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Vyhlídky a lázeňské cesty
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Vyhlídky a lázeňské cesty
V kopcích nad údolím Teplé se táhne spletitá síť krásných upravených cest s altánky a výhledy na město. Vycházky po lázeňských lesích jsou nezřídka předepisovány lékaři jako terénní
kúry. Do lesů se dostaneme pěšky např. od Puppu či z Divadelního náměstí, anebo lanovkou na Dianu.
Lázně jako na dlani se ukáží z vyhlídkové terasy nad bazénem
hotelu Thermal, 6 kam dojdeme cestičkou mezi stromy z parkoviště za hotelem. Další vyhlídkou jsou Tři kříže nad nemocnicí.
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KARLOVY VARY

Užitečné informace
Aktivity: sklářská huť a muzeum sklárny Moser, vyhlídková
okružní linka MHD č. 91 (Divadelní náměstí).
Parkování: podzemní garáže ul. Libušina, nám. Milady Horákové, hotel Thermal; parkoviště Městská tržnice, Kouzelné městečko ve Slovenské ul.
Suvenýry: Karlovarské oplatky, bylinný likér Becherovka, číše ze
sklárny Moser, výrobek z porcelánu, předměty z vřídlovce, pohárek s motivem města
Hlavní akce: Mezinárodní filmový festival (začátek července)
Körnerův dub (Dalovický park): s obvodem kmene 854 cm
je nejznámější strom v kraji. Pojmenován je dle Theodora Körnera, který napsal báseň Pět dalovických dubů (1810). Jeden
z nich shořel „nepozorností hajného, který v dutině kuny vykuřoval…“
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Karlovy Vary ( 355 321 171, Mlýnské nábřeží 5
Jáchymov ( 353 808 128, Náměstí Republiky 1
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Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
Mikroregion Sokolov - východ
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