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Turistická KARTA - Vaše cesta za zážitky, poznáním i odpočinkem v celém Karlovarském kraji
Karlovarský kraj si Vás podmaní
nejen neopakovatelnou lázeňskou
atmosférou, ale také cennými historickými památkami, turistickými
zajímavostmi či jedinečností svých
přírodních krás. Prostřednictvím
Karlovy VARY REGION CARD máte
při svém pobytu možnost výhodně
navštívit, zažít a užít vše podstatné
a důležité, co vám Karlovarský kraj
nabízí.
Využijte volných vstupů nebo slev do více
než 60 památek a dalších návštěvních
míst. Po dobu své platnosti slouží Karlovy VARY REGION CARD také jako bezplatná jízdenka veřejné dopravy v Karlových Varech a v Mariánských Lázních.
Jako součást karty obdržíte zdarma tištěný průvodce s mapami, který vás provede Karlovarským krajem a podrobně seznámí s jednotlivými návštěvními místy.
Karta je k dispozici ve variantách 2 / 4 / 7
dní; jednotlivec / rodina.
Projděte se tedy Mariánskými Lázněmi,
Karlovými Vary i ostatními městy, jak
v pověstném lázeňském trojúhelníku,
tak i mimo něj, navštivte muzea, galerie,
koncerty či divadelní představení, nechte
na sebe působit ducha historických sídel,
protáhněte své tělo při sportovních aktivitách či procházkou lázeňskými lesy,

www.marianskelazne.cz

Plánujete výlet do
Karlovarského kraje?
Objednejte si svou regionální turistickou kartu Karlovy VARY REGION CARD! Můžete ji i darovat
svým přátelům či blízkým, kteří
se k vám chystají na návštěvu či
na dovolenou. Napište nám na
info@marianskelazne.cz
pronikněte do tajů tradiční výroby světoznámých produktů, ochutnejte místní speciality.
Zkrátka, poznejte díky turistické kartě

Karlovy VARY REGION CARD jedinečnost celého Karlovarského kraje, kvůli
které se k nám jistě budete rádi vracet.
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Informace z infocentra
Tisková konference u příležitosti Zahájení lázeňské sezóny 2019
Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu a město Mariánské Lázně
pořádají dne 17. dubna 2019 tiskovou konferenci u příležitosti konání
Zahájení lázeňské sezóny
Konference se koná ve Společenském domě
Casino od 15 hodin. Cílem tiskové konference je informovat návštěvníky našeho
města, rezidenty i odbornou veřejnost o ZLS
2019 a zároveň v rámci komunikační strategie propagovat město Mariánské Lázně se
všemi jeho krásami a přírodními léčivými
zdroji.
Pro novináře a pozvané hosty bude připraven mimo tiskové konference i program,
kde si budou moci prohlédnout naše město.
Tiskovou konferenci zaštiťuje město Mariánské Lázně a Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu. Více informací na
info@marienbadtourism.com

Začíná sezóna komentovaných prohlídek
Od dubna do prosince se můžete těšit na novou sezónu tematických komentovaných prohlídek.
Turistické informační centrum Mariánské Lázně organizuje i v letošním roce tematické komentované prohlídky. Těšit se
na ně můžete každý čtvrtek a sobotu již
od 4. dubna. Chcete-li se dozvědět něco
nového, zajímavého, pikantního či tajemného z historie Mariánských Lázní, neváhejte a naplánujte si procházku s našimi
erudovanými průvodci. Prozkoumejte
sochy, památníky či pamětní desky, poznejte léčivé prameny i nejvýznamnější
místa lázní, poslechněte si historky o zamilovaných párech, seznamte se s historií
židovské komunity nebo načerpejte klid
a sílu v lázeňských lesích.
Podrobnosti a termíny jednotlivých prohlídek najdete na www.marianskelazne/
prohlídky nebo www.kisml.cz v sekci
programy. Vstupenky lze koupit přímo
na internetu, v infocentru nebo si je objednat dopředu na emailové adrese info@
marianskelazne.cz.
Děti od 6-15 let, studenti, držitelé karty
ZTP a držitelé Senior karty mají nárok na
zlevněné vstupné. Držitelé Karlovy Vary
REGION CARD mají prohlídku zdarma.
Sraz je vždy v Turistickém informačním
centru, Hlavní 47 (dům Chopin), tel. 354
622 474, 777 338 865.

www.marianskelazne.cz

Nabídka pro skupiny
Skupinové prohlídky rádi uspořádáme ve vámi zvoleném termínu
a čase a přizpůsobíme témata dle
věku skupiny. Prohlídku zajistíme
v těchto jazycích: česky, anglicky,
rusky, německy, francouzsky. Minimální počet osob ve skupině je
10, maximální 25. Pokud je skupina větší, je nutné objednat dalšího
průvodce. Sraz dle dohody, obvykle Turistické informační centrum,
Sousoší monarchů nebo zastávka
City Service. Pro objednání individuální prohlídky nás kontaktujte:
info@marianskelazne.cz.
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Informace z infocentra
Podpis memoranda o spolupráci s agenturou
CzechTourism

Čtvrt století A.T.I.C. ČR

Zástupci A.T.I.C. ČR a agentury CzechTourism podepsali memorandum
o spolupráci. Stalo se tak na veletrhu
cestovního ruchu Holiday World dne
21. února 2019.
Předmětem memoranda je spolupráce
při poskytování služeb návštěvníkům ČR
i domácím turistům. V memorandu je
deklarována např. spolupráce na udržení
a rozvoji certifikace TIC, mystery shopingu ve dvouleté periodě, monitoringu
návštěvnosti TIC a při sběru dat, vzájemné propagaci, vzdělávání pracovníků
TIC či produktovém portfoliu agentury
CzechTourism.
zdroj: www.aticcr.cz

A.T.I.C. ČR v letošním roce oslaví
25 let své činnosti.
První tři roky (1994 – 1997) byla turistická
informační centra sdružena pod názvem
Asociace turistických informačních středisek a od roku 1997 působí pod dnešním
názvem. Asociace dnes zastupuje již 339
informačních center (vč. 22 poboček).
V uplynulém období se podařilo vytvořit

"Jednotnou klasifikaci turistických informačních center" v ČR a její správu modernizovat do elektronické podoby, realizovat
kontrolu kvality obsluhy TIC (mystery shoping) a zapsat profesi Pracovník informačního centra do katalogu prací. A.T.I.C. ČR
k letošnímu výročí chystá několik pěkných
připomenutí. K prvním z nich patří vydání
brožury o infocentru a výroční pohlednice.
zdroj: www.aticcr.cz

Zámek Kynžvart jako jediný z Česka usiluje o titul Evropské dědictví
Zámek Kynžvart je nominován jako jediná památka v České republice na titul Evropské dědictví.
Jedním z důvodů je mírová smlouva sepsaná z iniciativy kancléře Metternicha v srpnu
roku 1840 na Kynžvartu, která se nápadně
podobá zakládací listině NATO, jež vznikla
4. dubna 1949 ve Washingtonu. Na webových stránkách památky lze najít a porovnat
jak zakládající smlouvu NATO, tak český
překlad návrhu Ligy pro zachování míru
v Evropě, který byl sepsán ve francouzštině.
O prestižním označení Evropské dědictví
rozhoduje v Bruselu komise třinácti nezávislých evropských odborníků každé dva roky.
Česká odborná komise doporučila za Českou republiku právě Kynžvart. Zda památka
uspěje, bychom se měli dozvědět do konce
roku. Pamětihodnosti označené jako Evropské dědictví, mají symbolickou hodnotu pro
Evropu, sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování EU, pomáhají
evropským občanům získat poznatky o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, demokratických hodnotách a lidských
právech.
První řádné výběrové řízení pro udělení
ocenění Evropské dědictví, jehož se účastnila i Česká republika, se uskutečnilo v roce
2015. První a dosud jedinou českou pamětihodností, která byla na seznam zapsána, se tehdy stal Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.

www.marianskelazne.cz

zdroj: www.idnes.cz
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Už jste navštívili?

Karolína a Ruda děti seznámí
s Mariánskými Lázněmi

Vydejte se za poznáním společně s lázeňskými veverkami Karolínou a Rudou. Městské infocentrum připravilo speciální prohlídky určené jak místním, tak i přespolním dětem, rezidentům i turistům. Ideální pro školní výlety i výchovná dopoledne školních i předškolních zařízení.
S Karolínou za poznáním

Rudolfova tajná mise

▪▪ školky (5-6 let / předškoláci; menší
děti dle uvážení učitelky/rodičů)

▪▪ školy (1. stupeň ZŠ / 6-11 let)

Prohlídka s pomocníkem pro nejmenší
děti – veverka Karolína si pro děti přichystala několik úkolů, při kterých se
děti seznámí s městem, jeho historií
a zajímavostmi. Procházka je dlouhá
cca. 1,5 km a zvládnou ji i malé děti.
Doba zdolání s dětmi je cca. 1 hodina
a lze ji absolvovat i s kočárkem. Součástí prohlídky je pracovní list pro
paní učitelku (rodiče). Po odevzdání
správně vyplněného listu Karolíně
(buď průvodci, nebo personálu v infocentru) čeká děti odměna.

www.marianskelazne.cz

Město žije nominací na zápis na seznam světového dědictví UNESCO.
Je s tím spousta práce a agent potřebuje další zodpovědné pomocníky,
kteří mu pomohou připravit město
na očekávanou inspekci z Paříže.
Každý nový agent však musí projít
výcvikem, aby si zasloužil agentský
odznak. Vyřeš tajnou misi, vylušti
kód a staň se Rudolfovým agentem.
Pracovní list si vyzvedni v infocentru. Až vyluštíš tajenku, vrať se do infocentra, kde dostaneš svůj agentský
odznak.

Karolína a Ruda jsou
mariánskolázeňské veverky!
Projekt mariánskolázeňských veverek vznikl loni v Turistickém informačním centru v Mariánských
Lázních a byl zaměřen na dvousté
výročí lázní. Letos se Karolína
s Rudou rozhodli seznámit děti
i dospělé s nominací města na seznam světového dědictví UNESCO.
V rámci projektu Ruda & Karolína
jsou k dispozici dva okruhy. Za poznáním s Karolínou pro malé děti
– předškoláky a prvňáčky a Rudolfova tajná mise pro starší děti.
Oba okruhy jsou označeny značkou
Karolíny a Rudy a děti tak mohou
za pomoci dospělých sami luštit zadané úkoly. Po správném vyluštění
pak dostanou v infocentru dárek.
Pracovní listy jsou k dispozici v infocentru nebo ke stažení ZDE.
V případě zájmu infocentrum zajistí pro děti komentovanou prohlídku s průvodcem.
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Další akce naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kalendář akcí

2.4.2019, 14.00
Městské divadlo

11.4.2019, 19.30
Městské divadlo

17.4.2019, 19.30
Městské divadlo

PROHLÍDKA DIVADLA

KRÁLOVNY

VEČER V RYTMU NEJEN
SWINGU

S průvodcem od 14.00 v češtině, od
15.00 v němčině
2.4.2019, 18.00
Městské muzeum

HLUBINA JISTOTY

Vernisáž maleb Vladimíra Kiseljov

Divadlo lidové tvorby Mariánské
Lázně
12.4.2019, 19.30
Městské divadlo

ABO 9

ZSO: „HVĚZDY NA DLANI“

3.4.2019, 19.30
Městské divadlo

Koncert Západočeského symfonického orchestru

NA KRÁSNÉM MODRÉM
DUNAJI

REFEW x SHARLOTA

13.4.2019, 20.30
CLUB NA DVORKU

Jazz – Blues - Swing
17.4.2019, 17.00
Kino Slavia 3D

TRABANTEM TAM A ZASE
ZPÁTKY
Dokument, ČR, 2019, 105 min.
19.4.2019, 19.30
Společenský dům Casino

VELIKONOČNÍ KONCERT

Procházka oblíbenými operetními
melodiemi

Dvojice Refew a Sharlota na společné tour v ML

SYMFONICKÝ KONCERT

OLDIES - retro music party

AC/CZ (AC/DC TRIBUTE)

6.4.2019, 20.00
Rockový klub Morrison

13.4.2019, 15.30
Sraz v informačním centru

25.4.2019, 19.30
Městské divadlo

5.4.2019, 19.30
Společenský dům Casino

13.4.2019, 20.00
Rockový klub Morrison

Koncert symfonického orchestru
20.4.2019, 20.00
CLUB NA DVORKU

Koncert Západočeského symfonického orchestru

Konzert kapely NOriginal a after
party s DJ Petrem Christovem

Nejlepší revival v ČR
+ HARD ROCK TRIBUTE BAND

SLAM POETRY
+ GLAJSTR DUO

PO STOPÁCH SLAVNÝCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ I.

RAPPER

Večer poezie - jedinými pravidly jsou
vlastní text a žádné rekvizity

Tematická komentovaná prohlídka

PYŠNÁ PRINCEZNA
Pohádkový muzikál

Divadlo Radka Brzobohatého Praha,
režie: Jakub Nvota

NOC V BENÁTKÁCH

NA STOJÁKA

7.4.2019, 15.00
Městské divadlo

10.4.2019, 19.30
Městské divadlo

Večer s operetní hudbou
Kontakt:

14.4.2019, 19.30
Městské divadlo

PARFÉM V PODEZŘENÍ
14.4.2019, 20.00
CLUB NA DVORKU

Stand-up comedy show

Infocentrum města Mariánské Lázně, Hlavní 47/28, Dům Chopin, Mariánské Lázně, 353 01
tel.: +420 354 622 474 mobil: +420 777 338 865 e-mail: infocentrum@kisml.cz
www.facebook.com/marianskelazne.cz | www.instagram.com/marianskelazne.cz
Newsletter Infocentra města Mariánské Lázně "Mariánské Lázně z první ruky"

www.marianskelazne.cz

PŘEDPLATNÉ

Autor, režie: Jakub Nvota
27.4.2019, 17.00
Hotel Krakonoš

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA
KRAKONOŠI
Čarodějnický den

30.4.2019, 21.00
Kolonáda Mariánské Lázně

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY

První produkce fontány v letošní sezóně
Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00
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PROHLÍDKY

Každý
čtvrtek
a sobotu
▪ Prohlídky centra města,
▪ prohlídky po pramenech,
▪ po stopách slavných návštěvníků,
▪ slavná milostná setkání,
▪ Theodor Lessing a Židé v ML,
▪ architektonické prohlídky,
▪ sportovní prohlídky,
▪ dětské prohlídky,...

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

Vstupenky lze koupit
v infocentru nebo online na
vstupenky.marianskelazne.cz

www.marianskelazne.cz/prohlidky

