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Pestrobarevná měsíční krajina v SOOSu

Okolí

Národní přírodní rezervace SOOS, vyhlášená v roce 1964,

¤

Františkovy Lázně s Aquaforem (5 km)

je rozlehlé území (221 ha) se soustavou rybníků, mokřadů,

¤

Motýlí dům v Žírovicích u Fr. Lázní (2 km)

rašelinišť a slatinišť. T Naučná stezka dlouhá 1,2 km vede

¤

Hrad Vildštejn ve Skalné (3 km)

po dřevěných lávkách přes místy vyschlé slané jezero s pes-

¤

Hrad Seeberg (8 km)

tře zbarveným rozpukaným dnem. Z mofet do vody vyvě-

¤

Cheb (hrad, středověké centrum; 8 km)

rá oxid uhličitý. V nedalekém Novém Kostele se třese zem
mnohokrát za rok. SOOS je ráj vodních ptáků a obojživelní-

Ubytování

ků, z rostlin zde rostou např. halofity, slanomilné rostliny.

¤

Penzion Vlasta Peterková,

Stravování
¤

a penzion ( 774 410 520

Bezejmenná 8, Březová
¤

( 352 661 341

Dále v SOOSu - výstavy věnované dinosaurům, přírodě SOOSu, ptákům, dějinám Země; malá obora s daňky a stanice pro

¤

poraněné dravé ptáky, kde je pro veřejnost vyčleněna mini
ZOO.

¤

Salaš Rýžovna, restaurace

¤

Restaurace U Špejcharu,

Selský dvůr, Nový Drahov,

Nový Kostel-Kopanina

( 354 542 449

( 354 509 316

Penzion U Jany, Nádražní 112
Sokolov ( 352 624 711

¤

Restaurace na Kladské v různých cenových kategoriích.

i

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů
SOOS ( 354 542 033, Nový Drahov
Boží Dar ( 359 571 007, Boží Dar 1
Cheb ( 354 440 302, nám. Krále Jiřího
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Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
Mikroregion Sokolov - východ

neprodejné

