodloužit až k prameni známé Farské 
kyselky, která vyvěrá zhruba kilometr odsud 
a ke které vede přehledně značená cesta. Farská 
kyselka je nejvýše položenou kyselkou v CHKO 
Slavkovský les.

Parkovat lze na parkovišti na okraji lesa, vedle 
silnice u začátku naučné stezky Smraďoch.

Mapa



FRANTIŠKOVY LÁZNĚ13

Františkovy lázně jsou malebným městečkem, 
ve kterém se zachovala romantická atmosféra 
počátku 20. století. Zdejší parky jsou ideálním 
místem pro klidné procházky za zvuků hudby 
z kolonád. Lázně jsou pro svou neopakovatelnou 
atmosféru zapsány na seznam Světového 
dědictví UNESCO. 

Aktivní jedinci mohou navštívit místní 
Aquaforum. Jedná se o komplex bazénů 
s wellness centrem, saunami, tobogánem 
a dalšími vodními radovánkami. Pro klidný relax 
je zde k dispozici venkovní zahrada s lehátky. 

Ale i v okolí Františkových lázní lze najít velkou 
spoustu zajímavostí jako je například i přírodní 
rezervace Soos. V této rezervaci budete mít 
možnost poznat zdejší rašeliniště s jezírky, 
minerální prameny, naučnou stezku, geologický 
park či muzeum pravěkých zvířat. 

Web

Kam vyrazit vlakem?

TURISTICKÝ VLÁČEK 
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
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Vydejte se v letních měsících na vyhlídkovou jízdu 
autovláčkem po Mariánských lázních. V případě 
příznivého počasí je autovláček v provozu denně, 
a to od poloviny dubna do poloviny října. Oblíbený 
okruh městem vám zabere zhruba 40 minut.

Nástup je možný v zastávce Info CUP Vital – 100 
m od OREA Spa Hotelu Bohemia v 11:00, 12:00, 
14:00, 15:00 a 16:00 hodin.

Trasa: Info CUP Vital – směr Mírové náměstí – 
Třebízského – Hotel Harmonie – hotel Střelnice – 
Chopinova – Goethovo náměstí – Karlovarská třída 
– Koliba – Dusíkova – Reitenbergerova – Poštovní 
– Info CUP Vital

Pozn.: Začátek a konec jízdy je vždy v zastávce Info 
CUP Vital. V zastávkách Hotel Harmonie a Koliba 
lze vystupovat a nastupovat. Délka celé trasy je 
cca 40 minut.

Na Kolibě je možné přestoupit na lanovku, 
která končí u hotelu Krakonoš a parku miniatur 
Boheminium.

Web

Aquafórum mapa



BEČOV NAD TEPLOU15

Poznejte jednu z nejcennějších a nejvzácnějších 
památek evropského významu s hodnotou blížící 
se českým korunovačním klenotům – Relikviář sv. 
Maura, který je vystaven v místním hradu, který 
je jedním z nejzachovalejších v Česku. Děti se 
mohou těšit na dva speciální dětské okruhy nebo 
si krátit čekání na prohlídku v dětském koutku se 
skluzavkou nebo pískovištěm. 

Při své návštěvě Bečova rozhodně nevynechejte 
ani místní botanickou zahradu. Rozsáhlý park se 
nachází mimo areál hradu naproti nádraží přes 
řeku. Botanická zahrada se pyšní ekocentrem 
s celoroční učebnou, přírodním hřištěm, první 
českou bioferratou, naučnými stezkami, Korunním 
rybníkem s plážemi a lodičkami, tábořištěm či 
obchůdkem.

Web

CHEB16

Cheb nabízí svým návštěvníkům jednu 
opravdovou raritu. Tou je bezesporu chebský 
Špalíček, který spojuje jedenáct na sebe těsně 
nalepených měšťanských domů, které rozděluje 
úzká Kramářská ulička. Za návštěvu rozhodně 
stojí i Chebský hrad s Černou věží nebo Muzeum 
v bývalém Městském domě.  

Mapa

LOKET17

Městečko Loket se rozpíná na výrazném 
skalním ostrohu s nádherným románským 
hradem, který je zároveň i nejnavštěvovanější 
zdejší památkou. Přímo pod hradem lze 
navštívit barokně upravený, pozdně gotický 
kostel sv. Václava a o kousek dále na náměstí 
pak barokní sloup Nejsvětější trojice. 

V romantickém prostředí podhradí se nachází 
unikátní přírodní amfiteátr, ve kterém se pod 
tajuplnou kulisou nasvíceného hradu konají 
nejrůznější kulturní akce, divadelní a operní 
představení, koncerty a slavnosti. Pokud se 
vydáte ještě dále podél řeky až do parku, 
odměnou vám, a zvláště vašim ratolestem bude 
přírodní dětské hřiště kde se vyřádí děti všech 
věkových kategorií. 

Co si takhle půjčit kánoe, raft nebo kajak 
a sjet si řeku Ohři do Karlových Varů? Loket 
nabízí hned několik půjčoven lodí a veškerého 
vybavení, dopřejte si trochu toho rodinného 
dobrodružství mezi lesy a skálami.

Mapa

Web



CHODOVÁ PLANÁ 
– RODINNÝ PIVOVAR CHODOVAR 
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Jste milovníkem piva? Pak jsou pivní lázně 
v pivovaru Chodová Planá tou pravou volbou 
pro váš další výlet. Originální lázeňská terapie 
spojuje blahodárné účinky teplé minerální vody, 
tmavého koupelového piva, sušených bylinek 
a klasické a speciální masáže.

Překrásný historický areál pivovaru je 
vyhledávaným a oblíbeným turistickým místem. 
Svým návštěvníkům nabízí atraktivní prostředí 
stylové restaurace v části skalního labyrintu 
pivovarských sklepů, malé pivovarské muzeum, 
wellness hotel U Sládka nebo restauraci 
a beerrarium v historické budově sladovny.

Mapa

Web

KARLOVY VARY19

Karlovy Vary snad není třeba představovat. 
Nejvýznamnější lázeňské město, založené Karlem 
IV. navštíví ročně tisíce turistů z celého světa. 
Přepychové historické budovy a přilehlé kolonády 
a stejně tak památkově chráněné hotely vás 
jednoduše pohltí. V Karlových Varech naleznete 
zhruba osmdesát pramenů termální vody, z nichž 
nejznámější Karlovarské vřídlo je nejteplejším 
termálním pramenem Česka. Karlovarské vřídlo 
naleznete v centru města ve Vřídelní kolonádě. 

Tipy na výlet: Motýlí dům Karlovy Vary, Vánoční 
dům, Svatošské Skály, Rozhledna Diana, rezervace 
Linhart, Meandr.

Mapa



POZNÁMKY


