
Informace z infocentra
Great Spa Towns of Europe: Montecatini Terme – lázeňská zahrada Evropy

Montecatini Terme se nachází 
v toskánské provincii Pistoia, 50 km 
severozápadně od Florencie. Založil 
je arcivévoda Leopold I. Toskánský, 
když začal koncem 18. století využívat 
prameny bohaté na síru. To vedlo 
k rozvoji městečka jako nové lázeňské 
destinace.

N e w s l e t t e r
o cestovním ruchu
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

!!! SOUTĚŽ !!!
Listopadová otázka: Jak se jmenoval zakladatel lázní Montecatini Terme, 

mimo jiné syn Marie Terezie?
Své odpovědi zasílejte na email info@marianskelazne.cz do 30.11. 2022. 

Výherce bude vyhlášen v prosincovém čísle.  
Výherce říjnového čísla: Eva Novotná, Cheb

Původ lázní je datován od roku 1773, 
přesto zde na vás dýchne atmosféra 
počátku 20. století, kdy zažilo Mon-
tecatini Terme období největší pro-
sperity a byla zde postavena většina 
lázeňských objektů, hotelů a vil, včet-
ně lázní, kasina, divadla, kostelů a sou-
kromých domů. 
V centru města je rozsáhlý krajinný 
park s mnoha lázeňskými komplexy. 
Zvláště typické jsou pro Montecatini 
Terme elegantní kolonády, z nichž vět-
šina byla dokončena v první polovině 
20. století. Díky nim se městu říkalo 
„Italské Karlovy Vary“. Montecati-
ni Terme navštívilo mnoho slavných 
osobností, a to herci, spisovatelé, hu-
dební skladatelé, umělci a členové krá-
lovských rodin. Mezi nejznámější patří 
Giuseppe Verdi, Giacomo Rossini, Coco 
Chanel či Sofia Loren.

www.tomontecatini.com
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Číst newslettery a časopisy se vyplatí

KIS Mariánské Lázně – destinační agentura a turistické informační centrum v jednom, ve spolupráci s místními hote-
liéry letos rozdala celkem deset pobytových voucherů. Radost jsme udělali čtenářům časopisu Mladý svět, Pragmoon, 
Travel Life a posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary.

tentokrát o drobnější ceny z našeho 
infocentra. Každý měsíc představuje-
me našim čtenářům jedno město ze 
skupiny Great Spa Towns of Europe, 
která je již rok zapsána na seznam 
Světového dědictví Unesco. Soutěž 
„Super, Mariánky jsou v Unesco“ trvá 
do konce letošního roku a stále platí 
možnost výhry malého dárku.

Výherci z celé České republiky si moh-
li užít pobyt na dvě noci zcela zdar-
ma. A o tom, že si svoji výhru opravdu 
užili, dokazují nadšené ohlasy s po-
děkováním za nevšední zážitek. Naše 
poděkování za poskytnuté vouchery 
patří zejména skupině Orea Spa Ho-
tels Mariánské Lázně, skupině Ensana 
a hotelu Silva.
V našem pravidelném newsletteru 
probíhala po celý rok rovněž soutěž, 

8855 kroků po Stezce spisovatelů 
V říjnu se rodina panelů věnovaná slavným spisovatelům v Mariánských Lázních rozrostla ještě o jeden. Panel vě-
novaný moravskému básníkovi Vítězslavu Nezvalovi se objevil v Anglické ulici. Tento básník (milovník žen a astro-
logie) byl také spisovatel, překladatel, spoluzakladatel poetismu a vůdčí osobnost českého surrealismu.

Přihlaste se k odběru newsletteru>

turu a milovníci pěších procházek si 
budou moci v informačním centru vy-
zvednout tištěnou mapu stezky. 
Trasa je dlouhá 8855 kroků, tj. nece-
lých 7 km, po dokončení bude zahr-
novat 15 panelů a provede vás kolem 
domů, kde mají tvůrci i jinou upomín-
ku na svůj pobyt, např. pamětní des-
ku  
Stezka spisovatelů v Mariánských 
Lázních vznikla v r. 2017 u příležitos-
ti 85. narozenin spisovatele Vladimíra 
Párala, jenž v našem městě nalezl svůj 
druhý domov. V letech 2018–2019 
bylo ve městě rozmístěno 11 panelů 
s upomínkou na slavné spisovatele, 
básníky a filozofy, kteří v Mariánských 

Lázních v různých obdobích pobýva-
li. Po instalaci zbývajících tří panelů 
bude stezka dohromady tvořit ucelený 
okruh, na kterém si můžete zopakovat 
své znalosti literatury či dějepisu, osvě-
žit se na těle i na duchu a možná v sobě 
objevit spisovatele či básníka. Trasa 
vás provede nejen městem, ale i parky 
a lesy, podél potoka, dovede vás k altá-
nům a kolonádám s léčivými prameny. 
Pokud budete unaveni, zastavte se na 
chvíli a odpočiňte si na lavičce nebo 
v některé z místních kaváren, možná 
zde napíšete krásnou báseň, stejně jako 
Vítězslav Nezval v r. 1925 v Café Opera.

Básník poprvé přijel do Mariánských 
Lázní v roce 1925 a doslova ztratil 
dech, jak byl ohromen jejich nádherou. 
Vznikla zde jeho báseň Mariánské Láz-
ně, kterou napsal v café Opera. 

…Miramonte, 
Dort ze šlehané smetany 
Při dvorských menuetech se klaňte 
Beethoven hraje na varhany…

Do konce roku, nejpozději však na jaře 
2023, ve městě přibydou ještě tři panely, 
a to spisovatelům Rudyardu Kiplingovi, 
Ivanu Olbrachtovi a Janu Nerudovi. 
Tím bude projekt Stezky spisovatelů 
dokončen a zájemci o historii, litera-

https://marianskelazne.us3.list-manage.com/subscribe?u=fd95a73d526302ddb18d88980&id=8a84575c29


Informace z infocentra

www.marianskelazne.cz 3

Ve čtvrtek 3. listopadu uctí Památku zesnulých v Mariánských Lázních návštěvou městského hřbitova v rámci Dušič-
kové prohlídky. Pojďte se dozvědět informace o zlaté éře Mariánských Lázní a společně zapálit svíčky na opuštěných 
hrobech.

městského muzea. V roce 1885 rovněž 
zřídil kavárnu Egerlander. V nekrolo-
gu městské zastupitelstvo uvádělo, že 
jeho jméno je úzce spojeno s největším 
rozkvětem Mariánských Lázní.
Nalezneme zde i náhrobek hoteliéra 
Ferdinanda Kriegelsteinze Šternfelda, 
který nechal v roce 1819 postavit Ho-
tel Hvězda. 
Další z pamětihodností hřbitova je 
náhrobek rodiny Bremů. Karel Brem 
v roce 1818 otevřel lékárnu ve Starých 
lázních a stal se prvním městským 
lékárníkem. Pochován byl v rodinné 
hrobce na hřbitově v roce 1845. 
Za návštěvu rovněž stojí hrobka Josefa 

Franka, slavného lékaře a propagátora 
lázní, který v roce 1868 napsal oslavný 
list k 50. výročí Mariánských Lázní. Byl 
majitelem domu Frank Haus na Goetho-
vě náměstí. 
Nesmíme zapomenout ani na slavného 
zahradníka a starostu města Václava 
Skalníka, který založil lázeňský park, vy-
sadil stromy a opravil potoky. Na hřbito-
vě nalezneme jeho hrob, který byl umě-
lecky upraven roku 1960.
Náhrobky odkazují na bohatou historii 
lázeňského města a jsou připomínkou 
osobností, které Mariánské Lázně vybu-
dovaly.

S nápadem navštívit městský hřbitov 
přišla paní architektka Ludmila Míková, 
která zároveň prohlídku povede. Měst-
ský hřbitov skrývá mnoho historických 
informací o městě, hotelech a místních 
rodinách. Jsou zde dochovány architek-
tonicky cenné náhrobky lékařů, staros-
tů, stavitelů, hoteliérů, od Václava Skal-
níka až po Josefa Schaffera. 
Zajímavá pro návštěvníky města může 
být hrobka Caspara Otta, bývalého ma-
jitele Grandhotelu Ott (Pacifik). Hoteliér 
Caspar Ott, úspěšný zakladatel hotelů 
Monty, Pacifik a Opera, byl členem měst-
ské rady a kolegia městského zastu-
pitelstva a spoluzakladatelem malého 

Prohlídku pořádá Turistické informační centrum,  
vstupenky lze zakoupit v infocentru (Poštovní 117/60) 
nebo na webu www.marianskelazne.cz v kalendáři akcí. 
Sraz je v 15.00 hod.

https://www.marianskelazne.cz/kalendar/
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Historie Křišťálové noci v Mariánských Lázních 

V polovině 19.století rostl počet židovských hostů v Mariánských Lázních a vznikala potřeba vybudovat speciální ko-
šérské kuchyně, židovský špitál i židovské modlitebny. V nejstarších dobách (do roku 1860) se scházeli Židé o sabatu 
a význačných svátcích v pronajatých místnostech v domě "Oko Boží" (čp.69, druhý dům nad OREA Spa Hotelem Pa-
lace Zvon) a v domě "Steinberg" (hotel Polonia). Dům Steinberg byl postaven 1839 sedlářem Märzem a v roce 1869 
zakoupen Gottliebem Baruchem, který ho přestavěl na Hotel NEW YORK (Polonia) s košérskou restaurací.

sbírek vznikla. Soused Salomon Ši-
mon z domu čp.159 "Štefanie" (dnes 
Optika) daroval k tomuto účelu sta-
vební parcelu.
1. srpna 1884 byla synagoga slav-
nostně otevřena. Jejím stavitelem 
byl Eduard Stern z Mariánských 
Lázní. Stavba měla dvě velké cibulo-
vité věže a byla stavěna ve stejném 
novobyzantském (tzv. "maurském") 
slohu jako římskokatolický kostel. 
Nešetřilo se uměleckou výzdobou. 
Měla barevná mozaiková okna, mra-
morové sloupy se zlatými vložkami, 
nádherný oltář. V roce 1898 daroval 
synagoze varhany zdejší milionář 
Max Halbmayr, který býval sám nad-
šeným varhaníkem. Zároveň vznikl 
při synagoze smíšený pěvecký sbor.
Avšak osud synagogy byl předurčen 
k trvalému zničení. Podobně jako 
v jiných městech byla mariánskolá-
zeňská synagoga vypálena místní-

mi nacisty za Křišťálové noci z 9. na 
10. listopadu 1938. Nacházela se na 
Kaiserstrasse (dnešní Hlavní třída) 
v centru města, v místě dnešní proluky 
severně od domu Hlavní třída 166/62. 
V roce 2010 byl v Mariánských Láz-
ních odhalen pomník vypálené syna-
goze a židovským obyvatelům, kteří 
museli z města uprchnout. Pomník, 
který stojí naproti místu, kde stávala 
synagoga, byl odhalen na výročí tragic-
kých událostí a realizoval jej architekt 
Pavel Graca, finančně na něj přispěli 
i studenti z německého partnerského 
města Weiden. Původně byl pomník 
zamýšlen česko-německou sochař-
kou Ludmilou Seefried-Matějkovou již 
v roce 1997, ale ten nebyl pro svou fi-
nanční náročnost realizován.

zdroj: Hamelika  

Lázeňský host S. J. Bunzel z Prahy za-
ložil židovský výbor, začal se sbírkou 
a získal i stavební povolení ke stavbě 
židovské modlitebny a špitálu pro chu-
dé Izraelity tak, že mohl být 4. červen-
ce 1860 položen základní kámen. Rok 
nato, 9. července 1861, byl otevřen 
a slavnostně vysvěcen v dnešní Lesní 
ulici nad domem Zlatý hrozen (Měst-
ské muzeum) židovský špitál a mod-
litebna (dům čp. 102). To bylo možné 
díky darům bohatých židovských hos-
tů. Špitál měl 21 postelí, košérskou jí-
delnu a majitelem domu se stal zdej-
ší Židovský výbor v čele s panem S. J.  
Bunzelem z Prahy. V roce 1872 byl 
založen mariánskolázeňský židovský 
hřbitov a v té době bylo již rozhodnuto 
o stavbě reprezentační synagogy, ale 
trvalo ještě řadu let, než byly sebrány 
peníze. Místní kultovní židovská obec 
byla ještě malá. Synagoga byla určena 
především pro židovské hosty, z jejichž 

Virtuální rekonstrukce synagogy
Díky moderním technologiím a vir-
tuální rekonstrukci od Lorenzo Valeri-
ano, vídeňského studenta architektury, 
se můžeme přenést do doby, kdy stála 
v Mariánských Lázních synagoga a prohléd-
nout si její interiér.                                                >>>

http://dmz-39.architektur.tu-darmstadt.de/reconstruction/?ac=project&cm=view&project_id=136&fbclid=IwAR3hW5Mrxz7gZJfLdF3PMmBen-Qd3wZ3WyiAM6BgbSIG1x_hkfLHQ4KAOn0


Vlčí jámy jsou přírodní památka 
v Krušných horách v Karlovarském 
kraji. Nachází se na jihozápadním 
úbočí Blatenského vrchu severo-
východně od města Horní Blatná 
v katastrálním území obce Potůčky. 
Předmětem ochrany jsou středověké 
dobývky cínových rud, existence jes-
kynního ledu a výskyt kriticky ohro-
žených druhů mechů a živočichů.

Přírodní památka se skládá z Vlčí 
a Ledové jámy. Výše ve svahu se na-
chází Ledová jáma, která vznikla vy-
těžením cínovcového pásma Jiří. Je až 
dvacet metrů hluboká a velmi úzká, 
čímž je v ní omezen pohyb vzduchu. 
Vzniklo tak specifické mikroklima, 
díky kterému se na dně jámy hroma-
dil sníh a led, který neroztál ani bě-
hem léta. Roku 1813 pochází zmínka 
o využití ledu při léčení vojáků raně-

Už jste navštívili?
ných v bitvě u Lipska. Proces tvorby 
ledu byl narušen v roce 2005, kdy 
byly z jámy nelegálně odvezeny té-
měř dvě tuny sněhu a ledu ke stavbě 
sněhuláka. Dalším negativním je-
vem, v jehož důsledku jeskynní led 
zcela vymizel, bylo sucho v letech 
2017–2019.
K Vlčím jámám se dostanete něko-
lika způsoby, nejhezčí je po naučné 
stezce z Horní Blatné, která vede až 
k rozhledně na Blatenském vrchu.

Rozhledna Blatenský vrch
Rozhledna Blatenský vrch je vysoká 
21 m a nabídne jedinečný pohled na 
úchvatnou přírodní scenérii okolní 
krajiny z celkové výšky 1044 metrů 
nad mořem.
Rozhledna na Blatenském vrchu byla 
postavena v roce 1912 hornobla-
tenskou jednotou pro zimní sporty, 
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Místo věčného sněhu a ledu

a to spolu s restaurací a s turistickou 
chatou. Projekt vypracoval chebský ar-
chitekt Karl Matusch. Rozhledna byla 
pojmenována jako "Zitina vyhlídka", 
podle poslední rakouské císařovny 
Zity Bourbunsko Parmské.

zdroj: wikipedia.org
kudyznudy.cz

Užitečné informace
Další možností, jak se dostat k rozhledně, je 
přístup z Horní Blatné. Vydáte se po zelené 
značce ve směru na Rýžovnu a na rozcestí 
pak odbočíte vlevo po červené až na vrchol 
(tuto cestu lze v létě absolvovat i autem).
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Tipy na akce

Provozní doba
denně  9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00

Kontakt:
Infocentrum města Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně, 353 01 
tel.: +420 777 338 865 e-mail: info@marianskelazne.cz
www.facebook.com/marianskelazne.cz | www.instagram.com/marianskelazne.cz 
Newsletter Infocentra města Mariánské Lázně "Mariánské Lázně z první ruky"

Další akce naleznete na adrese:  
www.marianskelazne.cz/kalendar/

www.marianskelazne.cz

4.11.2022 19:30
Městské divadlo

PETRA JANŮ • 50 LET NA 
SCÉNĚ TOUR 2022
Zpěvačka Petra Janů slaví 50 let na 
scéně

více informací ZDE

13.11.2022 15:00
Městské divadlo

KRYSÁCI A ZTRACENÝ 
LUDVÍK
Divadelní pohádka podle předlohy, 
kterou znají děti z Večerníčku České 
televize, nebo knížek

více informací ZDE

11.11.2022 17:30
Městské muzeum a galerie

SNOW FILM FEST 2022
Zažijte s námi skrze 8 snímků dobro-
družství v pohádkové zimní krajině

více informací ZDE

18.11.2022 19:30
Společenský dům Casino

S HVĚZDAMI NAD HLAVOU
ABONENTNÍ KONCERT – ABO 3
KONCERT KE DNI BOJE ZA SVOBODU 
A DEMOKRACII  

Johannes Brahms, Robert Schumann,  
Ludwig van Beethoven

více informací ZDE

25.11.2022 19:30
Společenský dům Casino

MOZART & BEETHOVEN
Koncert ZSO Mariánské Lázně

více informací ZDE

17.11.2022 19:30
Městské divadlo

KOČKA V OREGANU
divadelní předplatné jaro 2022, 4. 
titul, DOPRODEJ VSTUPENEK

Jedna z nejúspěšnějších současných 
londýnských komedií

více informací ZDE

https://www.marianskelazne.cz/kalendar/
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/petra-janu-50-let-na-scene-tour-2022/4590/?dateId=27877
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/libor-jenik-krysaci-a-ztraceny-ludvik/5334/?dateId=27284
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/snow-film-fest-2021-1/5346/?dateId=27685
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/s-hvezdami-nad-hlavou/5374/?dateId=27513
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/s-hvezdami-nad-hlavou/5375/?dateId=27514
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/kocka/3690/?dateId=27175
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více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

Leden
01.01. 2023
NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA PODHORNÍ VRCH 
45. ročník turistického pochodu

14. – 21.01. 2023
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
21. ročník šachového festivalu

21.01. 2023
OKOLO MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH 
PRAMENŮ
Veřejný závod v běhu na lyžíchÚnor

04.02. 2023
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod - 42. ročník

Duben
Termín bude upřesněn
MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ
Folklorní slavnost jara

Termín bude upřesněn
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.04. 2023
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ZPÍVAJÍCÍ 
FONTÁNY

Květen
01.05. 2023
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ornitologická procházka
08.05. 2023
OSLAVY OSVOBOZENÍ
Vzpomínková akce
13. – 15.05. 2023
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Svěcení pramenů s bohatým programem
14.05. 2023
ŠVIHÁCKÁ CYKLOJÍZDA
16. – 18.5. 2023
FESTIVAL POROZUMĚNÍ
Vzájemné setkávání lidí s postižením
a bez postižení

Červen
Termín bude upřesněn
POHÁR MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Soutěžní výstavy plastikových modelářů
Termín bude upřesněn
SLAVNOSTI LETNÍHO SLUNOVRATU
červen – červenec
LETNÍ KINO NA FERDINANDCE
Promítání pod širým nebem

Červenec

01.07. 2023
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL  
NA ARNICE
Termín bude upřesněn
MARIENBAD FILM FESTIVAL
Mezinárodní filmový festival
15.07. 2023
SPA RUN, MOVOMAL
Běžecký závod s doprovodným 
programem

Srpen
12. – 19.08.  2023
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival - 64. ročník
27.08.  2023
VALSKÝ POHÁREK 
Pochod za poznáním nejbližšího okolí

Září

Říjen
Termín bude upřesněn
LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
Podzimní jarmark 
Termín bude upřesněn
OSLAVY DNE SAMOSTATNOSTI
Oslavy s lampiónovým průvodem
31.10. 2023
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY

Prosinec
16.12. 2023
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Turistický pochod
Termín bude upřesněn 
ZPÍVANÍ KOLED U BETLÉMU

změna programu vyhrazena

18.03. 2023
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ  
KARLOVARSKÉ OBLASTI 
Turistický pochod - 23. ročník

Březen

27.05. 2023
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
46. ročník turistického pochodu
26. – 28.05. 2023
KULTURNĚ OZDRAVNÁ KÚRA
Multižánrový festival

03.06. 2023
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK
3. ročník běhu do vrchu
03. – 04.06. 2023
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ  
HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Soutěž v řešení hádanek a logických úloh
24. – 30.06. 2023
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Jazzové koncerty na lázeňské kolonádě

Termín bude upřesněn
ODHALENÍ NOVÝCH SOCH PŘED 
HOTELEM KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
GRAND PRIX MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Turnaj v petanque
21. – 23.07 2023
KNIŽNÍ LÁZNĚ
Knižní jarmark malých nakladatelů 
s doprovodným programem

02.09. 2023
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod - 8. ročník
10.09. 2023
POCHOD OKOLÍM TEPLÉ
Turistický pochod  - 12. ročník
14. – 17.09. 2023
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival
23. – 24.09. 2023
FOOD FESTIVAL
Kolonáda plná dobrého jídla a pití

Termín bude upřesněn
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Termín bude upřesněn
LOUČENÍ S LÉTEM  
NA VRCHU KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
SVATOVÁCLAVSKÉ TROUBENÍ NA 
KLADSKÉ
Termín bude upřesněn
VÝSTAVA HUB
Termín bude upřesněn
DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

Listopad
Termín bude upřesněn
SNOW FILM FEST
Přehlídka filmů o zimních sportech



1. Adventní prohlídka so 26.11. 2022, 13:30 130,-
Historická prohlídka města trochu jinak.

Dušičková prohlídka čt 03.11. 2022, 15:00 130,-
městského hřbitova
Pojďme zavzpomínat a uctít památku nejen zakladatelů lázní.

Po stopách slavných so 19.11. 2022, 13:30 130,-
návštěvníků I.
Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.

Božský J. W. von Goethe so 12.11. 2022, 13:30 130,-
Vstupte do přírodních scenérií, které na procházkách navštívil J. W. von Goethe.

Vstupenky lze koupit v turistickém informačním centru nebo na www.marianskelazne.cz/prohlidky

Sraz vždy v Turistickém informačním centru, Poštovní 160/17 (Hlavní pošta), tel. 777 338 865.
Nárok na slevu 10%mají děti od 8 -15 let (do 7 let zdarma), studenti s platným průkazem,

držitelé karty ZTP a držitelé Senior karty. Držitelé Karlovy Vary REGION CARD mají prohlídku zdarma.
Uvedené ceny platí na osobu.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZDARMAS
KARTOU

LISTOPAD 2022

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Prohlídka centra města čt 17.11. 2022, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Slavná milostná setkání čt 10.11. 2022, 15:30 130,-
Prohlídka zaměřená na historky o slavných zamilovaných párech.

Po stopách spisovatelů aneb čt 24.11. 2022, 15:30 130,-
mariánskolázeňská múza
Po stopách nejslavnějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.

Historie židovské komunity so 05.11. 2022, 13:30 130,-
v Mariánských Lázních
Seznamte se s židovskou historií města.








