Příručka
pro

hosty

Penzion Ve Skále, Nádražní 232, 357 33 Loket nad Ohří

Dobrý den, vítáme Vás v Penzionu Ve Skále
I když recepce není obsazena stálou službou, kontaktujte nás kdykoliv pomocí zvonku u hlavních
vchodových dveří (zavoláte nám tím na mobilní telefon). Pokud máte libovolný dotaz nebo s námi
potřebujete mluvit, jsme Vám plně k dispozici. V případě potřeby dorazíme osobně do 10 minut.

RYCHLÉ INFORMACE
Check-in

dorazíme do 10 minut, pokud jste nás kontaktovali pomocí zvonku u hlavních
vchodových dveří

Pokoj

ubytujte se sami na Váš pokoj – klíč máte připraven na recepci

Parkování

přímo před budovou + kolem trafostanice

Snídaně

8:00 – 10:00 v Prostorách Ve Skále

Kuchyňka

vybavená společná kuchyňka je v přízemí. Čaj a káva k dispozici ZDARMA.

WiFi

PenzionVeSkale-FREE (bez hesla)

Check-out

nejpozději do 10:30

Více informací naleznete na nástěnce u recepce.

KONTAKTY
Správce penzionu

+420 733 125 500

Manager penzionu – objednávky a rezervace

+420 602 959 486

Adresa: Nádražní 232, 357 33 Loket nad Ohří
Email: info@penzionveskale.cz
Web: www.penzionveskale.cz
FB: https://www.facebook.com/PenzionVeSkaleLoket
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INTERNET
Název Wi-Fi sítě: Penzion Ve Skale
Přístupové heslo není třeba

PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ
v celém objektu mimo balkónů
pod pokutou 500 Kč (20 EUR)
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Turistické cíle
a

tipy na výlety
Loket a okolí
Karlovy Vary a okolí
Chebsko: Mostov – Cheb – Fr. Lázně – Ostroh – Vildštejn – Soos
Krásno – Prameny – Kladská
Bečov nad Teplou – Teplá – Krásno
Od roubenek do lázní: Doubrava – Maria Loreto – Kynžvart – Mariánské
Lázně – (Kladská)
Statek Bernard – Sokolov
Kryté bazény
Venkovní koupání
Řeka Ohře
Golf
Zimní sporty
Rozhledny Sokolovska
Příroda Karlovarského kraje
Restaurace v Lokti
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Loket a okolí
Hrad Loket – Kamenný královský hrad Loket, je více než 800 let staré
sídlo, tyčící se na žulovém masívu, který obtéká řeka Ohře. Byl založen
pravděpodobně jako pohraničí pevnost. Krátce po roce 1989 byl otevřen
pro veřejnost, prohlídková trasa vede přes expozice porcelánu, sbírky
bývalého městského muzea, muzeum zbraní až po prostory bývalé
věznice, kde je nyní působivá a autentická výstava útrpného práva.
Vstupné bez průvodce: dospělí: 110 Kč, děti/studenti/důchodci: 90 Kč
Vstupné s průvodcem: dospělí: 130 Kč, děti/studenti/důchodci: 105 Kč
Otevřeno:
listopad – březen: 9:00 – 16:00
duben – květen a září – říjen: 9:00 – 17:00
červen – srpen: 9:00 – 18:30

Amfiteátr Loket – Přírodní divadlo zasazené v romantické a kouzelné
přírodě. Těsně za jevištěm protéká řeka Ohře, za ní se na skále vypíná
zdejší hrad. V unikátním prostředí amfiteátru se konají koncerty i
divadelní představení. Amfiteátr v Lokti je zasazený do zdejšího parku,
kde se můžete projít. přes léto zde provozují lanové centrum.

Svatošské skály – Chráněný přírodní výtvor vzniklý v Karlovarském
žulovém masívu působením řeky Ohře s množstvím skalních pilířů,
hranolů a jehlanů. Ke Svatošským skalám se váže pověst o
zkamenělém svatebním průvodu. Podle toho jsou jednotlivé skály
pojmenovány – například Ženich, Nevěsta, Muzikanti, Svědci. Nachází
se cca 6,5 km od našeho penzionu a pěšky to zvládnete za hodinu a
čtvrt.
Restaurace Jan Svatoš
Tel.: +420 353 332 585
Otevřeno: 10:00 – 19.00 hod.

Loketské vyhlídky – Na svazích nad pravým břehem řeky Ohře se
nachází skalní vyhlídky na Goethově stezce – okružní cestě, vinoucí se
nad městem, přibližně 50 m vysoko nad silnicí, která spojuje Sokolov,
Loket a Horní Slavkov. Tato cesta nabízí jedny z nejhezčích vyhlídek na
hrad, město a celý pás hradeb pod nimi. Krátký okruh od parkoviště u
benzínové pumpy na druhou stranu města zvládnete za hodinu.

Šibeniční Vrch – Loket byl v dávných dobách krajským popravčím
městem. Na vrcholku nad hradem ční Šibeniční Vrch. Je zde k vidění
torzo kamenného objektu bývalého popraviště s kruhovým půdorysem o
průměru 4,8 m. Šibenice je díky přírodnímu charakteru okolí velmi
působivá a stojí za výlet, asi jen těžko se u nás najde místo s podobným
genius loci. K dokonalosti už chybí jen to nejdůležitější – houpající se
smyčka.
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Karlovy Vary a okolí
Karlovy Vary – Světoznámé lázeňské středisko proslulé horkými vývěry
minerálních pramenů, lázeňstvím a Mezinárodním filmovým festivalem.
Celý svět zná také karlovarské značky jako Moser a Becherovka. Svou
prestiž si ve světě získaly i lázeňské oplatky nebo karlovarský porcelán
značky Thun.

Jan Becher muzeum – Navštivte muzeum Becherovky na hlavní třídě
T.G.Masaryka v Karlových Varech. Součástí prohlídky ochutnávka 3
druhů likéru.
Otevírací doba: mimo pondělí denně 9:00 – 17:00 hod.
Vstupné: 180 Kč / 50 Kč

Alžbětiny lázně – Alžbětiny lázně se nachází přímo v centru Karlových
Varů. Pro lázeňské hosty nabízí nejkomplexnější spektrum léčebných
procedur – až 60 druhů – při kterých jsou využívány přírodní léčivé
zdroje Karlovarska – vřídelní voda a rašelina. Veřejnosti je přístupný
bazénový komplex.

Jelení skok – Jelení skok je nejznámější vyhlídka města vypínající se
nad centrem Karlových Varů. Místní radní řídící město okolo roku 1850
zde chtěli umístit sochu jelena jako připomínku legendy o založení
města, kdy Karel IV. pronásledoval při lovu jelena tak urputně, až
paroháč spadl ze skály přímo ke vřídelnímu pramenu.
Restaurace: Restaurace Jelení skok

Exkurze do podzemí vřídelní kolonády – Pod podlahou kolonády se
nalézá místo pro čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody. Jsou
zde i prostory kde vřídlovcem „obrůstají“ karlovarské suvenýry. Ve staré
části vřídelního podzemí je opět od roku 2008 zprovozněna turistická
trasa. Prohlídka začíná u geologického modelu, který Vás seznámí s
prazákladem Vřídelní kolonády.
Vstupné: 90,- Kč
Otevírací doba: květen – říjen, 11:00 – 17:00 hod.
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oVánoční dům – v Karlových varech je prvním a jediným v České
republice, je plný ručně malovaných ozdob, andílků, stromečků,
světýlek, svíček, nádherných dekorací… Lidé sem chodí pro inspiraci,
za nákupy, za odpočinkem, klidem, odreagovat se, zavzpomínat si a
nasát vánoční atmosféru…

Andělská hora – Na strmé skále jsou ruiny gotického hradu,
založeného pány z Oseka na konci 14. století. Roku 1635 byl hrad
vypálen švédskými vojsky, následně byl znovu obnoven a obýván až do
počátku 18. století. Z vrcholu se naskýtá krásný výhled. Ve
stejnojmenné obci se nachází bývalá poutní kaple Nejsvětější trojice na
symbolickém půdorysu trojúhelníku.

Doporučujeme prohlídku začít na hlavní třídě T. G. Masaryka nebo u Hotelu Thermal. Přes kolonádu, na
které se nachází všechny prameny, se dostanete až k proslulému Grandhotelu Pupp. Odtud můžete
vyjet lanovkou na rozhlednu Diana, kde se nabízí krásný výhled na celé město.
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Chebsko: Mostov – Cheb – Fr. Lázně – Ostroh – Vildštejn – Soos
Zámek Mostov – Zámek Mostov nabízí atmosféru plnou vznešené
elegance, prosycenou historií a působivou romantikou. Stranou od ruchu
velkoměst a v obklopení udržovaného parku poskytuje zámecký hotel
ideální podmínky k relaxaci a doplnění energie.
Zážitková restaurace s letní zahrádkou
Otevřeno: 12:00 – 22:00 hod.

Město Cheb –Věhlasný Špalíček tvoří spolu s kostelem sv. Mikuláše při
pohledu z náměstí krásné panorama. Při pohledu z Krajinky,
zkultivovaných břehů řeky Ohře, je pak dominantou románský hrad s
Černou věží a barokními bastiony.
Doporučujeme navštívit restauraci Incognito, milovníkům exotiky pak
vietnamskou restauraci „v garážích“ obchodního centra Dragoun.
Vstupné na Chebský hrad: 100 Kč / 50 Kč
Otevřeno: celoročně, v sezóně: 10:00 – 18:00 hod.

Františkovy Lázně – Františkovy Lázně jsou jedním z vrcholů
Západočeského lázeňského trojúhelníku. Pro svoji velikost a fakt, že
celé městečko je jedním velikým parkem, jsou to také naše
nejoblíbenější lázně. Jádrem je kolonáda, dnešní Národní třída,
zakončená pavilonem Františkova pramene.
Restaurace: široký výběr restaurací a kaváren, v sezóně často živá huba
např. v restauraci Gruzie

Aquaforum Františkovy Lázně – Vodní svět nabízí jedinečnou
možnost odpočinku a relaxace. Najdete zde např. tobogán dlouhý
82 m, solnou jeskyni, smíšenou finskou saunu nebo snack-bar.
Doporučujeme navštívit toto aquacentrum zejména ve večerních
hodinách, kdy je vodní plocha nádherně osvětlena.
Vstupné: 2 hod. 250 Kč, 4 hod. 350 Kč, děti do 120 cm zdarma
Otevřeno: 9:00 – 21:00 hod.

Přírodní rezervace Amerika – Amerika je velký chovný rybník s
ostrovem, nacházející se nedaleko Františkových Lázní. Rybník patří do
rozlehlé rybniční soustavy rozprostřené v lesoparku Amerika. Ostrov
slouží jako hnízdiště a tahová zastávka celé řady různých vodních ptáků
mezi nimiž je mnoho druhů již kriticky ohrožených i v rámci celé Evropy.
Celá oblast je zároveň přirozeným biotopem. Na Ameriku se dostanete
procházkou parkem nebo vláčkem z Františkových Lázní.
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Hrad Ostroh (Seeberg) – Románský ministeriální hrad z konce 12.
století byl později přestavěn v gotickém a následně renesančním slohu.
Areál se skládá z vlastního hradu a hospodářského předhradí s
hospodářskou budovou a barokní stodolou.
Vstupné: 90 Kč / 30 Kč
Otevřeno: březen – listopad, v sezóně 10:00 - 18:00 hod.
Restaurace: v prostorách hradu
Vildštejn – Hrad románského stylu ve městě Skalná byl založen v roce
1166. Dobovou atmosféru mohou návštěvníci okusit na vlastní kůži,
neboť v prostorách hradu se nachází nejenom stálá expozice Hradního
muzea a muzea soudnictví, ale také Hodovna v královském sále.
Vstupné 90 Kč / 60 Kč
Otevřeno: 11:00 – 22:00 hod.
Restaurace: Hodovna v prostorách hradu
SOOS – Slovo Soos znamená v egerlandském (tj. chebském
německém) nářečí „močál“. Je to přírodní rezervace evropského
významu. Rozlehlé rašeliniště je unikátní díky tzv. křemelinovému štítu
(důkaz, že oblast byla dříve dnem slaného jezera) a díky dozvukům
vulkanické činnosti. Z otvorů, tzv. mofetů, vybublává z hlubin Země CO2.
Vstupné: 90 Kč / 30 Kč
Otevřeno: březen – listopad, v sezóně 9:00 – 18:00 hod., ze zkušenosti
víme, že lze vstoupit i v zimě 
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Krásno – Prameny – Kladská
Rozhledna Krásno – Krásenská rozhledna je jedna z
nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věž je zajímavá spirálovitým
schodištěm,
které
neobvykle
vede
po
vnějším
obvodu
pětadvacetimetrové věže. Z vyhlídkové terasy jsou běžně vidět vrcholy
Krušných hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší bod
Slavkovského lesa, hora Lesný, mnohdy označována jako nejvyšší hora
vnitrozemí ČR.

Tři kříže – Kříže podle pověsti na hadcové skalce vztyčila v roce 1859
šťastná rodina jako dík za uzdravení tří nemocných bratrů. Polohou mají
připomínat Kalvárii, k níž také v minulosti směřovala poutní procesí.
Dnes k nim už procesí nechodí, protože v místě rostou vzácné rostliny,
z nichž nejvzácnější je rožec kuřičkolistý. V sousedství se rozprostírá
upolínová louka, evropská rarita a národní přírodní památka.

Kladská – Osada nacházející se nedaleko Mariánských Lázní ve výšce
814 m n.m. Byla vystavěna r. 1875 knížetem Schönburgem ve stylu
švýcarských dřevěných srubů. Naučná stezka kolem Kladského rybníka
s typickými rašeliništními porosty v sousedství přírodní rezervace
Kladské rašeliny.

Restaurace: Restaurace Pension Kladská vedená manželi
Reitmajerovými se každoročně umisťuje ve výběru TOP 100 nejlepších
restaurací v ČR podle Pavla Maurera
Myslivecká hospůdka: tradiční česká kuchyně za lidové ceny
Otevřeno: denně 11:00 – 18:00 hod.

TIP NA CYKLOVÝLET: Nejraději jezdíme do Slavkovského lesa – na Kladskou. Značná část oblasti byla
od 50.let minulého století vojenským územím. Nachází se zde např. i bývalá raketová základna v zaniklé
obci Smrkovec, ve které byly umístěny rakety namířené na naše „imperialistické nepřátele“. Zaniklých obcí
jsou zde ale desítky: velmi intenzivním zážitkem je číst si uprostřed lesíka informační tabuli a zjistit z ní díky
mapkám a dobovým fotografiím, že vlastně stojíte na bývalé návsi před již neexistujícím barokním
kostelem, uprostřed obce, která měla před 2. sv. válkou nezřídka i 400 obyvatel. Vše bylo srovnáno se
zemí a celé vesnice často sloužilo jako cvičné cíle dělostřelců. V lesích jsou velmi často kvalitní asfaltové
silnice – stejně jako na Šumavě, ale turisty zde potkáte jen velmi sporadicky, protože o krásách zdejší
přírody mnoho lidí neví. Lokalita Kladská se nachází ve výšce cca 900 m n.m., příroda je zde stejná jako na
Šumavě s mnoha rašelinovými jezírky, rostlinami a květenou.
Kousek od Kladské se nachází obec Prameny, kde se stáčí Karlovarská voda Magnesia. Za obcí směr
Nová Ves se nachází lokalita Tři kříže a dále se dostanete až do Krásna, kde naleznete hornické muzeum,
a především rozhlednu ve tvaru Babylonské věže, z jejíhož vrcholku jsou při dobrém počasí vidět až Alpy!
Svá kola si můžete bezpečně uložit v naší Kolárně. Naleznete tam také nářadí pro jejich základní seřízení.
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Bečov nad Teplou – Teplá – Krásno
Hrad a zámek Bečov – Unikátní historický areál, kde hlavním
turistickým lákadlem je gotický hrad s renesančním palácem a barokním
zámkem. Se zámkem je navíc spojena historie jedné z nejcennějších (i
co do peněžního vyjádření) památek České republiky – Relikviáře sv.
Maura.
Vstupné:

zámecké interiéry
80 Kč / 60 Kč
Relikviář sv. Maura 150 Kč / 110 Kč
Otevírací doba: denně duben – listopad

Klášter Teplá – Klášterní kostel Zvěstování Páně vystavěn v l. 11931232 jako mohutné románsko-gotické trojlodí a jeho monumentalita
svědčí o jeho významnosti v minulosti. Vedle bohoslužeb slouží i
koncertům duchovní hudby. Klášter vlastní jednu z nejstarších a
nejvýznamnějších knihoven v Čechách.
Vstupné: 100 Kč / 70 Kč
Otevírací doba: únor – prosinec denně, v sezóně 9:00 – 17:00 hod.

Knihovna Teplá – Knihovna kláštera premonstrátů v Teplé u
Mariánských Lázní je jednou z významných klášterních knihoven
dochovaných na území České republiky. Klášter byl založen v roce
1193, ale písařská dílna v něm doložena není. Nejstarším tepelským
rukopisem je Poenitentionale z první poloviny 9. století psané na
pergamenu.

Rozhledna
Krásno – Krásenská rozhledna je jedna z
nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věž je zajímavá spirálovitým
schodištěm,
které
neobvykle
vede
po
vnějším
obvodu
pětadvacetimetrové věže. Z vyhlídkové terasy jsou vidět kopce Krušných
hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší vrchol
Slavkovského lesa, hora Lesný, mnohdy označována jako nejvyšší hora
vnitrozemí ČR
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Od roubenek do lázní: Maria Loreto – Doubrava – Kynžvart –
Mariánské Lázně – Kladská
Maria Loreto – poutní areál Maria Loreto s kaplí Panny Marie
Loretánské nedaleko Starého Hrozňatova je stavba, jejíž podoba byla
odvozena od Svaté chýše v italském Loretu. Byla postavena v letech
1664 - 1689 chebskými jezuity zároveň s křížovou cestou. Postupně se
stala významným poutním místem, což platilo až do odsunu místního
německého obyvatelstva. Opuštěný areál pak chátral a byl devastován
sovětskou i čs. armádou, načež se v letech 1992-2010 podařilo za
česko-německé spolupráce nákladně rekonstruovat do původní krásy.

Doubrava – Pozoruhodný soubor chebských hrázděných statků.
Ukázkou původní lidové architektury je Rustlerův statek z r. 1751
s expozicí dobového zemědělského nářadí a malovaného nábytku
regionu. V bývalém hospodářském stavení se nachází stylová výletní
restaurace, v sousedství chov koní s výběhem arabských plnokrevníků.

Zámek Kynžvart – Národní kulturní památka Zámek Kynžvart je znám
především jako letní sídlo rakouského kancléře Klemense von
Metternicha. Nad samotným městem Lázně Kynžvart se mezi
Šibeničním vrchem a Špičákem vypíná Hradní vrch se zříceninou
středověkého hradu. Zbytky obvodových zdí vymezují obvod předhradí a
horního hradu s dosud dobře zachovanými zbytky strážní věže
s hladomornou. Volně přístupný hrad stojí rozhodně také za návštěvu.
Vstupné: 120 Kč / 80 Kč
Otevírací doba: denně únor – listopad, v sezoně 9:00 – 17:00 hod.

Mariánské Lázně – Světově proslulé lázně s četnými vývěry chladných
pramenů s velmi rozdílným minerálním složením. Hlavní lázeňskou
promenádou a významnou stavební památkou je pseudobarokní litinová
kolonáda z roku 1889. Před kolonádou se velké pozornosti zejména dětí
těší Zpívající fontána. Lázně jsou specifické i svým urbanistickým
řešením, prolínáním parků, zástavby a okolních lesoparků.
Restaurace: pro náročné strávníky je povinností navštívit oceňovaný
podnik Tapas restaurace Medité.
Kladská – Osada nacházející se nedaleko Mariánských Lázní ve výšce
814 m n.m. Byla vystavěna r. 1875 knížetem Schönburgem ve stylu
švýcarských dřevěných srubů. Naučná stezka kolem Kladského rybníka
s typickými rašeliništními porosty v sousedství přírodní rezervace
Kladské rašeliny.
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Statek Bernard – Sokolov
Statek Bernard – Ve statku sídlí Centrum tradičních řemesel, kde se
v Muzeu můžete seznámit s odkazem našich zručných předků, můžete
si přímo i vyzkoušet řemeslné kurzy – v truhlárně, v dílně vonných svící
a mýdel, v dílně designu či keramiky. Velmi zajímavá je také interaktivní
expozice Centra řeky Ohře. Ideální pro rodiny s dětmi.
Otevírací doba: kromě pondělí denně 9:00 – 17:00 hod.
Restaurace: v prostorách statku

Zámek Sokolov – Pozdně renesanční a raně barokní sokolovský
zámeček se nachází ve středu města. Od roku 1960 se v zámku
nachází muzeum s expozicemi zaměřenými na dějiny regionu, historii
hornictví, geologii a ekologii.
Otevřeno: celoročně mimo pondělky a úterky 9:00 – 17:00 hod.
Restaurace: Steak bar George – osobitý podnik s menu odpovídajícím
podnikům v řádově větších městech

Golf club Sokolov - 18 jamkového hřiště s parem 72 se rozkládá na
prostoru cca 100 ha. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro profesionály.
V Golf clubu Sokolov se nachází mimo jiné restaurace s výhledem na
golfové hřiště. Každý pátek večer se zde pořádají grill party.
Tel.: +420 352 661 063
Otevřeno: denně 8:00 – 21:00 hod.
Cena: 9 jamek od 850 Kč, 18 jamek od 1.350 Kč
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Kryté bazény
Aquaforum Františkovy Lázně – Vodní svět nabízí jedinečnou
možnost odpočinku a relaxace. Najdete zde např. tobogán dlouhý 82m,
solnou jeskyni, smíšenou finskou saunu nebo snack-bar. Doporučujeme
navštívit toto aquacentrum zejména ve večerních hodinách, kdy je vodní
plocha nádherně osvětlena.
Otevřeno: 9:00 – 21:00 hod.
Vstupné: 2 hod. 250 Kč, 4 hod. 350 Kč, děti do 120 cm zdarma

Bazén Sokolov – bazén nabízí široké veřejnosti možnost aktivní formy
odpočinku a sportovního vyžití. Kromě tobogánu, whirlpoolu nebo páry
je možnost zarezervovat privátní rodinné studio se saunou.
Tel.: + 420 352 627 474, +420 359 808 602
Otevřeno: pondělí zavřeno, úterý-neděle do 21.00 hod.
Vstupné: 2 hod. 90 Kč / 60 Kč, záloha na zámek 50 Kč

Bazén Alžbětiny lázně – Krytý bazén v centru Karlových Varů nabízí 25
m plavecký bazén, relaxační bazén, dětské brouzdaliště a whirlpool,
oddělená sauna a pára.
Otevřeno: Po – So: 9:00 – 21:00 hod.
Ne: 10:00 – 18:00
Vstupné: 90 minut 135 Kč / 115 Kč, do 4 let zdarma

Bazénové centrum KV Arena – Centrum nabízí bazén o délce 25
metrů s šesti plaveckými dráhami, tobogán s možností jízdy na
„pneumatikách“, podvodní masážní lehátka a lavice, vířivku, páru, saunu
a infrasaunu. V prostorách se dále nachází Café bar, prodejní stánek
s plaveckými potřebami a relax klub masáže.
Otevřeno: denně do 21:00 hod.
Vstupné: 1 hod. 80 Kč, 2 hod. 130 Kč

Sibyllenbad – Sibyliny lázně se nachází v Německu (35 km od Lokte).
Nabízí vodní areál s relaxačními a terapeutickými bazény o teplotě
34 °C a 36 °C, vířivkou a parní lázní, wellness areál se sedmi saunami a
čajovnou, orientální pavilon s tureckými parními lázněmi a maurskou
oázou. Je zde široká nabídka masáží, koupelí a dalších relaxačních
procedur.
Otevřeno: 8:00 – 20:00 hod.
Vstupné: 1,5 hod. 7 €, 3 hod. 9 €
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Venkovní koupání
Koupaliště Michal – Koupaliště Michal je moderní vodní areál s mnoha
atrakcemi v čele s obřím tobogánem, sportovními možnostmi, skvělým
zázemím, občerstvením, a především krásně čistou vodou a 500 m
dlouhou pískovou pláží.
Otevřeno: denně 9:30 – 19:30 hod.
Vstupné: 60 Kč

Koupaliště Sokolov – Sokolovské koupaliště nabízí velký bazén o
ploše 1180 metrů s hloubkou od 1,2 až 1,6 m má plaveckou část s 5
dráhami dlouhými 25 m a relaxační s masážními lůžky, tryskami, tzv.
hříbkem s padající vodou a dvouskluzavkou. Nachází se zde také malý
bazén pro děti s atrakcemi.
Otevřeno: denně 9:00 – 19:00
Vstupné: 60 Kč / 30 Kč, děti do 3 let zdarma

Rybníky na Kladské – Koupání v drsné přírodě na Kladské je
jedinečným zážitkem. Při plavání průzračnou vodou červenohnědého
odstínu, způsobeného rašelinou na dně, vám bude společníkem
nedotčená příroda.
Kladský rybník je obepnut naučnou stezkou a koupání v něm je spíše na
rychlé osvěžení. Naším nejoblíbenějším ke koupání je Mýtský rybník.

Jesenická přehrada – Koupaliště Dřenice – Koupaliště na Jesenické
přehradě s plnou vybaveností (WC, sprchy, občerstvení), lehátky,
dětským brouzdalištěm a beachvolejbalovými kurty.
Otevřeno: v sezóně 10:00 – 20:00 hod.
Vstupné: 60 Kč / 30 Kč, děti do 3 let zdarma

Koupaliště Rolava Karlovy Vary – V areálu jsou tenisové kurty, okruh
pro cyklisty a in-line bruslaře, lezecká stěna, dětská skluzavka a
tobogán. Pláže jsou písčité a travnaté, s pozvolným vstupem do vody.
V areálu WC, sprchy, vodní záchranná služba, dětské hřiště a
občerstvení s posezením.
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Řeka Ohře
Půjčovna Lodí Dronte – Nedaleko našeho penzionu se při vodáckém
tábořišti Loket nachází půjčovna raftů a lodí. Můžete si s celou rodinou
zpříjemnit Váš den jízdou na raftu po řece Ohři z Lokte do Karlových
Varů. Řeka Ohře se vine krásnou krajinou, jejíž dominantou jsou v půli
cesty Svatošské Skály.
Tel.: +420 605 242 544
Cena: vybavený raft na 1 den 750 Kč, vybavená loď na 1 den 380 Kč

Půjčovna koloběžek Dronte – na řece Ohři. Koloběžky lze využít pro
přepravu z cíle plavby k autu, anebo z tábořiště na začátek plavby.
Půjčovna nabízí k zapůjčení koloběžky značky Kostka větší a menší
variantu. Koloběžky lze půjčit a vrátit v těchto místech: Kynšperk nad
Ohří (tábořiště Dronte), Sokolov (tábořiště Dronte), Loket (půjčovna
Dronte), Karlovy Vary (půjčovna Dronte).
Cena: 75 Kč/hod., 250 Kč/ den
Tel.: + 420 778 736 428

Plavba po Ohři – provoz lodě je v květnu, červnu a září dle stanovené
provozní doby od 11:00 do 17:00 h., v sobotu, neděli a ve svátek.
Provoz lodě v červenci i srpnu dle stanovené provozní doby od 13:00 do
17:00 h., denně mimo pondělí a čtvrtek. Plavba pouze za příznivých
povětrnostních podmínek a stavu vodní hladiny. Délka okružní plavby je
cca 25 minut s netradičními pohledy z řeky na historické město Loket.
Cena: 50 Kč / 25 Kč
Tel.: +420 728 468 068
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Golf
Golf club Sokolov – 18jamkového hřiště s parem 72 se rozkládá na
prostoru cca 100 ha. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro profesionály.
Tel.: +420 352 661 063
Otevřeno: denně 8:00 – 22:00 hod.
Cena: 9 jamek od 850 Kč, 18 jamek od 1.350 Kč

Golf Resort Karlovy Vary – 18jamkové hřiště kopcovitého charakteru
má par 72. Samozřejmostí je cvičný bunkr, driving range a putting
green.
Tel.: +420 353 331 001
Otevřeno: denně 8:00 – 20:00 hod.
Cena: 9 jamek 1.200 Kč, 18 jamek 2.000 Kč

Astoria Golf Resort Cihelny – 18jamkové hřiště „skotského typu“
s parem 70 se nachází nedaleko Karlových Varů.
Kontakt: Tel.: +420 353 972 281
Otevřeno: denně
Cena: 9 jamek od 850 Kč, 18 jamek od 1300 Kč

Zimní sporty
Běžkařské tratě SKI Březová – Nový a nepřelidněný běžkařský areál,
který skýtá jedinečné pohledy na pláně Slavkovského lesa. V
současnosti má systém Březová celkem 6 okruhů o délce 17 km, z nichž
podle sněhových podmínek 10 až 14 km běžeckých stop je strojově
pravidelně upravováno jak pro klasický, tak bruslařský běžecký styl.
Stopy jsou užívány zdarma, a to především obyvateli Březové, Sokolova
a přilehlých obcí.

Lyže a snowboard – nejvýznamnější lyžařská střediska: Klínovec, Boží
Dar, Bublava, Pernink, Nové Hamry, Kraslice a další
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Rozhledny Sokolovska
Rozhledna Krásno – Krásenská rozhledna je jedna z
nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věž je zajímavá spirálovitým
schodištěm,
které
neobvykle
vede
po
vnějším
obvodu
pětadvacetimetrové věže. Z vyhlídkové terasy jsou běžně vidět vrcholy
Krušných hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší bod
Slavkovského lesa, hora Lesný, mnohdy označována jako nejvyšší hora
vnitrozemí ČR.

Rozhledna Krudum – Ocelová rozhledna se nachází na jihovýchodním
vrcholu hory Krudum ve Slavkovském lese. Na místě dnešní rozhledny
stála 20 metrů vysoká kamenná hranolová rozhledna. K rozhledně je
dobrý přístup od osady Hrušková po žlutě značené turistické stezce
okolo památníku vojenské přísahy pod Krudumem. Z rozhledny se
nabízí kruhový rozhled na Slavkovský les, hřebeny Krušných hor a na
Doupovské hory.

Rozhledna Cibulka – se nachází na Šibeničním vrchu ve výši 666 m n.
m. Původně stála rozhledna na Boučském vrchu asi 1,5 km výhodně od
dnešní stavby. Nejpohodlnější přístup k rozhledně je po dobře upravené,
nejprve polní, později lesní šotolinové cestě, odbočující ze silnice
z Krajkové do Studence. Z rozhledny je výhled všemi směry.
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Příroda Karlovarského kraje
Slavkovský les – Město Loket je obklopeno nádhernou přírodou
Slavkovského lesa vhodnou nejen pro odpočinek, ale také pro sportovní
vyžití. Dnešním bohatstvím Slavkovského lesa již dávno nejsou rudy,
které se zde těžily přes 800 let, ale léčivé minerální prameny a
panenská příroda, které přitahují stále více návštěvníků.

Muzeum – Důl Jeroným – Historický důl Jeroným se nachází v okrese
Sokolov, kat. území Rovná. V minulosti spadal do katastrálního území
dnes již neexistujícího královského horního města Čistá.
Otevírací doba: květen – říjen, v sezóně denně 10:00 – 16:00 hod.
Vstupné: 60 Kč / 40 Kč

Muzeum – Štola č. 1 Jáchymov – Ve Štole č. 1 se nachází
jáchymovské hornické muzeum. Štola dlouhá 260 m připomíná nejen
způsob dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení politických
vězňů, kteří byli nuceni v této a podobných štolách těžce pracovat.
Otevírací doba: květen – říjen, v sezóně denně 10:00 – 16:00 hod.
Vstupné: 60 Kč / 40 Kč

Přírodní rezervace Amerika – Amerika je velký chovný rybník s
ostrovem, nacházející se nedaleko Františkových Lázní. Rybník patří do
rozlehlé rybniční soustavy rozprostřené v lesoparku Amerika. Ostrov
slouží jako hnízdiště a tahová zastávka celé řady různých vodních ptáků
mezi nimiž je mnoho druhů již kriticky ohrožených i v rámci celé Evropy.
Celá oblast je zároveň přirozeným biotopem. Na Ameriku se dostanete
procházkou parkem nebo vláčkem z Františkových Lázní.

Vlčí jámy – Na svahu Blatenského vrchu se nachází chráněná přírodní
památka Vlčí jámy. Jedná se o dvě propadliny, které jsou pozůstatkem
cínových dolů Wolfgang a Jiří z 16. století. Dnes se nazývají Vlčí a
Ledová jáma a obě jsou nejen pozoruhodnou přírodní, ale i technickou
památkou. Do 25 m hluboké Vlčí jámy můžete nahlédnout z vyhlídky na
počátku propadliny. Ledová jáma zase umožňuje sestup po schodech
do úzké průrvy až do míst, odkud je možné spatřit ledovou vrstvu, která
se tu drží celoročně díky specifickému mikroklimatu.
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Restaurace v Lokti
Restaurace s pivovarem CÍSAŘ FERDINAND – Tel.: +420 352 327 100, e-mail: info@hotel-loket.cz
Restaurace ATMOSFERA – Tel.: +420 352 684 334, e-mail: info@restaurantatmosfera.cz
Hradní restaurace Loket – Tel.: +420 777 878 060, e-mail: info@hradni-restaurace.cz
Ristorante pizzeria Marconi – Tel.: +420 602 127 543, e-mail: info@pensionulrika.cz
Pivní lázně a restaurace Loket – Tel.: +420 725 507 032, e-mail: pplazne@seznam.cz
Restaurace Hotelu GOETHE – Tel.: +420 352 684 184, e-mail: goethe@volny.cz
Švejk restaurant Loket – Tel.: +420 776 873 472, e-mail: danidiana@seznam.cz
Hospůdka U Gardnera – Tel.: +420 721 168 585, e-mail: neudertvaclav@seznam.cz

Všechny restaurace jsou umístěny do docházkové vzdálenosti 500 m od Penzionu Ve Skále.
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