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zvládli uplynulé měsíce. 
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

 ▪ KIS ML obhájila svou certifikaci jako 
destinační agentura. Naše činnosti a 
aktivity můžete sledovat ZDE 

 ▪ TIC ML opět vyhrálo soutěž Zlatý erb 
za oficiální turistický webový portál 
(www.marianskelazne.cz). Ocenění 
předal zástupcům sám předseda se-
nátu 

 ▪ TIC ML bylo zavřené do 12. května 
stejně jako maloobchody a přišlo tak o 
značnou část svých tržeb.

 ▪ Pomáhali jsme a nyní opět pomáháme 
s registrací k očkování. 

 ▪ Letos to bylo 5 let od prvního vydání 
našeho elektronického newsletteru.

 ▪ Od dubna 2021 je TIC ML přestě-
hované do budovy Hlavní pošty z 
důvodu rekonstrukce domu Chopin. 
Jakmile bude budova opravena, in-
focentrum se vrátí na své původní 
místo 

 ▪ Pracovali jsme na rozvoji mobilního 
průvodce SmartGuide. Pokud jste 
nestihli některou z našich komento-
vaných prohlídek, můžete si ji spustit 
sami v naší aplikaci.

 ▪ Připravili jsme nová témata komen-
tovaných prohlídek – např. dušičko-
vá, božský Goethe, Kudy kráčel král 
Edward VII. a další.

 ▪ Připravili jsme nové trhací mapy –  
cyklo, turistické a centrum – všechny 
materiály jsou zdarma ke stažení na 
našem webu.

 ▪ Prodali jsme téměř 10 tisíc vstupenek.
 ▪ Obsloužili jsme 54 tisíc zákazníků.
 ▪ Staráme se o PR komunikaci – díky na-
šim tiskovým zprávám vyšlo v médích 
na 105 článků zdarma.

 ▪ Byli jsme součástí hry ČT Déčko – za-
stav nečas. Bohužel nám letos nene-
chaví turisté ukradli obě kešky – tu 
původní i tu náhradní.

Infocentrum působí v Mariánských Lázních již 27 let. Těšíme se s vámi i na ten další!
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Karlovarský kraj – spolehlivý partner pro cestovní ruch

KIS Mariánské Lázně s.r.o. jako provozovatel Turistického informačního centra a lokální destinační agentury pra-
videlně využívá možnosti získat dotace na svou činnost v dotačním titulu Karlovarského kraje na podporu aktivit 
v cestovním ruchu. 

V roce 2021 jsme získali finanční pod-
poru na dva projekty. Prvním z nich je 
rozvoj aplikace SmartGuide, což je ino-
vativní osobní audio průvodce v mobilu, 
který provádí návštěvníka po nejlepších 
místech, autentických zážitcích a zábav-
ných aktivitách ve městě. Nabízí pohodl-
ný poslech s vyprávěním místních prů-
vodců. Spouští se automaticky, jakmile 
turista dorazí na zajímavé místo  Aplika-
ce používá GPS navigaci, která provede 
turistu jeho vlastním tempem a kdy se 
mu to hodí. Premium verze je pro turisty 

sekce „aktuality“, možnost přihlášení se 
do účtu „moje vstupenky“ a také jsme 
díky dotaci mohli inovovat a vylepšit ad-
ministrativní rozhraní pro správu portá-
lu, včetně možnosti importu a exportu 
akcí do kalendáře akcí. Další novinkou, 
na kterou se můžete těšit, je interaktiv-
ní prohlídka města, kterou vám již brzy 
představíme. 

Děkujeme Karlovarskému kraji za 
pravidelnou finanční podporu.

zcela zdarma a umožňuje stáhnout of-
fline verzi, abyste šetřili svá data.
 ▪ V aplikaci je nyní díky podpoře 
Karlovarského kraje připraveno na 
50 doporučených ikonických míst 
a 13 komentovaných prohlídek, 
z nichž čtyři jsou určeny pro dětské 
posluchače. Aplikaci si můžete zdar-
ma stáhnout ZDE 

Karlovarský kraj dlouhodobě podpo-
ruje také rozvoj webových stránek 
– oficiálního turistického portálu Ma-
riánských Lázní. Na něm letos přibyla 

Nevyužité kupony za rok 2021 lze využít pro 
nákup kuponů v roce 2022

Tip na dárek pod stromeček – dárkové kupony 2022, Turistická regionální karta, batůžky, tašky a další suvenýry s vever-
kami, znovu použitelné nano roušky, pohárky. 
Komentované a adventní prohlídky pokračují! Pojďte se projít po mrazivých Mariánských Lázních s našimi průvodci.

https://www.marianskelazne.cz/smartguide/
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Skiareál čeká na první mráz

Momentálně se Skiareál Mariánky jako každý rok připravuje na novou zimní lyžařskou sezonu. Provádějí tu údrž-
bu, opravy a následně revizi lanové dráhy a lyžařských vleků, současně umísťují zasněžovací techniku na sjezdovky 
a čekají na první prosincový déletrvající mráz (alespoň –4 °C). 

vedením lana a kolotoč. Lyžařská škola 
(pro děti i dospělé) bude pod taktovkou 
partnera skiareálu, společnosti Yellow 
Point, v provozu od 25. 12. 2021 v bu-
dově vedle spodní stanice lanovky.
Zahájení zimní lyžařské sezóny je na-
plánováno jako každý rok na první svá-
tek vánoční, tj. 25. 12. 2021 (sobota), 
konec zimní sezóny pak na 31. 3. 2022.
Areál bude v provozu denně od 9.00 do 
16.00. V případě, že kvůli klimatickým 
podmínkám nebudou sjezdové tratě 
ještě kompletně vysněžené, bude v pro-
vozu pouze lanová dráha pro turisty.

Večerní lyžování bude probíhat ve dnech 
středa, pátek, sobota od 18.00 do 21.00. 
V zimní sezóně je naplánováno rovněž 
tradiční „testování lyží“ pro veřejnost 
ZDARMA – pravděpodobně tato akce 
proběhne na začátku února 2022. 
V současné chvíli je až do 15. 12. 2021 
možné si zakoupit celoroční skipass 
s 20% slevou, který lze využít jak na ly-
žování v zimní sezóně 2021/2022, tak 
po celý letní provoz 2022 na kabinkovou 
lanovou dráhu 

www.skimarianky.cz

V pátek 26. 11. od 12:00 do 18:00 a v so-
botu 27. 11. od 10:00 do 17:00 probě-
hl první výprodej vybavení z půjčovny 
a další výprodeje budou následovat. 
V letošním roce zde bude možné za vel-
mi nízké ceny koupit lyže, lyžařské boty, 
snowboardy, přilby a další vybavení.
Jak nám sdělil vedoucí skiareálu Vladi-
mír Černý, novinkou pro letošní zimní 
sezónu bude umístění pojízdného pásu 
do prostoru dětského parku a také vý-
uka při večerním provozu v nově osvět-
leném dětském parku. Další výbavou 
dětského parku jsou dva vleky s nízkým 
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Knihovna Mariánských Lázní skrývá poklad

Málokdo ví, že knihovna Mariánských Lázní má balneologickou sbírku publikací, která obsahuje monografie, od-
borné časopisy a výzkumné zprávy (dohromady cca 6000 položek) z oblasti lázeňství, balneologie, balneoterapie 
a příbuzných lékařských oborů.

Tato literatura se půjčuje pouze na zá-
kladě objednávky do druhého dne v 
oddělení dospělých nebo ve studovně 
prezenčně. Jak nám vysvětlila ředi-
telka knihovny paní Mgr. Taťána Bať-
ková, tuto literaturu si často objedná-
vají studenti lékařské fakulty, lékaři 
nebo zaměstnanci Institutu lázeňství  
a balneologie. Mezi klenoty sbírky pa-
tří publikace z konce 18. století tištěné 
švabachem. Čtenáři tu najdou i publika-
ce třeba od Johanna Josefa Nehra, čes-
kého klášterního lékaře a zakladatele 
Mariánských Lázní jako lázeňského 
města, nebo zajímavé dílo od Karla Jo-
sepha Heidlera Edlera von Heilborna, 
který studoval nejen prameny, ale také 
slatinu a plyn a možnosti jejich uži-

tí. V publikaci od Enocha Heinricha 
Kishe (balneolog, gynekolog a vyso-
koškolský pedagog, který pocházel 
z významné pražské německo-židov-
ské rodiny, v Mariánských Lázních 
pracoval od roku 1863) pak najdete 
popis vlivu zdejších pramenů na srd-
ce a cévy. 
Všechny tyto zajímavé knihy včetně 
sbírky starých průvodců Mariánský-
mi Lázněmi bude možné zhlédnout 
na výstavě v knihovně v příštím roce, 
která bude otevřena při příležitos-
ti zahájení lázeňské sezony, jak nám 
sdělila ředitelka knihovny Mgr. Taťá-
na Baťková.

Dušičková prohlídka
Letos se poprvé v Mariánských Lázních konala Dušičková prohlídka. Prohlídku při příležitosti Památky zesnulých vedla paní 
architektka Lída Míková na městském hřbitově, kde jsou dochovány architektonicky cenné náhrobky rodin ze zlaté éry Mari-
ánských Lázní, lékařů, starostů, stavitelů, hoteliérů, od Václava Skalníka až po Josefa Schaffera. 

S myšlenkou udělat podobnou prohlíd-
ku přišla právě paní Míková, protože 
věděla, kolik cenných historických in-
formací o městě, hotelech a místních 
rodinách skrývá právě hřbitov. Paní Mí-
ková vřele doručuje jej navštívit a strá-
vit tam alespoň hodinu. 
Zajímavá pro návštěvníky města může 
být hrobka Caspara Otta, bývalého 
majitele Grandhotelu Ott (Pacifik). Ho-
teliér Caspar Ott,  úspěšný zakladatel 
hotelů Monty, Pacifik a Opera, byl čle-
nem městské rady a kolegia městské-
ho zastupitelstva a spoluzakladatelem 
malého městského muzea. V roce 1885 
rovněž zřídil kavárnu Egerlander. V ne-
krologu městské zastupitelstvo uvádě-
lo, že jeho jméno je úzce spojeno s nej-
větším rozkvětem Mariánských Lázní.
Hotel Hvězda, který byl postaven v roce 
1819, si zachoval dodnes své původní 
jméno  Postavil jej hoteliér Ferdinand 
Kriegelsteinze Šternfeld. 
Jednou z pamětihodností hřbitova je 
také náhrobek rodiny Bremů. Karel 
Brem v roce 1818 otevřel lékárnu ve 
Starých lázních a stal se prvním měst-

ským lékárníkem. Pochován byl v ro-
dinné hrobce na hřbitově v roce 1845. 
Za návštěvu stojí rovněž hrobka Jose-
fa Franka, slavného lékaře a propagá-
tora lázní, který v roce 1868 napsal 
oslavný list k 50. výročí Mariánských 
Lázní. Byl majitelem domu Frank 
Haus na Goethově náměstí. 
Určitě je dobré si připomenout i slav-
ného zahradníka a starostu města 

Václava Skalníka, který založil lázeňský 
park, vysadil stromy a opravil potoky. 
Roku 1960 byl umělecky upraven jeho 
hrob a lázeňský park byl pojmenován 
jeho jménem  
Náhrobky nám nejlíp ukazují historii 
lázeňského města a jsou připomínkou 
osobností, které město vybudovaly 
a určitě si zaslouží vzpomínku a zapá-
lenou svíčku.
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Maxim Gorkij, *28.8. 1868 - †18.6. 1936

6. prosince si připomeneme 98 let od návštěvy Mariánských Lázní slavným 
ruským spisovatelem, dramatikem a básníkem, Maximem Gorkim. (vlast-
ním jménem Alexej Maximovič Peškov).

Přijel sem z popudu V.I. Lenina, za 
léčbou svého plicního onemocnění 
a ubytoval se se synem, snachou, ma-
lířem Rakitským a sekretářkou v ho-
telu Maxhof (dnes Hotel Maxim na Mí-
rovém náměstí 141). Jeho ošetřujícím 
lékařem zde byl dr. Olbert. Vzpomínka 
doktora Olberta: „První a trvalý do-
jem, který každý získal o Gorkém, byl 
dojem sympatického a dobrotivého 
člověka. Byl pro mě typem pravého 
Rusa, pro něhož je vlastní přímost, 
dobrotivost, laskavost, skromnost, 
láska k člověku. Setkání s Gorkým po-
kládám za jednu z nejvýznamnějších 
událostí mého života, ačkoliv jsem za 
své 41leté lékařské praxe poznal ne-
málo významných osobností " 
Svůj pobyt si zde vyplňoval celodenní 
spisovatelskou prací. Připravoval své 
"Poznámky z deníku", a dále povídky 
Požáry, N. A. Bugrov, A. N. Šamitová, 
Směšné, Zahradník, Pastýř, a prý i črtu 
o ženě Lva Nikolajeviče Tolstého.

Alfred Bernhard Filip Nobel, *21.10.1833–†10.12.1896
Na klinice někdejšího Výzkumného ústavu balneologického v dome čp. 123 na 
Ruské ulici, kdysi to býval Petzoldtův hotel Casino, pobýval před 128 lety, samot-
ný zakladatel Nobelovy nadace – slavný švédský chemik a vynálezce Alfred Nobel.  

Proslul především jako objevitel dy-
namitu (1867) a bezdýmného střel-
ného prachu (1887)  Své obrovské 
jmění věnoval ve své závěti do fon-
du, z něhož jsou každoročně od roku 
1901 udělovány Nobelovy ceny. 
Na Nobelův pobyt v rodinném hotelu 
Casino vzpomínal jeho tehdejší ma-
jitel pan Viktor Petzoldt: Nobel by-
dlel v hotelu kolem roku 1893-1894 
a když odjížděl, šel jsem se spolu 
s otcem, majitelem hotelu s ním roz-
loučit. Pan Nobel srdečně děkoval za 
dobrou obsluhu i přijetí a potom se 

k našemu údivu postupně obracel ke 
čtyřem stěnám pokoje a s každou se 
samostatně loučil tak, že se hluboce 
uklonil a pravil: „Adieu du liebe Wand!" 
Nato vyšel na balkón, obrátil se směrem 
k Mariánským Lázním, při čemž je oslo-
vil: „Adieu du liebes Marienbad, und 
auch du, schöner Wald!“ V té chvíli jsme 
měli pocit, že pan vynálezce nebude asi 
úplně normální. Po dvou letech jsme se 
doslechli, že zemřel, a tak se už nevrátil 
k nám, kde se mu velice líbilo.“ 
Letos by 10. prosince oslavil 125. naro-
zeniny.

zdroj: hamelika.cz

Často se večer procházel městem. Nej-
raději chodíval k Lesnímu prameni a do 
Maxova údolí za město, kolem hotelu 
Carlton (hotel Svoboda)  Chladné ma-
riánskolázeňské podnebí se sněhem 
a mrazy poskytlo spisovateli všechny 
podmínky pro léčbu a jeho zdravotní 
stav se rychle zlepšoval. Bohužel, náhlá 
obleva a deště v březnu 1924 přinesly 
Gorkému dočasné zhoršení jeho zdra-
ví a na radu lékařů pokračoval léčbou 
v Itálii a 3. dubna 1924 opouští s rodi-
nou a přáteli Mariánské Lázně.
Na počest návštěvy slavného spisovate-
le byla pojmenována mariánskolázeň-
ská kolonáda  
Stezka spisovatelů s jedenácti panely 
umístěnými po městě, nám živě připo-
míná pobyt tohoto slavného velikána. 
Mapky s přehledem panelů na marián-
skolázeňské Stezce spisovatelů je mož-
né získat v TIC Mariánské Lázně v Poš-
tovní ulici. Součástí mapky jsou i kvízy. 

Více o stezce spisovatelů ZDE >

https://www.marianskelazne.cz/stezka-spisovatelu/


Zima neodmyslitelně patří ke kaž-
dým horám, a ty Krušné nejsou vý-
jimkou. Najdete zde kvalitní lanovky, 
moderní vybavení a další služby. 

Skiareál Klínovec
Skiareál Klínovec je největším lyžařsky 
propojeným areálem v ČR. Návštěv-
níci si mohou vychutnat přes 31 km 
sjezdovek. V rámci unikátní přeshra-
niční spolupráce s blízkým areálem 
Fichtelberg můžou lyžaři dokonce na 
jeden skipas využít až 47 km sjezdo-
vek. Skibusy mezi oběma areály jezdí 
zdarma a cesta trvá pouhých 10 mi-
nut. Chloubou skiareálu je téměř 3 km 
dlouhá a 100 m široká "Jáchymovská" 
sjezdovka alpských rozměrů.
Pro vyznavače freestylu se upravu-
jí dva parky – Snowpark na Neklidu 
a Funpark na severní straně, který je 
vhodný spíše pro začátečníky.

Už jste navštívili?
Náprava Jáchymov
Nachází se bezprostředně nad lázněmi 
Jáchymov v nadmořské výšce 800–
930 m. Středisko nabízí sjezdové tratě 
všech obtížností, které jsou pravidelně 
upravovány, část tratí je uměle zasně-
žována.
K dispozici jsou tři lyžařské vleky, 
lyžařská škola, večerní lyžování, ski-
servis a půjčovna lyží.
Plešivec
Výstavba byla dokončena v roce 2014. 
Nabízí 12 km upravovaných a technic-
ky zasněžovaných sjezdovek, s různou 
obtížností. Hlavní sjezdovky jsou širo-
ké 50–80 m, nejdelší má 4,2 km.
Nové Hamry
Menší areál Nad Kostelem na úpatí 
Dvorského vrchu, který se nachází pří-
mo v obci. Je vhodný především pro 
rodiny s dětmi, začátečníky a mírně 
pokročilé. 
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Krušné hory patří k nejnavštěvovanějším  
zimním střediskům v ČR

Fichtelberg - Kurort Oberwiesenthal
Největší lyžařské středisko ve východ-
ním Německu. Kromě sjezdovek a ly-
žařských stop je zde také skokanský 
můstek, snowpark a snowtubing. Pod-
le obtížnosti si lze vybrat celkem z de-
víti sjezdovek 
Pod Nádražím Pernink
K dispozici jsou tři lyžařské vleky (250, 
300 a 700m) s umělým zasněžováním. 
Samozřejmostí je půjčovna lyžařského 
vybavení, lyžařská škola a možnost ve-
černího lyžování.
Potůčky
Nabízí denní provoz od 9.00 do 16.00 
hodin, poté večerní lyžování od 17.00 
do 20 00 hodin  Sjezdovka je zde dlou-
há 555 m s vlekem (kotva), dětským 
vlekem, půjčovnou lyží. Pokročilí lyža-
ři a snowboardisti mohou vyzkoušet 
snowpark s umělými překážkami.

zdroj:  zivykraj.czzdroj:  zivykraj.cz

Skiareál Klínovec: klinovec.czklinovec.cz
Náprava: skiarealnaprava.czskiarealnaprava.cz
Plešivec: skiarealplesivec.comskiarealplesivec.com
Fichtelberg: fichtelberg-ski.defichtelberg-ski.de
Pernink: skiarealpernink.czskiarealpernink.cz
Potůčky: skipot.czskipot.cz

https://klinovec.cz/
http://skiarealnaprava.cz/
https://skiarealplesivec.com/cs
https://www.fichtelberg-ski.de/
https://skiarealpernink.cz/cs
https://www.skipot.cz/cs/
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27.11.2021 – 19.12.2021
Hlavní kolonáda

Mariánskolázeňský  
vánoční trh 2021
Vánoční trhy byly z nařízení Mini-
sterstva Zdravotnictví zrušeny. Po 
domluvě s organizátory a na základě 
usnesení rady města byl odsouhlasen 
náhradní program. Je skromnější, ale 
dodržuje všechna aktuální nařízení.

více informací ZDE

Tipy na akce

Provozní doba v prosinci
1 12  2021 – 23 12  2021 
denně  9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00
24.12. 2021 – 4.1. 2022 
zavřeno

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

22.12.2021, 17:00
Městská knihovna

Cestovatelská přednáška 
Ing. Petra Bořila
Téma: Mezi růží a lvem, Od Rožmber-
ka do Budějovic. 
Cyklus pravidelných a oblíbených 
cestovatelských přednášek zakončíme 
putováním po jižních Čechách. 

více informací ZDE

16.12.2021, 19:30
Městské Divadlo

Škola základ života
Muzikálová komedie o študácích, 
kantorech, rodičích, ideálech, disciplíně 
a nostalgických vzpomínkách.

Divadelní předplatné podzim 2021

více informací ZDE

17.12.2021, 19:30
Společenský dům Casino

Vánoční koncert
Georg Philipp Telemann:  
Koncert pro housle, 3 lesní rohy a smyčce
Jaroslav Krček: Hudba Vánoc
Georg Friedrich Händel:  
Hudba k ohňostroji (výběr)
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období

ABONENTNÍ KONCERT - ABO 3
více informací ZDE

19.12.2021, 16:00
Kolonáda

Rybovka 2021
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 
“Hej mistře!” v podání Západočeského 
symfonického orchestru a Smíšeného 
pěveckého sboru Fontána Mariánské 
Lázně.

více informací ZDE

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/aktuality/akce/nahradni-program-za-vanocni-trhy/
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
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/cestovatelska-prednaska/3866/?dateId=20643
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
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/slepa-laska/3150/?dateId=19984
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
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/soul-stars-symphony/3804/?dateId=20278
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/zive-pohranici/3805/?dateId=20671


4. Adventní prohlídka so 18.12. 2021, 12:30 130,-
S nadílkou u Krále smrků - tradiční turistická akce.

2. Adventní prohlídka so 04. 12. 2021, 13:30 130,-
Historická prohlídka města trochu jinak.

3. Adventní prohlídka so 11.12. 2021, 13:30 130,-
Historická prohlídka města trochu jinak.

Prohlídka centra města čt 02. 12. 2021, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Prohlídka centra města čt 09.12. 2021, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Prohlídka centra města čt 16.12. 2021, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

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.

ZDARMA S
KARTOU

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.

PROSINEC 2021

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


