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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů 

Královské Poříčí ( 352 629 722, Statek Bernard

Když prší a fouká

Č E S K Y

PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ 
V SOKOLOVĚ A OKOLÍ

Ubytování

¤ Hotel Globál

 U Divadla 589, Sokolov 

 ( 352 605 305

¤ Statek Bernard (vč. restaura-

ce), Královské Poříčí, Šachet-

ní 135, ( 722 929 959

Stravování

¤ Kavárna Henriette

 nám. Budovatelů 1, Sokolov 

 ( 352 698 555

¤ Restaurace v Multifunkním 

 centru, Komenského 250

 Březová ( 352 600 001
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Nápady na zážitky, když je venku mokro, zima a sychravo. 

Můžeme sportovat, relaxovat nebo získávat nové zajíma-

vé informace.

Kultura
¤ Kino Alfa v Sokolově (Heyrovského 1391) a Kino KASS v Cho-

dově promítají 3D filmy.

¤ Divadlo v Městském domě kultury v Sokolově (Hornický dům 

na nám. Budovatelů).

Lázeňský nákupní ráj - Karlovy Vary

¤ Prohlídku památek v největším a nejznámějším lázeňském 

městě ČR můžeme spojit s nákupy v obchodních centrech 

u rychlostní silnice ve směru ze Sokolova. Výlet centrem měs-

ta za obchůdky spojíme s prohlídkou kolonády. 5  Začneme 

na třídě T. G. Masaryka. Dobrým suvenýrem je číše sklárny 

Moser, lázeňské pítko, lahev Becherovky.

¤ Parkoviště: Městská tržnice (ul. Varšavská), most 17. listopadu, 

hotel Thermal (ul. I. P. Pavlova), nám. Milady Horákové.

Asijská tržnice a překvapení v Německu

¤ Ve Svatém Kříži na hranici s Německem sídlí tržnice Dragon 

Bazar se stovkami stánků a řadou služeb. V Chebu můžeme 

vyrazit do obchodních center (Dragon, Pivovarská) a do ob-

chůdků na středověkém náměstí (nedaleko je hrad a slavné 

církevní památky). Mnozí mají rádi německé obchody kvůli 

výhodným cenám; můžete zkusit města Marktredwitz (52 km 

ze Sokolova) nebo Weiden (aquapark; 86 km). 

Statek Bernard, centrum tradičních řemesel 2 

Na Statku Bernard v Královském Poříčí (Šachetní 135, tel. 

722 929 959) je v provozu několik řemeslných dílen, 7  penzion 

a výborná restaurace. Na nádvoří sou originální herní prvky pro 

děti, opodál se v ohradě pasou kozičky. Každý měsíc se zde koná 

nejméně jedna kulturní akce. V létě r. 2011 má být otevřena ex-

pozice česko-německého naučného centra řeky Ohře.

Řemeslné rychlokurzy: v hodinovém kurzu se dozvíte zajíma-

vosti o řemesle a vyrobíte si drobný suvenýr. Rychlokurz, který 

stojí 90-110 Kč, je třeba objednat na tel. č. 733 553 238. 

¤ keramika è zvoneček, stojánek na ubrousky

¤ kovářství è podkovička pro štěstí

¤ vonná svíce è plovoucí svíčka

¤ patchwork è jehelníček, zvířátko

¤ krejčovství è maňásek na prst

¤ platnéřství è malý rytířský štít

Interaktivní prohlídka muzea řemesel obsahuje zemědělskou 

expozici, život na venkově a sbírku historických motocyklů, 3  vý-

stavu Pocta řemeslům. Zajímavostí je pohyblivý model hamru 

(výroba železa). Vyzkoušíte si brnění a objevíte tajemství výroby 

porcelánu. 

Z širokého okolí vedou do Poříčí značené trasy KČT a prochází 

jím cyklostezka Ohře. 

Sport a relaxace na Sokolovsku
Multifunkční centrum na Březové: nabízí sportovní/kulturní 

sál, restauraci, hospůdku a hernu, v níž je minisquash, simu-

lační plátno (laserová střelnice atp.) a bowling. Zkrátka zába-

vu na několik hodin.

Sportovní centrum JILO na Hruškové: je rájem pro milovníky 

raket. Jsou zde totiž (v zimě kryté) tenisové kurty a squashové 

kurty, dále bowling, sauna a půjčovna kol.

Sportovní centrum Vintířov (č. p. 62) nabízí bowling, 6  fitness, 

velký a malý squash a stolní tenis.

Solná jeskyně Anežka (Sokolov, Sokolovská 1622, suterén poš-

ty) skýtá mikroklima vhodné při alergiích, stresu, onemocně-

ních kůže. Jedna seance trvá 50 minut.

Krytý bazén v Sokolově (25 m) s dvěma výřivkami, parní ko-

morou, tobogánem, T  brouzdalištěm a občerstvením.

Aquaforum ve Františkových Lázních s několika bazény 

a spoustou atrakcí (tobogán, skluzavky, vodní jeskyně, vířiv-

ka, vodopád, hřiště na plážový volejbal). Restaurace a sauna. 

Bowlingové dráhy najdeme v každém městečku; oblíbené 

jsou v Královském Poříčí, na Březové a v Sokolově. 

Poznávání

¤ Stálá expozice muzea v zámku v Sokolově je umístěna v 11 

sálech a dotýká se rozmanitostí přírody, historického vývoje, 

Třicetileté války, rozvoje průmyslu, těžby rud a uhlí. 1 

¤ Muzeum knižní vazby sídlí v Černé věži v Lokti a návštěvní-

kům prezentuje vývoj knižních vazeb včetně knihařské dílny 

z přelomu 19. a 20. století. Na náměstí najdeme Galerii, což je 

kavárna spojená se stálou prodejní expozicí uměleckých děl, 

hrnčířských a užitkových předmětů. Hlavní atrakcí Lokte je ale 

samozřejmě hrad. 

¤ Hornická muzea v Krásně a Horním Slavkově se věnují mi-

neralogii Slavkovského lesa, hornictví, cínařství (H.S.) a důlní 

technice (K.). 4  

¤ Hvězdárna v Karlových Varech pořádá různé akce po celý rok. 

Pravidelně se konají večerní odborná pozorování oblohy a as-

tronomická odpoledne.
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