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Do Mariánských Lázní se vrací hosté!
Mariánské Lázně se pomalu probouzí z pomyslného předjarního spánku a připravují se na nápor českých turistů. Ve
městě se se chystá řada novinek a odborníci v cestovním ruchu i nadšenci z řad spolků a sdružení připravují programy
pro tuzemské návštěvníky.
Lázně mohou po vynucené pauze kvůli
koronavirové epidemii opět přijímat klienty. Povolení se zatím vztahuje pouze na
lůžkovou lázeňskou léčebnou péči, která je hrazená zdravotní pojišťovnou. Do
Mariánských Lázní přijedou první hosté
na léčení již 4. května, hotelové pobyty se
rozjedou 25. května.
Podle vládních nařízení musí lázně zatím ubytovávat klienty v jednolůžkových
pokojích, při stravování musí zachovávat
odstup a na léčebných procedurách může
být nanejvýš pět lidí včetně zdravotnického pracovníka. Pro lázně, zejména
v Karlovarském kraji, které představují
asi dvě třetiny lázeňské kapacity v Česku,
je důležité i otevření hranic pro lázeňské
hosty. Kdy se tak stane, zatím není jasné.
V Mariánských Lázních se zatím připravuje řada novinek, které mají přilákat
zejména hotelové hosty. V lázeňském
centru v dosud málo využívaném areálu
Arnika (bývalý Tepelský dům) vznikne
pískoviště pro děti a zázemí pro rodiče.
Místní komunitní centrum Domeček
připravuje animační klub Coolonáda,
který zajistí zábavu pro děti všech věkových kategorií. Hoteliéři připravují ve
svých prostorech dětské koutky a nabíze-
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jí pobytové balíčky pro rodiny s dětmi,
turisty i sportovce. Místní spolek Švihák chystá letní program v rámci oblíbeného mini festivalu KOK (kulturní
ozdravná kúra) na kolonádě Ferdinandova pramene. Organizátoři Marienbad Film Festivalu slibují letní kino na
Arnice a další aktivity formou výstav
a workshopů. Turistické informační
centrum obnovuje nabídku komentovaných prohlídek, výrazně zlevněnou
regionální turistickou kartu či nové
trasy s veverkami Rudou a Karolínou.
Připravena je také nová řada suvenýrů
pro děti. Odbor lázeňství a cestovního

ruchu zajišťuje obnovu značení turistických tras.
Intenzivně se pracuje na oficiálním
webovém portálu, který nabízí spoustu
tipů na výlety, od lehkých po ty náročnější, pěšky, na kole, samostatně nebo
s dětmi. K dispozici je i tištěná brožura
s tipy na výlety, která pomůže naplánovat
různě dlouhý pobyt ve městě. V nabídce
je také osobní audio průvodce ke stažení do mobilu nebo rovnou celá aplikace
Mariánské Lázně (ke stažení na Google
Play). Mariánské Lázně jsou město mnoha možností, přijeďte to zjistit. Mariánky
jsou zkrátka super!

1

Informace z infocentra
Turistické informační centrum v Mariánských Lázních otevírá 4. května
Turistické informační centrum v Mariánských Lázních bude otevřeno od pondělí 4. května 2020.
Otevírací doba zůstane prozatím omezená, a to denně od 9–12.30 a 13–17 hodin.
Vstup do prodejny je povolen v počtu
maximálně dvou osob, samozřejmostí
je rouška. K dispozici bude dezinfekce
rukou i rukavice pro zákazníky, bude
vyžadováno dodržování odstupů. Veřejný internet nebude prozatím k dispozici.
Infocentrum si pro letošní rok připravilo pro své návštěvníky několik novinek.
V rámci projektu mariánskolázeňských
veverek, jež provázejí městem hlavně
děti, vzniklo nové téma s křížovkou, kterou musí děti vyluštit. Kromě nové křížovky však letos vznikla také nová trasa
s novými úkoly. K projektu je připravena rovněž sada suvenýrů s motivem

veverek. Některé z nich dostanou děti
zdarma za vyluštění křížovky.
Další novinkou je Stezka spisovatelů,
která byla uvedena do provozu v loňském roce a jejíž součástí jsou tři kategorie kvízů – pro druhý stupeň základní školy, střední školy a literární
fajnšmekry.
V projektu komentovaných prohlídek
města přibylo zejména téma Stezky
spisovatelů. Průvodkyně provede zájemce po hlavní trase a pomůže jim
s vyplňováním kvízu. Prohlídka se
jmenuje „Po stopách spisovatelů, aneb
mariánskolázeňská múza“. Infocen-

trum nabízí také dětské prohlídky pro
školy, které se dají využít ve školních
vzdělávacích projektech, nebo nové prohlídky na objednávku, např. Tajemná
místa Slavkovského lesa či Sportovní
prohlídku.
Pro hoteliéry je v rámci startovacího balíčku k dispozici brožura s tipy na výlety,
které návštěvníkům pomohou naplánovat si svůj pobyt ve městě.
Infocentrum nabízí také regionální turistickou kartu, která je pro období květen
až srpen 2020 dostupná za mimořádné
ceny.
Více informací na www.marianskelazne.cz

V létě se budeme ozdravovat kulturou
Kolonáda v parku u Ferdinadovo pramene nebude zet prázdnotou. Místní
spolek Švihák zde na celé léto chystá koncerty, přednášky, divadelní představení a další akce pod názvem Kulturně ozdravná kúra. Stejnojmenný festival byl jeden z prvních projektů dobrovolnického spolku, který ve městě
působí již sedmým rokem.

Kde mají otevřeno a kde
se otevřít chystají?
S postupným uvolňováním
opatření se do lázeňského města vrací život a některé provozovny a instituce mají otevřeno
nebo plánují otevřít.

Sérii víkendových programů by měl odstartovat festival miniKOK, který se bude
konat od pátku 3.7. do neděle 5.7. 2020.
Původní oslava a happening začal v roce
2015 jako „Den parků“ a během let se
z něj stal plnohodnotný třídenní multižánrový festival.
V průběhu léta se pak na „Ferdinadku“
vrátí i kulturní platforma Full Moon Forum, kterou každoročně připravuje Švihák společně s magazínem Full Moon
a pravidelně tak tvoří hlavní část doprovodného programu Marienbad Film
Festivalu. Opět se tak návštěvníci mohou
těšit na koncerty zaměřené na aktuální
domácí hudební scénu.

www.marianskelazne.cz

Novinkou bude spolupráce s knižním
jarmarkem Knihex. Kromě prohlížení
a nakupování knih budou moct hosté
zabavit sebe i své děti v uměleckých dílnách nebo jen posedět a příjemně strávit inspirativní den.
Stávající prostory levého křídla Ferdinandova pramene potřebují k lepší
funkci při kulturních akcích upravit. To
prozatím zajišťuje spolek svépomocí,
během víkendových dobrovolnických
akcí. Brzy má ale švihák v plánu rozjet
crowdfundingovou sbírku na portále
HitHit. Vybrané finance by rád využil
k pokrytí nákladů spojených s opravou
prostor a nákladů na festival.

Zpívající fontána
hudební produkce od 4.5. 2020
Boheminium park
otevřeno PO-NE 10:00 - 18:00
Městská knihovna
otevřeno
Turistické informační centrum
otevřeno od 4.5. 2020
Farmářské trhy
každou sobotu 9:00 - 15:00
Knihkupectví Kosmas
otevřeno
Royal Golf Club
otevřeno
Tenis klub Kandráč
otevřeno
Většina hotelů
otevřeno od 25.5. 2020
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Do Mariánských Lázní se vrátily famářské trhy
Provoz farmářských trhů v Mariánských Lázních je opět obnoven od soboty 25. 4. 2020, konat se budou každou sobotu v
čase od 9.00h do 15.00h v parku Střed u objektu CUP Vital. Přímo u prodejní plochy se nachází zastávka MHD "Centrum".
Prodejní sezona trhů trvá od března do listopadu.
Mariánskolázeňské farmářské trhy jsou
oblíbeným místem setkávání všech lidí,
kterým není lhostejný původ a kvalita
nakupovaných potravin. Na trzích se
pravidelně objevuje čerstvé a kvalitní
zboží českého i zahraničního původu.
Dle ročního období se jedná především
o zeleninu, ovoce, bylinky, pečivo, včelí
med, uzeniny, mléko a mléčné výrobky,
sýry, houby, koření, víno, marmelády,
ovocné sirupy, ořechy, sušené ovoce,
speciální výživu či sadbu.
Vzhledem k aktuální situaci budou
na trhu dodržována přísná hygienická
opatření. Cílem pořadatelů je eliminovat riziko nákazy, aby se prodejci i návštěvníci mohli na trhu cítit bezpečně.

foto: L. Jadlovský

Rozhodnutí o zápisu lázní na seznam UNESCO se odkládá
Proces schvalování zápisu evropských lázeňských měst na seznam UNESCO se kvůli celosvětové pandemii nemoci covid-19 odkládá. Investice měst v souvislosti s nominací to ale nezastaví.

Podle starosty Františkových Lázní
a předsedy Sdružení lázeňských míst ČR
Jana Kuchaře se zasedání dle informací
z února nejdříve mělo přesunout z Číny
do Paříže a z konce června na konec října. „Bohužel, od té doby nepřišly žádné
nové informace a pouze z neoficiálních
zdrojů víme, že již existuje vyjádření odborné skupiny ICOMOS, ale k jeho zveřejnění dojde až tehdy, kdy bude znám
termín zasedání," uvedl Kuchař. „Co se
týká investic s touto nominací souvisejících, budeme se snažit v nich nadále
pokračovat bez nějakých odkladů. Je
samozřejmě otázkou, jak se projeví současná krize na rozpočtech měst," dodal.
Podle primátorky Karlových Varů An-
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drey Pfeffer Ferklové je zatím termín
jednání expertní skupiny o zápisu
nejistý. „Vzhledem tomu, že jde o experty z různých zemí, nebude situace
jednoduchá. Nezbývá nám tedy bohužel nic jiného než vyčkat, jak se bude
situace vyvíjet," řekla.
Starosta Mariánských Lázní Martin
Kalina řekl, že je odklad nepříjemný,
ale protože všechny nezbytné kroky již
podniknuty byly, neklade to na města
žádné další požadavky. „Jen budeme
déle čekat na konečný verdikt. Řešení
dílčích otázek zejména u dopravní infrastruktury je nadále na stole a k jeho
vyhodnocení a dalším postupům
směřujeme bez ohledu na očekávaný

výsledek naší nominace," uvedl Kalina a dodal, že již v současné době jsou
Mariánské Lázně městem zaměřeným
na cestovní ruch, prováděné úpravy tak
budou pro město smysluplné bez ohledu
na výsledek nominace.
Do sériové nominace Slavné lázně Evropy se zapojilo 11 měst, rakouské Baden u Vídně, belgické Spa, Františkovy
Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
francouzské město Vichy, německá města Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen, italské Montecatini Terme a britské
City of Bath. Spojuje je to, že se rozvíjela
v letech 1700 až 1930 v blízkosti přírodních minerálních pramenů.
Zdroj: COT, ČTK
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Západočeský symfonický orchestr lázeňskou sezónu 2020
v Mariánských Lázních zahájí!
Druhý květnový víkend bývá v Mariánských Lázních největší společenskou akcí, na kterou se těší všichni obyvatelé i návštěvníci. Probíhá totiž slavnostní zahájení lázeňské sezóny, při kterém dojde ke svěcení pramenů a město ožije hudbou, tancem
a oblíbeným jarmarkem.

Letošní víkend, 8. – 10. května, bude netradiční. Naplánované slavnosti byly sice
zrušeny, přesto však Mariánské Lázně
svou sezónu zahájí.
V pátek 8. května 2020 ve 20 hodin proběhne komorní koncert ze Společenského domu Casino, na kterém zazní díla W.
A. Mozarta, K. Reichenauera, A. Dvořáka
a B. Smetany. Koncert bude vysílán přes
webová rozhraní Města Mariánské Lázně a přes sociální sítě. Vystoupí na něm
členové ZSO v komorních obsazeních
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„Dechové trio“ a „Smyčcové kvarteto“.
Koncert bude z technických důvodů
předtočený v pátečních dopoledních
hodinách a samozřejmě bude bez přítomnosti publika.
V sobotu 9. května 2020 v 9 hodin pak
proběhne svěcení pramenů za účasti
představitelů církve a města s tradiční
mší v Kostele Nanebevzetí Panny Marie. Toto komorní svěcení bude rovněž
natáčeno a následně vysíláno. Ačkoliv
tato akce bude přísně omezena počtem

zúčastněných, doprovodí ji vystoupení
Covid Tria složeného z členů ZSO.
Od pondělí 4. května je v provozu oblíbená Zpívající fontána, která letos do
svého repertoáru zařadila skladby Karla
Gotta – Být stále mlád a Srdce nehasnou
s Charlotte Ellou Gottovou.

Sledujte nás na Facebooku
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150 let od narození Arnolda Heymanna, díl čtvrtý: Hotel Weimar (Kavkaz)
Pohádkové palácové stavby v lázeňské čtvrti Mariánských Lázní obdivovali hosté po celé dvacáté století. Vedle slavného
mariánskolázeňského architekta Josefa Schaffera (1862-1938) má v Mariánských Lázních rovnocenný post ještě jiný
architekt – Arnold Heymann z Vídně, který by letos oslavil 150 let od svého narození.

Komentované prohlídky
Pojďte s námi na prohlídku po architektonických skvostech Mariánských Lázních. Speciální prohlídka
se koná každý měsíc, sraz v Turistickém informačním centru, Hlavní
47. Konkrétní termíny najdete na:
www.marianskelazne.cz/prohlidky
Na slunném vyvýšeném severozápadním
okraji Goethova (tehdy Horního) náměstí
se rozhodl postavit svůj palác Franz von
Klebelsberg-Thumburg. Stavba začala
v roce 1818 a byla dokončena v květnu
1821. Dokončený dům byl dvoupatrový,
měl 13 oken v průčelí a 6 oken na křídlech. Uvnitř bylo 35 pokojů, 3 kuchyně,
stáje pro 24 koní a ve dvoře stání pro
10 povozů. Z obou stran domu byly z náměstí vjezdy pro kočáry a nad hlavním
vchodem uprostřed čelní fasády byl vyhlídkový balkon. Na dvůr za palácem do
svahu plynule navazovaly upravené zahrady o rozloze cca 3 700 m2. Dům získal po
svém otevření právo pohostinství a začal
ubytovávat hosty.
Už v roce 1821 a poté opět v roce 1822 zde
pobýval Johann Wolfgang von Goethe. Na
domě poté bývala až do roku 1945 jeho
pamětní deska. Dalšími slavnými hosty
byl Karl Augustus, velkovévoda Sasko-výmarsko-eisenašský, Edward VII., král
Spojeného království, Alexandr I. Karađorđević, král Srbů, Chorvatů a Slovinců i s královnou Marií, Německý maršál
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August von Mackensen a další. 16. srpna 1904 se zde král Edward VII. a císař
František Josef I. setkali na slavnostní
hostině.
Podle svého majitele byl dům nejprve
znám jako Klebelsberkův palác, po několika návštěvách výmarského velkovévody Karla Augusta by později přejmenován na jeho počest na „Gasthof zur
Stadt Weimar“, z čehož vzniklo zkrácené
Hotel Weimar.
6. března 1870 koupil hotel Filip
Hammerschmid a v roce 1872 jej nechal
přestavět. Palác v této podobě již nebyl
dominantou náměstí a srovnal svou výšku s okolními stavbami. Filipův syn Josef
Hammerschmid však nechal hotel znovu
přestavět v roce 1904 a to ve velkorysém
stylu pro slavného hosta – anglického
krále Edwarda VII., který již předtím v
hotelu pobýval. Přestavbu ve stylu secese navrhoval vídeňský architekt Arnold
Heymann a došlo během ní jak ke změnám fasád a rozsáhlým úpravám zahrad,
tak k moderní výbavě interiérů. V exteriérech se tato podoba zachovala dodnes.

Posledními majiteli z rodu Hammerschmid byl Theodor a poté jeho vdova.
V roce 1945 hotel přejmenovali američtí
vojáci na King of England (a okolní náměstí na Americké náměstí) a ubytovali
se v něm američtí důstojníci. Okolo roku
1950 převzala hotel do svých rukou místní organizace Československých státních
lázní. V souvislosti s tím byl hotel přejmenován na Kavkaz (a náměstí na náměstí Klementa Gottwalda). Nový majitel nechal provést rekonstrukci interiérů
tak, že došlo k propojení se sousedními
domy Zelený kříž (tehdy Split) a Černý
orel (tehdy Jitřenka). Celý komplex sloužil do roku 1990 jako lázeňské sanatorium, poté krátce opět jako lázeňský hotel,
ale roku 1994 byl uzavřen a od té doby je
opuštěn.
V lednu 2018 se v jednom ze zadních křídel hotelu propadly stropy a kvůli narušené statice nosných zdí byl v následujících dnech celý zadní trakt stržen k zemi.
Zdroj: Hamelika.cz, wikipedie
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Sezóna v miniaturparku Boheminium začala
Od 25.4. 2020 byla zahájená sezóna v mariánskolázeňském Parku Boheminium. Návštěvníci si budou moci prohlédnout
zmenšeniny těch nejznámějších historických staveb z naší země. Od loňského roku mohou přítomní obdivovat také největší
model parku a to zámek Lednice.

„Celou zimu jsme také pracovali na opravách modelů a všechny miniatury jsou
v perfektním stavu s novými barvami,
všemi funkčními prvky, a především vizuálně zcela bez chyb,“ sdělil Tomáš Slifka z parku Boheminium. Zájemci mohou
zhlédnout nejznámější modely českých
památek, a to se zacílením na regionální objekty – hrady i zámky z Plzeňska,
rozhledny Karlovarského kraje nebo příhraniční statky. Na jednom místě tak lze
spatřit například unikátní hrad Karlštejn,
rozhlednu Ještěd, mariánskolázeňskou
kolonádu, pohádkový zámek Červená

Lhota a také ten nejnovější, zámek Lednice.
Park je v sezóně otevřen každý den od
10 do 18 hodin, bez ohledu na počasí,
víkend či státní svátek.
Model zámku Lednice
"Jedná se o největší model, který jsme
zatím návštěvníkům představili,“ uvedl Tomáš Slifka. „Stavba trvala přes
8 měsíců a na realizaci se podílelo 12
modelářů, umělců a řemeslníků. Celý
proces začal jako již tradičně ve věznici
v Horním Slavkově, kde vznikl návrh

a celý skelet včetně všech detailů. Poté
byl model převezen do naší dílny, kde byl
opatřen ochranným nátěrem a barvami.
Rozměry modelu jsou impozantní, délka včetně skleníku 8,6 m a šířka 5,5 m.
Zajímavostí tak je, že se lednický zámek
s rozlohou 47,3 m² řadí mezi největší
modely staveb na světě. V našem areálu
patří mezi největší taháky a jeho výrobou
jsme splnili další metu z top České republiky, kam řadíme třeba ještě Pražský
hrad, Hlubokou nad Vltavou, Karlštejn,
Loket nebo Český Krumlov,“ upřesnil.
www.boheminium.cz

Krátké zprávy z cestovního ruchu
▪ Rakousko uvolňuje opatření proti šíření koronaviru. Od pátku 1. května
2020 budou mít lidé opět plnou volnost
pohybu. Na veřejnosti mají lidé od sebe
držet metrový odstup, scházet se mohou
v maximálně desetičlenných skupinách.
Restaurace se v alpské zemi otevřou 15.
května, o dva týdny později mohou začít
fungovat i hotely a další ubytovací zařízení.
▪ Země Evropské unie chtějí v příštích
týdnech pracovat na tom, aby během
letní turistické sezony mohli občané EU
za určitých podmínek cestovat do jiných
unijních států. Shodla se na tom velká
část unijních ministrů odpovědných za
turistický ruch.
▪ Podle RegioJetu se zájem o cestování
postupně vrací do normálu. I proto začal

www.marianskelazne.cz

nabízet možnost rezervace jízdenek na
léto a od 14. června nabízí prakticky
plný rozsah vlakových spojů na trasách z Prahy na Ostravsko a z Prahy
přes Brno do Břeclavi.
▪ Vládní zákaz cestování z Česka do ciziny kvůli koronaviru je podle naprosté většiny Čechů nezbytný. Naopak
omezení cest po Česku je podle části
lidí už zbytečné a většina by jej co nejdříve uvolnila. Vyplývá to z průzkumu National Pandemic Alarm, který
provedla 16. dubna firma European
National Panels. Průzkum také zjišťuje postoje lidí ke koronavirové krizi v
Česku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku a
na Slovensku. Z obyvatel těchto zemí
mají Češi podle průzkumu nejvíce optimismu a nejméně propadají panice.

▪ Stát plánuje podpořit cestovní kanceláře formou specifických záruk nebo
dotacemi. Pomoc připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Mimo to je v
plánu masivní podpora domácího cestovního ruchu v letošní letní sezoně.
▪ Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) zpracovává mimořádný krizový akční plán pro cestovní ruch do
roku 2022. Obsahovat bude opatření,
která by měla pomoci firmám podnikajícím v tomto odvětví.
▪ Projekt Czech Specials v rámci podpory české gastronomie mimořádně snížil certifikační poplatek na jednotných
750 korun bez DPH. Toto snížení platí
pro všechny žádosti podané do 30. 4.
2021.
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Informace z infocentra
Zámek Kynžvart získal známku Evropského dědictví
Zámek Kynžvart je jednou z deseti evropských památek, které obdrží prestižní ocenění v podobě označení Evropské dědictví. Evropská komise vyzdvihla význam zámku Kynžvart v procesu integrace Evropy jako významné místo diplomatických
setkání v 1. polovině 19. století a akcentovala dnešní úlohu zámku jako živého centra vzdělávání a propagátora myšlenky
evropské integrace.
von Metternicha se zámek stal význam- má statut národní kulturní památky. Je
ným místem setkávání předních evrop- držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně
ských diplomatů a politiků, místem, cenné jsou dochované sbírky po šlechtickde se spoluutvářela podoba Evropy kých majitelích. Nejznámějším předstapo napoleonských válkách. Příkladem vitelem je kníže Klement Václav Lothar
těchto setkání byla diplomatická kon- Metternich-Winneburg, kancléř císařů
ference v roce 1840, kdy na Kynžvartu Františka I. a Ferdinanda I. Dobrotivého.
vznikl návrh Ligy k zachování míru, je- Kancléř na zámku založil jedno z prvních
jíž písemná podoba nápadně připomí- muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můOznačení Evropské dědictví (European ná text zakládací listiny NATO. Mírová žeme obdivovat cenná umělecká díla AnHeritage Label) existuje od roku 2013 aktivita knížete Metternicha sice nebyla tonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce
a vzniklo se záměrem ocenit památky, přijata, ale význam jeho úsilí k udrže- antických mincí, daguerrotypií, grafik
které sehrály určující úlohu v dějinách ní míru v Evropě je nezpochybnitelný. a zbraní. Na zámku se nachází třetí nejEvropy nebo při evropské integraci. Návrh Ligy pro zachování míru v Ev- větší egyptologická sbírka v České repubSymbolická hodnota daného místa je tak ropě z roku 1840 je jedním z důleži- lice. Významná je v evropském kontextu
při rozhodování o udělení značky ještě tých milníků na cestě integrace Evropy. kynžvartská knihovna se svoji sbírkou
významnějším kritériem než jeho este- Svým návrhem Metternich předběhl rukopisů (nejstarší dílo je z 8. -9. století).
Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabitická či architektonická kvalita. Zámek dobu o sto let.
Zámek Kynžvart patří mezi nejvý- net kuriozit. Součástí sbírek je movitá
Kynžvart splňuje oba pohledy.
Nominační přihlášku vypracovala správa znamnější památky ve správě Národ- národní kulturní památka tzv. Kynžvartzámku Kynžvart. V ní představila výji- ního památkového ústavu. Památkový ská daguerrotypie, která je zapsána mezi
mečné historické souvislosti, kdy za dr- areál patří se svými 245 hektary mezi movité památky UNESCO do registru
žení nejznámějšího majitele Klemense největší v České republice a jeho část Paměť světa.

S Turistickou regionální kartou navštívíte až 60 míst zdarma
Zdarma do muzea, MHD nebo na tematické prohlídky? S regionální kartou Karlovy Vary Region Card máte volný vstup do
více než 60 míst. Objevujte krásy nejen Mariánských Lázní, ale i okolí nyní ještě výhodněji.
Pro Turistickou regionální kartu (Karlovy VARY REGION CARD) je od května
přichystáno několik změn, tou hlavní
je snížení její ceny a tak ji budete moci
v letošní turistické sezóně 2020 pořídit za
mimořádné akční ceny.
Karta je na prodej v turistickém informačním centru Mariánské Lázně a je

ideálním doplňkem všech pobytových
balíčků. Díky kartě může její majitel
navštívit více než 60 zajímavých míst
v Karlovarském kraji zdarma a využít
další vstupy a služby v kraji až s 50%
slevou. V ceně karty je MHD v Mariánských Lázních a Karlových Varech,
sleva na vlakovou jízdenku mezi obě-

Kde kartu zakoupit?

Ceník 2020:
2 DNY

4 DNY

7 DNÍ

100 Kč | Dospělý

150 Kč | Dospělý

350 Kč | Dospělý

400 Kč | Rodina

450 Kč | Rodina

850 Kč | Rodina

Kontakt:

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

ma městy, komentované prohlídky města
Mariánské Lázně, sleva do bazénu, parku Boheminium, vstup do Městského
muzea, vstup do kláštera v Teplé, zámku
Kynžvart a spousta dalších služeb.
Kartu lze koupit na dva, čtyři nebo sedm
dní a je dostupná pro jednotlivce nebo
rodinu.

Turistické informační centrum
Hlavní 47/28
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 622 474
		
+420 777 338 865
E-mail: info@marianskelazne.cz
Provozní doba

Omezená pracovní doba
denně
09.00 – 12.30
		
13.00 – 17.00
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Mariánky jsou super
Nerušte dovolenou, jen změňte datum
V této obtížné době si většina z nás mnohem více než jindy uvědomí, jak moc jsme všichni na sobě
závislí a jak se potřebujeme. Současná situace zasáhla všechny oblasti našeho života a ušetřen
nezůstal ani cestovní ruch. Je zcela jasné, že mnoho z vás je nuceno rušit plánované dovolené
a výlety, přesto zvažte, zda nemůžete jednoduše rezervaci přesunout na jiný termín.
V oblasti cestovního ruchu pracuje řada lidí, kteří do své práce vkládají nejen mnoho nadšení
a energie, ale jsou na ní existenčně závislí. Žádáme vás proto o projevení solidarity a pokud to
jakýmkoliv způsobem je možné, zarezervujte si svůj pobyt na jiný termín a nerušte jej okamžitě.
Věříme, že tyto zlé časy pominou, ale ochota pomoci a vzájemnost tu s námi zůstanou.
Těšíme se na vás a brzy zase v Mariánských Lázních.

www.marinaskelazne.cz

#mariankyjsousuper

ZDARMA s kartou

Každý
čtvrtek
a sobotu
www.marianskelazne.cz/prohlidky

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

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

ZNOVU OD KVĚTNA!

