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jako stvořený. Ať už máte doma 
neúnavné rošťáky, hloubavé 
malé vědce nebo nadšence 
do zvířátek, nemůžete sáhnout 
vedle. Nechte je vyřádit na 
hřištích a atrakcích, vplout 
do pohádkových světů nebo 
se dozvědět něco o přírodě. 
Ukažte jim krásy naší země 
a objevte místa, která uchvátí 
je i vás. Připravte jim rodinný 
výlet, na který nezapomenou. 
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Zabořit prsty do hebké srsti 
je ten nejlepší lék na špatnou 
náladu. Vděčný zvířecí pohled 
zase vykouzlí úsměv na rtech i těm 
největším protivům. A co teprve 
vyhoupnout se do koňského 
sedla nebo si vyzkoušet život 
na farmě? To vše a mnoho 
dalšího u nás můžete zažít. 

EKOCENTRUM OSTROV

V tomto malém ráji zvířat budete mít na dosah ruky 
ovce, kůzlata a další čtvernohé obyvatele farem, prohléd-
nete si dravé ptáky nebo hlodavce a pod vodou se vám 
předvede široké spektrum ryb a dalších pestrobarev-
ných živočichů. Až vás rozbolí nohy, můžete si v klidu 
posedět v nedaleké relaxační zahrádce, zatímco vaše 
děti se zabaví u výběhu pro želvy a morčata. 

 → MDDM Ostrov — Ekocentrum
Klášterní 1418
363 01 Ostrov

 → www.mddmostrov.cz

 → GPS: 50.3056581, 12.9355419

1

MINIZOO A MOTÝLÍ DŮM DIANA

Pokud máte namířeno na pověstnou karlovarskou roz-
hlednu Diana, nezapomeňte s dětmi navštívit minizoo 
a tropickou zahradu s cizokrajnými motýly z celého světa. 
Stovky exemplářů pestrobarevných tvorů s rozpětím křídel 
až 20 centimetrů tady můžete obdivovat opravdu zblízka, 
žádné bariéry tady totiž nenajdete. Hlavně mějte vždy 
připravený foťák, kdyby se právě vám jeden z nich rozhodl 
posadit na rameno. K rozhledně jezdí pohodlná sedačka.

 → Výletní areál Diana
Vrch přátelství 5/1
360 01 Karlovy Vary

 → www.dianakv.cz

 → GPS: 50.2187414, 12.8716978

2

Minizoo a Motýlí dům Diana
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EKOLOGICKÁ FARMA KOZODOJ

Návštěva této malé rodinné farmy je zážitek, na který se 
nezapomíná. Skrytá v meandrech řeky Rolavy nabízí všem 
zájemcům vhled do života nejrůznějších druhů zvířat, od 
koní přes osly a prasátka až po lamy. Na farmě berou chov 
opravdu vážně a vysvětlí vám vše od základních potřeb 
zvířat, jejich užitečnosti pro člověka až po to, jakou mají 
povahu nebo jak vypadá svět třeba z pohledu koně.

 → Kozodoj, ekocentrum pro Karlovarský kraj
Rolavská 53856
360 17 Karlovy Vary

 → www.kozodoj.cz

 → GPS: 50.2569711, 12.8095131

3 OBORA SVATÝ LINHART

Utrhnout si šišku těsně pod korunou stromu, zatímco se pod 
vámi pasou jeleni? Jedině v pohádkové Oboře Svatý Linhart, 
protkané soustavou visutých mostů, které vás zavedou až 
do šestimetrové výšky, odkud se život v oboře pozoruje 
jedna báseň. Pokud by vám to bylo málo, vyzkoušejte 
stezku ve stromech s pozorovacími domky až 15 metrů 
nad zemí. Pro dobrodružné povahy místo jako stvořené. 

 → Areál Svatý Linhart
Sovova stezka 504/4
360 01 Karlovy Vary

 → www.llkv.cz

 → GPS: 50.2120553, 12.8481425

FARMA HORY

Zabořit prsty do hebké jelení srsti a spatřit na vlastní 
oči vzácného a tajemného černého daňka můžete na 
Farmě Hory, která leží v kouzelné krajině na půli cesty 
mezi Karlovými Vary a Loktem. Turisté, cyklisté a pře-
devším rodiny s dětmi zde najdou útočiště v lůně 
krušnohorské přírody, odkud se dá vyrážet na výlety 
po nejznámějších místech Karlovarského kraje. Farma 
nabízí ubytování, stravování i cvičiště pro koně. 

 → Farma Hory
Hory 105
360 01 Karlovy Vary

 → www.farma-hory.cz

 → GPS: 50.2023333, 12.7910886

4

5

Ekologická farma Kozodoj
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BIOFARMA KOBYLÉ BABIČČIN DVOREČEK

Ponořte se do života na farmě a zažijte rodinný výlet 
snů. Děti se dozvědí, jak se vyrábí sýr nebo domácí mar-
meláda, rodiče si skočí do bazénu s vířivkou nebo na 
rašelinový zábal, a večer pak všichni společně zakončíte 
u hřejivého krbu. Kromě toho se můžete projet na koni, 
vyzkoušet si práci na farmě a odvézt si domácí mléko, 
sirupy nebo přírodní olivové mýdlo ze zdejší mýdlárny.

 → Biofarma Kobylé
Babiččin dvoreček
Kobylé 8, 364 52 Žlutice

 → www.biofarmakobyle.cz

 → GPS: 50.0669675, 13.1781750

BIOFARMA BELINA

Jak se pasou ovečky? Kde se bere mléko? A co všechno se dá 
udělat s ostříhanou vlnou? Na všechny tyto a mnohé další 
otázky odpoví malým zvědavcům na biofarmě Belina. Pokud 
se vám tady zalíbí, nic vám nebrání se zde ubytovat a strávit 
tak noc v magickém prostředí Slavkovského lesa v obklopení 
zvířat, nebo si alespoň koupit nějaký ten domácí sýr či mléko.

 → Biofarma Belina
Nežichov 8
364 01 Toužim

 → www.biofarmabelina.cz

 → GPS: 50.0104756, 13.0161825

6

7

MALÝ ZOOPARK AMERIKA
Kousek od Františkových Lázní se rozprostírají rozsáhlé 
vodní plochy a u nich zoopark Amerika s chovem přátel-
ských mývalů, poníků, lam a vodní zvěře. Park je volně 
přístupný a vhodný jak pro pohyb, tak pro relaxaci. Děti 
se vyřádí u zvířat nebo na hřišti se spoustou atrakcí, vy si 
dáte v klidu kávu a všichni společně pak můžete vyplout 
na vodu, třeba k nedaleké biorezervaci obydlené mnoha 
druhy ptáků. Z města sem jezdí turistický vláček.

 → Lesopark Amerika
Jezerní 29/8, Slatina
351 01 Františkovy Lázně

 → www.flinfo.cz/cz/zajimavosti-v-regionu/lesopark-amerika

 → GPS: 50.1116358, 12.3334561

OBŮRKA HVOZD 

Rovnou do pohádky o Smolíčkovi vás zavede obora nad cen-
trem Mariánských Lázní. Zdejší jeleni a daňci se rádi nechají 
nakrmit, případně je můžete jen obdivovat z vyhlídky s pose-
zením. Navštivte i nedaleký Miniaturpark Boheminium s do 
detailu vyvedenými miniaturami českých památek. U hotelu 
Krakonoš si pak prohlédněte sochy Pohádkového ráje. 

 → Obůrka Hvozd
Pod Panoramou
Mariánské Lázně

 → GPS: 49.9692661, 12.7192539

8
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VYJÍŽĎKY NA KONÍCH — 
PEGAS DĚPOLTOVICE

Chcete zažít život na zámku a poznat přírodu z koňského 
sedla? Stačí složit na noc hlavu v areálu Pegas Děpoltovice. 
Budova penzionu, kde svého času pobýval i německý 
kancléř Otto von Bismarck, zůstává věrná původní podobě 
z 18. století a náleží k ní i pískoviště nebo letní zahrádka 
s možností grilování. Vyjížďky na koních mohou absolvo-
vat děti už od tří let a k službám vám bude zámecký kočár 
s vlastním vozkou, jako byste sami měli modrou krev.

 → JK Pegas Děpoltovice
362 25 Děpoltovice 1

 → www.jkpegas.cz

 → GPS: 50.2886806, 12.8197306

OBORA HÁJEK

Vydejte se s dětmi po nenáročné naučné stezce do 
Obory Hájek za stády daňků, muflonů a divokých 
prasat. Velkou šanci spatřit lesní zvěř máte u krmelců, 
kolem kterých vede 5,2 kilometrů dlouhá naučná 
stezka. Během procházky se seznámíte se zdejší 
faunou a florou na čtyřech informačních tabulích. 

 → Obora Hájek
363 01 Hájek

 → GPS: 50.2860439, 12.9171914

10
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Blbnout se u nás dá všelijak. 
Na trampolíně, opičí dráze nebo 
třeba pod pirátskou vlajkou při 
cestě za pokladem. A zatímco 
raubíři divočí, rodiče si můžou 
na chvíli odpočinout na pláži, 
v solné jeskyni nebo u šálku dobré 
kávy. Tak co, necháte se zlákat? 

ZÁBAVNÍ CENTRUM HOPA HOPA

Hledáte moderní a skvěle vybavené dětské centrum? 
V areálu Hopa Hopa najdete obří balonkovou skluzavku, 
bobovou dráhu, elektrická autíčka, spider síť a mraky 
dalších vychytávek pro mladší i starší děti. Připravte jim 
nezapomenutelnou oslavu narozenin v party salonku 
nebo je nechte vyzkoušet nejnovější herní konzole. 
A zatímco budou dovádět, schovejte se do relax koutku 
s plazmovými televizemi a chutným občerstvením.

 → Zábavní dětské centrum HOPA HOPA
Závodu míru 841/79
360 17 Karlovy Vary

 → www.hopahopa.cz

 → GPS: 50.244560, 12.832571 

12

SPORTOVNÍ AREÁL ROLAVA

Přímo ve středu Karlových Varů leží sportovní areál Rolava, 
který vám odpoví na otázku, co s volným časem. Přírodní 
koupaliště mezi zelenými stromky a písečné pláže včetně 
dvou ostrovů vytvoří základ pohodového dne s celou rodi-
nou. Děti všech věkových kategorií nadchne velká vzduchová 
trampolína s hřištěm, milovníky vody půjčovna šlapadel, 
bruslaře vyhrazený okruh a malé i velké stratégy obří šachy.

 → Volnočasový areál Rolava
Třeboňská 1049/92 
360 05 Karlovy Vary

 → www.kvcity.cz/areal-rolava

 → GPS: 50.2376886, 12.8458872

SVATOŠKY DĚTSKÝ RÁJ 

Označení „dětský ráj“ nemá tento areál v čisté přírodě 
údolí řeky Ohře jen tak. Vypusťte děti na obří vzdu-
chovou trampolínu, nechte je osedlat indiánské koně 
nebo se naučit westernovému či anglickému stylu jízdy, 
a užijte si zaslouženou chvilku klidu. Jako bonus si tady 
jako na jediném místě mezi Loktem a Karlovými Vary 
můžete legálně rozdělat oheň a třeba si něco opéct.

 → Přírodní areál Dětský ráj
Údolí 99
357 33 Loket

 → www.svatosskeskaly.cz

 → GPS: 50.1939383, 12.8077197

13
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CYKLOSTEZKA OHŘE

Na projížďku malebným údolím řeky Ohře zve páteřní 
cyklostezka o délce 110 kilometrů, která navazuje na 
německou Valdštejnovu stezku a propojuje všechny regiony 
Karlovarského kraje. Projedete si spoustu historických 
a zajímavých míst, jako například Loket nebo Svatošské 
skály, zavítáte do významných měst i poklidných vesniček, 
a hlavně strávíte den v léčivém prostředí karlovarské přírody. 
Trasa vede lesními stezkami nebo obecními silnicemi. 

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ 
AREÁL KRAJINKA

Od přehrady Skalka až po Chebský hrad sahá tento 
rekreační areál, který si přímo říká o celodenní výlet. 
Na atletickém stadionu si dáte pěkně do těla, v sedle kola 
z půjčovny prozkoumáte okolí a na závěr si třeba něco ugri-
lujete na piknikové louce. Malí rošťáci se rádi vyblbnou na 
lanové dráze, sportovce potěší několik víceúčelových hřišť. 
Zdejší amfiteátr navíc hostí i kulturní a umělecké akce.

 → Sportovní a rekreační areál Krajinka
Koželužská 1802/19—21
350 02 Cheb

 → www.chetes.cz

 → GPS: 50.0809233, 12.3638975

 → Lanové centrum Trinity
Koželužská 23, 350 02 Cheb

 → www.lccheb.cz

 → GPS: 50.0813333, 12.3607772

15
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PŘÍRODNÍ PARK PRELÁT

Prozkoumat fungování mlýnského kola, zablbnout si 
v dětském srubu nebo se na chvíli proměnit v indiány 
zde mohou děti všech věkových kategorií. Na ty zdatnější 
čeká opičí dráha nebo menší túra ke dvěma nedalekým 
rybníkům. Park se rozprostírá na rozhraní lesa a idy-
lické louky proťaté potůčkem plným žulových balvanů 
a v jeho středu pramení bájný Prelátův pramen.

 → Přírodní park Prelát
Tyršova 621/21
353 01 Mariánské Lázně

 → www.sport-marianskelazne.cz/sportovni-arealy/park-prelat

 → GPS: 49.9587561, 12.7171436

17

Přírodní park Prelát
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LODNÍ DOPRAVA POD HRADEM LOKET

Vžijte se do kůže námořníků nebo pirátů a vychut-
nejte si výhled na hrad Loket z paluby malé výletní 
lodi. Okružní plavby se konají od jara do podzimu, 
a to i za horkých letních dní, kdy je vody v řece pomálu. 
Na loď se vejde dvanáct lidí a obeplutí hradu zabere 
necelou půlhodinku. Ideální doplněk návštěvy hradu 
nebo zpestření programu pro skupinku výletníků.

 → Lodní doprava po řece Ohři

 → www.autobusy-kv.cz/doprava-lodni-doprava.html

 → GPS: 50.187999, 12.752395

ZÁBAVNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM FANTAZIE

Rodinné i narozeninové oslavy, případně jen den nabitý 
smíchem zažijete v centru Fantazie. Ústřední atrakcí 
je několikapatrová dobrodružná prolézačka s lávkami, 
průchody i tobogány, zábava na vás však čeká doslova 
v každém koutě. Atrakce jsou šité na míru dětem do dva-
nácti let, ale nebojte se, vyřádit se na nich mohou i starší 
sourozenci nebo rodiče. Na závěr si ještě můžete zalézt 
do solné jeskyně a udělat tak něco pro své zdraví.

 → Zábavně vzdělávací centrum Fantazie
Lipová 2039
356 01 Sokolov

 → www.fantaziesokolov.cz

 → GPS: 50.171181, 12.668991

18
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SPORTOVNÍ AREÁL — VRCH HÁJ

V idylické krajině na úpatí Krušných hor se přímo pod 
ašskou rozhlednou rozkládá sportovní areál Háj s tak 
širokou nabídkou aktivit, že nebudete vědět, kam dřív 
skočit. In-line okruh, hřiště pro míčové hry, lezecká 
stěna nebo minigolf a spousta dalších atrakcí čekají 
jen na to, až je vyzkoušíte. Vstup je zdarma, k dispo-
zici je veškeré sociální zázemí a dá se tady i přespat.

 → Sportovní areál — vrch Háj
U Rozhledny 2933
352 01 Aš

 → www.lesy-as.cz

 → GPS: 50.2308272, 12.2034800

20

Sportovní areál — vrch Háj
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MEANDR OHŘE

Nechte se unést osmi a půl hektary přírodního parku 
s jezírky, mezi kterými se klikatí svižně plynoucí řeka Ohře. 
Zahrát si můžete třeba pétanque, plážový volejbal nebo 
badminton, v jihozápadní části parku zase k návštěvě láká 
adrenalinová louka s padesáti hracími prvky nebo speciální 
dětské hřiště k vybití energie i těch největších rošťáků.

 → GPS: 50.2313858, 12.8432033

DĚTSKÝ SVĚT U HAFÍKA

Přemýšlíte, čím zabavit své děti? Vypusťte je v areálu 
U Hafíka a nechte je vyzkoušet skákací hrady, velké i malé 
skluzavky, uzavřené hřiště pro míčové hry nebo kon-
zole nabité hrami. Kromě zábavy si potrénují a vylepší 
své pohybové schopnosti například při řízení dětských 
formulí, v gladiátorské aréně nebo na lezecké stěně. 
Dospělí si mohou zahrát kulečník nebo stolní fotbal.

 → Dětský svět U Hafíka
Stará Kysibelská 645/71
360 01 Karlovy Vary

 → www.detskysvet-uhafika.cz

 → GPS: 50.236093, 12.897421
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Vítr ve vlasech a pod nohama 
ubíhající krajina. Čerstvý vzduch, 
který omlazuje a chutná po 
divoké přírodě. Lyžařské svahy, 
cyklostezky, vodácké trasy a celá 
široká síť sportovních okruhů 
a cest čeká jen na vaši návštěvu. 

LANOVÉ CENTRUM SVATÝ LINHART

Pod dohledem zkušených instruktorů se vy i vaše děti 
můžete na pár hodin změnit ve vládce džunglí a překo-
návat desítky lehčích i náročnějších překážek v lanovém 
centru Svatý Linhart. Okruhy jsou řazeny od lehkých 
až po ty obtížné a na ty nejodvážnější čekají i speciální 
překážky top-rope se slaňovací plošinou, vysokou kladi-
nou, skokem na hrazdu a dalšími krkolomnými prvky. 

 → Lanové centrum Svatý Linhart
Sovova stezka 504/4
360 01 Karlovy Vary

 → www.llkv.cz

 → GPS: 50.208996, 12.844298

23

AREÁL NOVAKO

Boží Dar je známý hlavně díky lyžování, ale Areál 
Novako vám i v letních měsících naservíruje pořád-
nou porci zábavy. Co takhle projezdit kopce na horské 
koloběžce nebo terénní káře? Nebo vás víc lákají tram-
políny, skluzavky a skákací hrady? A co třeba lanové 
centrum s dětským hřištěm nebo prostory pro míčové 
hry? Jedno je jisté, nudit se nebude nikdo.

 → Areál Novako
362 62 Boží Dar 196

 → www.novako-ski.cz

 → GPS: 50.411975, 12.924174

TRAIL PARK KLÍNOVEC

Na čtyřiadvaceti kilometrech klesajících cyklostezek 
se vyřádí začínající jezdci, rodiny s dětmi i pokročili 
bajkeři. Šlapání do kopce se bát nemusíte, na začátek 
každé z nich vás pohodlně vyveze moderní lanovka. 
Kompletní zázemí včetně půjčovny kol se servisem, spe-
cializovaného obchodu nebo sprch je samozřejmostí. 
Trasy jsou rozdělené do tří úrovní podle obtížnosti.

 → Trail Park Klínovec
362 51 Jáchymov

 → www.trailpark.cz

 → GPS: 50.394887, 12.967362
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SPORTCENTRUM KLÍNOVEC

Klínovec rozhodně neusíná letním spánkem, právě 
naopak. Na jaře i v létě si v oblíbeném lyžařském stře-
disku můžete vyšlápnout třeba na nordic walking túru, 
projet se na horském kole či koloběžce nebo si zastřílet 
z luku. Načerpat energii z hor lze i během skákání na 
trampolíně nebo v krytém bazénu. A kdo by rád vyzkou-
šel něco speciálního, pro toho je tu bungee running 
a disc golf, ideální zábava pro děti nebo skupiny přátel. 

 → Sportcentrum Klínovec
Loučná pod Klínovcem 110 
431 91 Vejprty 

 → www.sportklinovec.cz

 → GPS: 50.404456, 12.983501

26

AREÁL PLEŠIVEC

Zažijte 100% adrenalin v areálu Plešivec. Obří houpačka ve 
výšce šestnácti metrů se stavem beztíže vás dostane do varu 
a nabídne překrásné výhledy na Krušné hory. Hned vedle 
si můžete vyzkoušet volný pád ze třinácti metrů s extrémně 
měkkým dopadem nebo bungee trampolínu pro trénování 
akrobatických skoků. Menším návštěvníkům učaruje lanové 
centrum nebo mytická stezka plná strašidel a příběhů. 

 → Areál Plešivec
Plešivecká 445
362 35 Abertamy

 → www.plesivec.eu

 → GPS: 50.356333, 12.839514

LANOVÝ PARK LOKET

Mimořádný zážitek si odnesete z lezení v korunách stromů 
z nádherným výhledem na starobylý hrad a malebné okolí 
řeky Ohře. Vyzkoušejte si Himálajský a Barmský most,
vzdušné zámky i síťovou lávku ve výšce od pěti do dva-
nácti metrů pod dohledem zkušených trenérů.

 → U Amfiteátru Loket

 → www.lanopark.cz

 → GPS: 50.1882097, 12.7525733

27
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BIOFERRATA BEČOV NAD TEPLOU

Šplhání nádhernou přírodou kolem skalních rostlin a živo-
čichů si užijete na první české bioferratě v Bečově nad 
Teplou. Trasa je součástí botanické zahrady, vede skalami 
nad ní a ústí na vrcholu, odkud se rozevírá výhled do údolí 
řeky směrem k železnici. Okruh vhodný i pro naprosté 
začátečníky se dá pohodovým tempem zlézt do půl hodiny. 

 → Bečovská botanická zahrada
364 64 Bečov nad Teplou

 → www.becovskabotanicka.cz

 → GPS: 50.0812683, 12.8263825

MOTOKÁRY KARTARENA

Motokárové šílenství na největším a nejmodernějším 
okruhu v České republice zažijete na vlastní kůži v areálu 
Kartarena. Luxusně vybavená půjčovna, zběsilá off-
-road trať Supermoto nebo závody kategorie Mini GP, 
to všechno vás čeká na okruhu o délce 1202 metrů, 
doplněném o restauraci i ubytovací prostory. Opravdo-
vým fajnšmekrům pak doporučujeme zarezervovat si 
noční jízdu. Vhodné spíše pro starší děti a dospělé.

 → Motokáry Kartarena Cheb
Potočiště 3
350 02 Odrava

 → www.kartarena.eu

 → GPS: 50.086079, 12.449469
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Hlubiny vesmíru, krásy života 
na zámku nebo tajemství 
starověkých řemesel nemusíte 
odhalovat jen v encyklopediích. 
Vyzkoušejte raději zábavnou 
formu a navštivte jedno z našich 
naučných míst, kde se stejným 
dílem zabaví děti i dospělí.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

Hvězdný vějíř noční oblohy se před vašimi zraky roz-
vine v karlovarské hvězdárně Františka Krejčího. 
Kromě každovečerního pozorování oblohy můžete 
děti přihlásit třeba do astrologického kroužku, 
poslat je na tábor pod hvězdami nebo společně 
 navštívit jednu z mnoha zajímavých přednášek. 

 → Hvězdárna Františka Krejčího
K Letišti 144
360 01 Karlovy Vary — Hůrky

 → www.astropatrola.cz

 → GPS: 50.2152206, 12.9053111

31

BECHEROVA VILA

Propojení historické budovy a moderní výstavní síně 
dávají Becherově vile rozměr, který dalece přesahuje 
jméno populárního likéru. V prostorách vily z roku 1914 
probíhá několik výstav ročně, přičemž většina doprovod-
ného programu se zaměřuje na rodinné a školní výlety. 
Děti se tady už od útlého věku mohou učit malovat nej-
různějšími technikami, pracovat na hrnčířském kruhu 
a objevovat množství dalších výtvarných technik.

 → Becherova vila
Krále Jiřího 1196/9
360 01 Karlovy Vary

 → www.becherovavila.cz

 → GPS: 50.2261769, 12.8746750

ZÁMEK KYNŽVART

Zámek plný pokladů si mohou vaše děti projít jako princové 
a princezny v doprovodu čarodějnice Agáty, bílé paní nebo 
princezny Markéty. Formou hry se dozvědí, jak vypadal 
život na zámku, kdo v něm žil a jaký byl vlastně jeho účel. 
Během půlhodinové prohlídky se vžijí do rolí šlechticů 
a nenásilnou formou se seznámí s historií naší země.

 → Státní zámek Kynžvart
354 91 Lázně Kynžvart

 → www.zamek-kynzvart.eu

 → GPS: 50.0044497, 12.6052394
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PORCELÁNOVÁ ŠKOLIČKA THUN

Nechte své děti dát průchod kreativitě v Porcelánové školičce 
Thun, kde si zblízka vyzkouší řemeslnou práci s tímto 
typickým českým materiálem. V umělecké dílně dostanou 
k dispozici hrníček a sadu dekorů, které mohou kombinovat 
dle libosti a vytvářet tak nejrůznější obrazce nebo tvary. 
Výslednou podobu pak mistři v porcelánce vypálí a odešlou 
k vám domů nebo do školy. Každý účastník školičky tak získá 
jedinečný suvenýr, a navíc se přiučí krásnému řemeslu.

 → Thun 1794
Tovární 242/12
362 25 Nová Role

 → www.fabriktour.cz

 → GPS: 50.270498, 12.777008

HRAD A ZÁMEK BEČOV

Myslíte, že se děti na zámku budou nudit? Tak to jste 
na omylu. Prohlídkové okruhy tady mají přizpůsobené 
speciálně pro neposedné návštěvníky, a to včetně mož-
nosti bezplatného zapůjčení dobového kostýmu nebo 
hraček. Dost na to, aby je prohlídka bavila od začátku 
do konce. A co teprve až jim oznámíte, že odměnou za 
její absolvování je povýšení do šlechtického stavu.

 → Státní hrad a zámek Bečov
nám. 5. května 13
364 64 Bečov nad Teplou

 → www.zamek-becov.cz

 → GPS: 50.085773, 12.839859

34

35 BOTANICKÁ ZAHRADA V BEČOVĚ

Jedna z nejvýznamnějších botanických zahrad v Čechách 
se rozprostírá na území o devíti hektarech v Bečově nad 
Teplou a myslí na velké i menší návštěvníky. Najdete zde 
prolézačky z kořenů a kamenů, můžete vyplout v pra-
mici na plavbu po jezírku nebo vypustit děti na přírodní 
lezeckou stěnu pod západní stěnou hradu. Netřeba 
dodávat, že zahrada je jako stvořená ke klidným pro-
cházkám ve stínu vzrostlých stromů a vzácných květin.

 → Bečovská botanická zahrada
364 64 Bečov nad Teplou

 → www.becovskabotanicka.cz

 → GPS: 50.0812683, 12.8263825
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HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO

Těžní parní stroj z roku 1897, elektrický těžní stroj 
Siemens z roku 1942, důlní klec, vozíky, lokomotivy 
a vagony všech druhů včetně unikátních důlních vláčků 
mohou vaše děti obdivovat v hornickém muzeu v obci 
Krásno. Od května do října je součástí expozice i funkční 
důlní dráha, po které se můžete všichni společně svézt 
a zažít tak dobrodružství, na jaké se nezapomíná.

 → Hornické muzeum Krásno
Cínová 408
357 31 Krásno

 → www.omks.cz

 → GPS: 50.116510, 12.796399

STATEK BERNARD

Na tomto statku v tradičním chebském stylu se zábava 
snoubí s poučením. Zdejší centrum tradičních řemesel 
připravuje celoročně kurzy z nejrůznějších odvětví českého 
řemeslnictví, takže ať už vás zajímá truhlářství, keramika, 
včelařství nebo cokoli dalšího, nepřijdete zkrátka. K tomu 
si připočtěte interaktivní expozici řeky Ohře s modely mostů, 
jezů a staveb, nebo třeba zookoutek s přátelskými zvířátky. 
Na statku se pravidelně pořádají jarmarky, trhy a další akce.

 → Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o. p. s.
Šachetní 135
357 41 Královské Poříčí

 → www. statek-bernard.cz

 → GPS: 50.1951164, 12.6734697

37

38
MINIATURPARK BOHEMINIUM 

Nemáte čas objíždět české hrady a zámky? Nevadí, tady 
je stihnete téměř všechny za jediný den. Do posledního 
detailu vyvedené modely více než sedmdesáti zná-
mých českých staveb vysloužily tomuto místu věhlas 
nejen u nás, ale i za hranicemi. Čtvrtý největší park 
miniatur v Evropě vás zavede na pohádkovou cestu, 
kde budete mít ta nejkrásnější místa naší země jako 
na dlani. Z Mariánských Lázní sem jezdí lanovka.

 → Park Boheminium
Krakonoš 665, 353 01 Mariánské Lázně 

 → www.boheminium.cz

 → GPS: 49.9711217, 12.7206050
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NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ A DŮM 
PŘÍRODY SLAVKOVSKÉHO LESA

Na výpravu úchvatnou přírodou kolem rašelinového 
rybníka vás vezme naučná stezka Kladská, která prochází 
nejcennější částí Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny 
i územím tajgy. Dům přírody Slavkovského lesa umožní 
dětem prolézt středověkou štolu nebo se hravou formou 
seznámit se zvířecími obyvateli lesa. To vše v příjemném 
lesním prostředí, protkaném roubenými staveními švý-
carského horského stylu v čele s loveckým zámečkem.

 → Dům přírody Slavkovského lesa
Kladská 9, 353 01 Mariánské Lázně

 → www.dumprirody.cz

 → GPS: 50.0264508, 12.6678667

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ

V tomto malém městečku se děti i dospělí naučí, jak 
se zachovat při nehodách, požáru nebo jiných krizových 
situacích. Improvizovaná nemocnice nebo plně vybavená 
hasičská stanice věrně simulují různé krizové situace, další 
jsou k vyzkoušení na interaktivních trenažérech a simu-
látorech. Nácvik řešení problémů na silnici probíhá na 
moderním dopravním hřišti s železničním přejezdem.

 → Svět záchranářů
Západní 1822
360 01 Karlovy Vary

 → www.svetzachranaru.cz

 → GPS: 50.222489, 12.844064

40

41
PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS 

Severně od Františkových Lázní se nachází prazvláštní 
měsíční krajina jako z jiného světa. Bahenní sopky vyvěrající 
ze samého nitra země, tajemné mokřady plné netypických 
slanomilných rostlin nebo unikátní štít z nahromaděných 
schránek jezerních řas skrývá přírodní rezervace Soos, 
přístupná korytem vyschlého slaného jezera. Země zbarvená 
minerální solí do odstínů žluté a bílé vás zve na nevšední 
návštěvu pozůstatku pradávných dob. S přírodou rezer-
vace a jejího okolí se seznámíte i v muzejní expozici.

 → Přírodní rezervace Soos
Kateřina 39, 351 34 Skalná

 → www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-rezervaci

 → GPS: 50.1464256, 12.4033086

42

Svět záchranářů



Do pohádky

K
ar

lo
va

rs
k

ý 
kr

aj



D
o

 p
o

h
ád

k
y

K
ar

lo
va

rs
k

ý 
kr

aj
4

4
—

4
5

Kouzelní princové, víly a lesní 
skřítkové rozehrávají v magické 
přírodě pohádkový rej plný zábavy 
a dobré nálady. Potkejte se s nimi 
na lesních stezkách, v tajemných 
skalách nebo na výstavách, 
které zabaví celou rodinu.

VÁNOČNÍ DŮM A MUZEUM MEDVÍDKŮ

Sedm tisíc medvídků na jednom místě, největší z nich 
o výšce přes pět metrů. Kde? Jedině ve Vánočním 
domě v Karlových Varech, kde vás vůně cukroví a sva-
řeného vína, třpytivé ozdoby nebo stromeček plný 
dárků budou čekat třeba i v parném létě. Zažijte ori-
ginální letní Vánoce a po cestě nezapomeňte navštívit 
speciální vánoční vesničku s vláčky pro děti.

 → Vánoční dům
Studentská 4
360 07 Karlovy Vary — Doubí

 → www.vanocnidum.cz
www.muzeummedvidku.cz

 → GPS: 50.2115617, 12.8246928

43

MATTONIHO STEZKA PO STOPÁCH SKŘÍTKŮ

Vydejte se údolím Ohře po stopách tajuplných ochránců 
minerálních pramenů, skalních skřítků. Naučná stezka vás 
provede trasou dávných promenádních cest z dob Heinricha 
Mattoniho, představí vám historii obce Kyselka a zastávku 
po zastávce před vámi komiksovou formou rozvine poutavý 
příběh o obyvatelích nedaleké Skalky skřítků. Kdo ví, třeba 
po cestě i na nějakého narazíte, stačí se jen pozorně dívat. 

 → Obec Kyselka
Kyselka 118
362 72 Kyselka

 → www.mattonihostezka.cz

 → GPS: 50.2582375, 12.9994211

JEŽÍŠKOVA CESTA

Hluboko v poetické krajině Krušných hor leží městečko 
Boží Dar a z něj se skrze lesíky a údolí vine pověstná 
Ježíškova cesta. Vede přes třináct zastávek u domečků 
Ježíškových pomocníků, kde na děti čekají zajímavé a napí-
navé úkoly. Na závěr cesty pak každý účastník dostane 
za odměnu malé dárky. A to i tehdy, když některý z úkolů 
nevyřeší správně. Ježíšek totiž není žádný nelida.

 → Infocentrum Boží Dar
Boží Dar 1 
362 62 Boží Dar

 → www.bozidar.cz

 → GPS: 50.4132014, 12.9185072
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STEZKA KRUŠNOHORSKÝCH POVĚSTÍ

Mýtická stezka krušnohorským krajem vás vezme 
z pohádky do pohádky a ještě mnohem dál. Příběhy sta-
rousedlíků, kouzelných dědečků nebo babiček a dalších 
krušnohorských bytostí vás budou provázet po celou trasu 
a probudí nejednu dětskou fantazii. Strážit vaše kroky 
budou dřevěné sochy roztodivných bytostí, takže potkat 
cestou permoníka nebo hejkala nebude žádná vzácnost. 
Kilometrový pochod zvládnou v klidu i menší děti.

 → Areál Plešivec
Plešivecká 445
362 35 Abertamy

 → www.plesivec.eu

 → GPS: 50.3569900, 12.8424811

STEZKA SOVY ROZÁRKY

Vzhůru za pověstí po stezce sovy Rozárky! Pestrý 
terén údolím řeky Střely, úžasné výhledy do krajiny 
a dřevěné sochy podél cesty s úkoly pro děti zpestří 
každý rodinný výlet. Vaším průvodcem bude moudrá 
sova Rozárka a zhruba sedm kilometrů dlouhou 
túru můžete zakončit třeba na zážitkové farmě. 

 → Stezka sovy Rozárky

 → www.sovazlutice.eu

 → GPS: 50.0900200, 13.1657706

46

47
PEKELNÉ SKLEPY ŽLUTICE

Nad malebným údolím západočeské říčky Střely se hrdě 
vypíná město Žlutice, kde kromě mnoha historických 
a kulturních památek najdete i sklep plný čertů. Až tři 
patra pod zem vede stezka středověkými podzemními 
chodbami, které si svého času oblíbili rohatí pekelníci 
všech druhů. Věřte nevěřte, ale žijí tam dodnes a mají 
na starost především provádění návštěvníků a strážení 
celé řady soch, umístěných ve zdejším lapidáriu. 

 → Pekelné sklepy Žlutice
Velké náměstí 249
364 52 Žlutice

 → www.pekelnesklepy.cz

 → GPS: 50.0920717, 13.1632003

48
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KRAKONOŠ A ZAHRADA POHÁDEK 
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Rovnýma nohama do říše pohádek skočíte na horní stanici 
lanovky Krakonoš v Mariánských Lázních. Jak už název 
napovídá, strážce hor zde má svou majestátní sochu a zve 
všechny návštěvníky do své Zahrady pohádek s řadou 
dřevěných soch, které se váží k nejrůznějším známým 
pohádkám. Komu by to bylo málo, může nazout sedmimí-
lové boty, projít si Krakonošovu stezku a celý den zakončit 
v monumentální pohádkové kavárně z roku 1903. 

 → Sochařský pohádkový ráj
U Krakonoše 660
353 01 Mariánské Lázně

 → GPS: 49.9719294, 12.7214386

STEZKA OVČÍ BABIČKY

Mírným terénem a téměř po rovině vás tato značená cesta 
zavede z Toužimi až do Biofarmy Belina, kde se děti naučí 
leccos o výrobě mléčných produktů nebo životě zvířátek. 
Jako odměnu za desetikilometrový pochod pak mohou 
ochutnat domácí dobroty z farmy, proběhnout se po louce 
nebo si odpočinout u kolovrátku a upříst vlastní nitku. 

 → Stezka ovčí babičky

 → GPS: 50.0593267, 12.9839642
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Výhled z nebeských výšin už 
dávno není jen doménou ptáků. 
Kamenné, dřevěné i moderní 
kovové vyhlídkové stavby lemují 
kraj jako špendlíky na mapě světa 
a představí vám majestátní města, 
lesy i pohoří v celé jejich kráse.

ROZHLEDNA CIBULKA

Necelý kilometr za vesnicí Libnov můžete nastoupit na 
zhruba kilometrovou trasu k vrcholu Šibeničního vrchu, kde 
stojí rozhledna Cibulka. Po cestě narazíte na lesní Černou 
kapličku obrostlou památnými buky a projdete si i nauč-
nou stezku historie hornictví. Z vrcholu rozhledny je vidět 
do všech stran, takže kromě Krušných hor nebo Sokolské 
pánve zahlédnete třeba i Smrčiny se Zelenou horou. 

 → Rozhledna Cibulka
Šibeniční vrch
357 07 Oloví

 → GPS: 50.2368978, 12.5577614
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ROZHLEDNA KLÍNOVEC

Vrchol nejvyšší hory Krušných hor krášlí jako diamant 
v čele koruny rozhledna Klínovec. Historie páté nejvýše 
položené budovy tohoto typu u nás sahá až do roku 
1817, kdy k ní ještě přijížděli lázeňští hosté z Karlových 
Varů kočáry. Současná stavba je z roku 2013 a výhled 
z ní sahá až do Českého středohoří a Doupovských hor. 

 → Rozhledna Klínovec
Klínovec 1016
362 51 Jáchymov

 → GPS: 50.3959433, 12.9678925

ROZHLEDNA DIANA

Říká se, že kdo nebyl na Dianě, neviděl Karlovy Vary. 
Unikátní 35 metrů vysoká rozhledna, kterou si svého času 
oblíbili i Goethe nebo Freud, skrytá v kouzelném lázeňském 
lesíku, vám nabídne dechberoucí výhled na město i doširoka 
rozevřenou krajinu Krušných hor a Slavkovského lesa. Vstup 
je zdarma a vede sem lanovka od Grandhotelu Pupp. Na 
děti čeká motýlí dům, minizoo a dětské hřiště, na rodiče 
zase historická výletní restaurace s venkovní terasou.

 → Rozhedna Diana
Vrch přátelství 5/1
360 01 Karlovy Vary

 → www.dianakv.cz

 → GPS: 50.2190311, 12.8723369
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ROZHLEDNA KRÁSNO

Podivuhodný spirálovitý tvar s vnějším schodištěm láká 
turisty už odedávna. Aby taky ne, když je její návrh inspiro-
ván legendární babylonskou věží. Na vyhlídkovou plošinu 
ve výšce pětadvaceti metrů vede sto dvacet kamenných 
schodů a výhled zahrnuje Krušné hory, Doupovské vrchy, 
Tepelskou vrchovinu i nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa. 

 → Rozhledna Krásno
357 31 Krásno

 → www.rozhledna-krasno.cz

 → GPS: 50.1015669, 12.7864117

ROZHLEDNA NA BLATENSKÉM VRCHU

Z úchvatné výšky 1044 metrů nad mořem shlíží do údolí 
pod sebou rozhledna na Blatenském vrchu, původně 
pojmenovaná podle poslední rakouské císařovny Zity. 
Leží na trase dvou oblíbených naučných stezek Vlčí jámy 
a Blatenský příkop, takže výšlap k ní můžete spojit se zají-
mavou procházkou krajinou. K vrcholu vede pětaosmdesát 
schodů, což určitě hravě zvládne každý malý neposeda. 

 → Rozhledna na Blatenském vrchu

 → GPS: 50.4001950, 12.7816447
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ROZHLEDNA HARD

Ukažte svým dětem, jak vypadá svět z pohledu sokola. 
Rozhledna Hard nad městem Sokolov ční do výše 
14,5 metru a jde o repliku původní stavby z roku 1907. 
Z jejího vrcholku je možné přehlédnout téměř celý 
region včetně panoramatu Krušných hor, výběžků Slav-
kovského lesa nebo rozsáhlé hnědouhelné pánve. 

 → Rozhledna Hard
Hornická
356 01 Sokolov

 → GPS: 50.1778317, 12.6568239

ROZHLEDNA HÁJ 

Nejzápadnější a zároveň i nejmasivnější kamenná roz-
hledna naší země se nachází jen kousek za městem 
Aš a vede k ní trasa překrásnou přírodou kolem vrchu 
Háj. Funguje nerušeně už od roku 1904 a její původní 
návrh získal roku 1901 na umělecké výstavě v Drážďa-
nech zlatou medaili. Nedaleký sportovní areál Vrch Háj 
si pro návštěvníky plné energie připravil kilometrovou 
in-line dráhu, lezeckou stěnu, minigolf a dětské hřiště.

 → Rozhledna Háj 
U Rozhledny 680
352 01 Aš

 → www.info-as.cz/bismarckova-rozhledna

 → GPS: 50.2334425, 12.2018281
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Co se skrývá v tajemných 
a majestátních štolách 
pod zemským povrchem? 
Ozvěny dávných dob, kdy se 
minerály dobývaly v potu tváře 
pomocí naloží a krumpáčů. 
Příběhy o zápasu člověka 
s nezkrotnými živly. Legendy, 
které teď můžete objevit i vy. 

Krušnohorská hornická krajina
je zapsána na Seznam
světového dědictví UNESCO
a patří k tomu nejzajímavějšímu,
co můžete v rámci naší 
země navštívit.

DŮL MAURITIUS

Spletitá soustava podzemních chodeb ústící do obrovského 
dómu s jezerem přivítá návštěvníky v dole Mauritius, jedné 
z nejvýznamnějších těžebních památek u nás. V útrobách 
nejslavnějšího cínového dolu Krušných hor, ve kterém 
probíhala těžba nepřetržitě po čtyři staletí, lze pozorovat 
i několik druhů netopýrů a na povrchu u dolu se nachází 
neméně zajímavá geologická oblast Schneppova pinka. 

 → Důl Mauritius
Pohraničníků 32
362 35 Abertamy — Hřebečná

 → www.dulmauritius.cz

 → GPS: 50.3871214, 12.8310494

ŠTOLA JOHANNES

Až čtyřicet metrů pod zem se můžete se svítilnou v ruce 
a s hornickým pláštěm přes ramena vydat štolou Johannes 
pod Zlatým kopcem u Božího Daru. Malí průzkumníci 
budou žasnout nad rozsáhlými podzemními komplexy jako 
z pohádky, projdou si žebříkovým labyrintem a když seberou 
dost odvahy, mohou se i proplazit nízkou chodbou plazivkou. 
Kratší trasa zabere necelé dvě hodiny, delší pak čtyři hodiny. 

 → Štola Johannes
362 62 Boží Dar

 → www.stolajohannes.cz

 → GPS: 50.4330333, 12.8712067
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DŮL JERONÝM

Nasaďte si přilbu, rozsviťte důlní baterku a vydejte se 
do hlubin dolu Jeroným z 15. století. V jeho centrální části 
se nacházejí zachovalé komory z 16. století, odpočívadla 
a výstupky. Děti určitě nadchnou i stopy tehdejšího způsobu 
těžby, kdy horníci skálu takzvaně osázeli ohněm a po vychlad-
nutí opracovávali želízkem a mlátkem. V dole je stabilní 
teplota přibližně 8 stupňů, takže teplé oblečení je nutnost. 

 → Důl Jeroným
Podstrání 13
356 01 Rovná

 → www.omks.cz

 → GPS: 50.1021575, 12.7120394

ŠTOLA Č. 1

Připravte svým dětem dobrodružství pod zemským 
povrchem a vezměte je na poučný výlet do jáchymov-
ské štoly č. 1. Projdete si historickou těžební trasu, 
dozvíte se něco o dobývání nerostů a až se vynoříte 
zpátky na povrch, můžete plynule navázat na naučnou 
stezku Jáchymovské peklo. Výkladová část přibližuje 
i osudy politických vězňů za minulého režimu a zařa-
zuje těžbu do kontextu moderních dějin naší země. 

 → Štola č. 1
Na Svornosti
362 51 Jáchymov

 → www.omks.cz

 → GPS: 50.3710717, 12.9105753
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Skočte rovnýma nohama 
do osvěžující čisté vody, která 
vám vlije novou energii do žil. 
Na výběr máte z rozlehlých 
vodních ploch v otevřené krajině 
nebo moderních plaveckých center 
pod střechou s doprovodnými 
službami, které vám zpříjemní den.

KOUPALIŠTĚ ROLAVA

Meandr řeky Rolavy v karlovarské městské části Rybáře 
skrývá úchvatnou vodní plochu s písčitými plážemi, 
čtyřproudovou vodní klouzačkou a tobogánem. Půjčit 
si můžete i šlapadlo a dojet na něm třeba k jednomu 
ze dvou ostrovů. Zábava pokračuje i na pevnině, kde 
si děti zaskáčou na velké vzduchové trampolíně nebo 
se vyřádí na pískovišti. Ostatní mohou zkusit pétanque, 
míčové hry nebo okruh pro cyklisty a bruslaře. 

 → Volnočasový areál Rolava
Třeboňská 1049/92
360 05 Karlovy Vary

 → www.kvcity.cz

 → GPS: 50.2369519, 12.8457503
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BAZÉNOVÉ CENTRUM KV ARENA

Multifunkční KV Arena v Karlových Varech nabízí svým 
návštěvníkům mnoho možností pro aktivní využití vol-
ného času. Kromě relax zón, hřišť a sportovišť také 
rozlehlé plavecké centrum s vnitřním, venkovním i dět-
ským bazénem. Svézt se můžete i na tobogánu, případně 
se ponořit do vířivky nebo si posedět ve finské sauně. 

 → KV arena
Západní 1812/73  
360 01, Karlovy Vary

 → www.kvarena.cz

 → GPS: 50.2246503, 12.8445303

BAZÉNOVÝ KOMPLEX 
ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍ

Populární bazén v centru města má ideální polohu pro 
lázeňské hosty, jelikož se nachází přímo v komplexu Alžběti-
ných lázní. Základem je plavecký bazén, dětské brouzdaliště 
a vířivka. Zdejší specialitou je pak relaxační bazén s chrliči 
na masáž ramen a zad, vzduchovými lůžky pro celkovou 
masáž, podvodními tryskami na nohy a protiproudem. 

 → Bazén Spa 5
Smetanovy sady 1
360 01 Karlovy Vary

 → www.spa5.cz

 → GPS: 50.2302642, 12.8720367
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AQUACENTRUM AGRICOLA

Rájem léčebných procedur je Aquacentrum Agricola 
v jáchymovských lázních. Kromě tobogánu a dvou pla-
veckých drah tady najdete Kneippův chodník pro masáž 
chodidel, boční masážní trysky, masážní rošty u dna 
nebo vodopád. Doplňte to vše o finskou saunu nebo 
parní box a budete odcházet jako znovuzrození. Pro nej-
menší je připraven dětský bazének s minivodopádem.

 → Aquacentrum Agricola
T. G. Masaryka 403
362 51 Jáchymov

 → www.aquajachymov.cz

 → GPS: 50.3601722, 12.9345303

65 KOUPALIŠTĚ OSTROV

Zchladit se, trochu si zablbnout nebo prostě jen poležet 
u vody s rodinou můžete v letních měsících na koupa-
lišti v Ostrově. Plavce potěší velký bazén s plaveckými 
drahami (4×25 m) a zónou pro relaxaci. Děti zase vodní 
hrátky s tobogánem, širokou skluzavkou, lezeckou sítí, 
plovoucími lekníny a dalšími atrakcemi. Součástí koupali-
ště je také malý bazén a brouzdaliště pro nejmenší děti.

 → Koupaliště Ostrov
Hlavní tř. 1221
363 01 Ostrov

 → www.icostrov.cz

 → GPS: 50.3104289, 12.9598047

KRYTÝ BAZÉN SOKOLOV

V klidném prostředí zámeckého parku poblíž centra města 
najdete moderní a v nedávné době rekonstruované pla-
vecké centrum. Bazén o délce 25 metrů se dvěma tobogány 
a vířivkami doplňuje ještě dětský bazén s teplejší vodou, 
skluzavkou a mnoha dalšími zábavnými atrakcemi.

 → Krytý bazén Sokolov
Husovy sady 1813
356 01 Sokolov

 → www.bazen.sb-sokolov.cz

 → GPS: 50.1775208, 12.6452331
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MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SOKOLOV

Sokolovským centrem vodních aktivit je toto moderní 
a všestranné koupaliště. Plavecký bazén je rozdělen na 
pět pětadvacetimetrových drah a relax zónu s masážními 
prvky nebo skluzavkou, brouzdaliště dosahuje maximální 
hloubky 40 centimetrů a děti se mohou zabavit u něko-
lika atrakcí. Až vás plavání omrzí, dejte si v areálu třeba 
rodinný turnaj v pingpongu nebo beach volejbalu. 

 → Městské koupaliště Sokolov
Slovenská 1776
356 01 Sokolov

 → www.koupaliste.sb-sokolov.cz

 → GPS: 50.1698164, 12.6629781

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ MICHAL

Věděli jste, že Sokolov má své vlastní moře? Pokud 
nevěříte, třeba vás přesvědčí 500 metrů dlouhá pís-
čitá pláž u největšího přírodního koupaliště v kraji, 
jehož hlavní atrakcí je obří 190 metrů dlouhý tobogán 
a trojskluzavka o délce 117 metrů. Tím ale divočina 
nekončí, naskočit můžete třeba na velkou vodní tram-
polínu nebo si dát závody na šlapadlech. To pravé 
léto v Karlovarsku začíná na koupališti Michal.

 → Přírodní koupaliště Michal
Jezerní 2156
356 01 Sokolov

 → www.michal-sokolov.cz

 → GPS: 50.1674308, 12.6814481
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PLAVECKÝ BAZÉN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Pokud máte v plánu navštívit toto krásné lázeňské 
město, nezapomeňte se zastavit ve zdejším plaveckém 
komplexu a nechat děti vyřádit v dětském bazénu. Vy 
se můžete zanořit až po uši do vířivky, nechat se nama-
sírovat a na závěr si dát něco dobrého v baru. 

 → Plavecký bazén
Tyršova 617/6
353 01 Mariánské Lázně

 → www.sport-marianskelazne.cz

 → GPS: 49.9670817, 12.6987483

PLAVECKÝ BAZÉN CHEB

Vyznačené plavecké dráhy, 2,5 metru vysokou sko-
kanskou věž, ale i dětské brouzdaliště nabízí bazén 
v Chebu. Odpočinout si můžete i v sauně a parní 
komoře nebo využít služeb masérů, kadeřnice, kos-
metičky a pedikérky. Automaty s pitnou vodou jsou 
zdarma k dispozici pro všechny návštěvníky.

 → Plavecký bazén Cheb
Obětí nacismu 1127/16
350 02 Cheb

 → www.chetes.cz/plavecky-bazen

 → GPS: 50.0725919, 12.3748297
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KOUPALIŠTĚ DŘENICE

Sportovní a relaxační areál spojený s kempem leží jen 
kousek od Chebu na březích vodní nádrže Jesenice a může 
se pochlubit pohodlnou travnatou i písčitou pláží nebo 
pozvolným přístupem do vody vhodným i pro začínající 
plavce. V dětském koutku najdete brouzdaliště s atrak-
cemi a pískovištěm. Domácí mazlíčci mají vstup povolen.

 → Koupaliště Dřenice
350 02 Cheb — Dřenice

 → @KoupalisteDrenice

 → GPS: 50.0671653, 12.4381789

PŘEHRADA SKALKA U CHEBU

Na délku více než devítikilometrová vodní nádrž nabízí ide-
ální podmínky pro veškeré vodní aktivity, které by vás mohly 
napadnout. Plovárna na pontonech v Podhoří se skvěle 
hodí k plavání nebo popojíždění na pronajatých lodičkách, 
písčité pláže zase skýtají relax u šplouchajících vlnek na 
pobřeží. U nedalekého Lesního potoka žije populace bobrů 
a není tak výjimkou nějakého spatřit i v okolí přehrady.

 → Přehrada Skalka

 → GPS: 50.0857119, 12.3231803
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AQUAFORUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Obrovský vodní svět skrytý v srdci Františkových 
Lázní vám vyjde vstříc, ať už hledáte odpočinek, nebo 
den nabitý aktivitami. Celkem 1570 m² vodní plochy 
se dělí na bazén plavecký, dva dětské, dva relaxační 
a dvě vířivky s teplotou 32 a 34 stupňů. Děti se svezou 
na tobogánu a prozkoumají vodní jeskyni, vy si 
mezitím dáte pohodové odpoledne v sauně.

 → Aquaforum 
5. května 19
351 01 Františkovy Lázně

 → www.aquaforum-frantiskovylazne.cz

 → GPS: 50.1171450, 12.3577661
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1 Ekocentrum Ostrov

2 Minizoo a Motýlí dům Diana

3 Ekologická farma Kozodoj

4 Obora Svatý Linhart

5 Farma Hory

6 Biofarma Kobylé Babiččin dvoreček

7 Biofarma Belina

8 Malý zoopark Amerika

9 Obůrka Hvozd

10  Vyjížďky na koních — Pegas Děpoltovice

11 Obora Hájek

12 Zábavní centrum Hopa Hopa

13 Sportovní areál Rolava

14 Svatošky dětský ráj

15 Cyklostezka Ohře

16 Sportovní a rekreační areál Krajinka

17 Přírodní park Prelát

18 Lodní doprava pod hradem Loket

19 Zábavně vzdělávací centrum Fantazie

20 Sportovní areál — vrch Háj

21 Meandr Ohře

22 Dětský svět U Hafíka

23 Lanové centrum Svatý Linhart

24 Areál Novako

25 Trail Park Klínovec

26 Sportcentrum Klínovec

27 Areál Plešivec

28 Lanový park Loket

29 Bioferrata Bečov nad Teplou

30 Motokáry Kartarena

31 Hvězdárna Karlovy Vary

32 Becherova vila

33 Zámek Kynžvart

34 Porcelánová školička Thun

35 Hrad a zámek Bečov

36 Botanická zahrada v Bečově

37 Hornické muzeum Krásno

38 Statek Bernard

39 Miniaturpark Boheminium

40  Naučná stezka Kladská a Dům přírody

41 Svět záchranářů

42 Přírodní rezervace Soos

43 Vánoční dům a muzeum medvídků

44 Mattoniho stezka Po stopách skřítků

45 Ježíškova cesta

46 Stezka krušnohorských pověstí

47 Stezka sovy Rozárky

48 Pekelné sklepy Žlutice

49  Krakonoš a zahrada pohádek

50 Stezka Ovčí babičky

51 Rozhledna Cibulka

52 Rozhledna Klínovec
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54 Rozhledna Krásno

55 Rozhledna na Blatenském vrchu
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68 Městské koupaliště Sokolov

69 Přírodní koupaliště Michal
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