
KARLOVY VARY
A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· v nejzápadnějším cípu Česka v oblasti s bohatým výskytem minerálních pramenů

se nacházejí 2 nejznámější česká lázeňská města: Karlovy Vary a Mariánské Lázně

· obě města jsou proslavená nejen zdravotní turistikou, ale také svými kulturními akcemi,

atraktivní přírodou ve svém okolí anebo širokou nabídkou volnočasových aktivit

· lokality jsou od sebe vzdálené okolo 45 km

· 2 hodiny cesty autem z Prahy

· video představující Karlovy Vary: ZDE

· video představující Mariánské Lázně: ZDE

· obě lázeňská města nabízí dohromady až 19,5 tisíc ubytovacích lůžek

· disponují širokým spektrem 4* hotelů a jsou zde také hotely 5* kategorie

· největší 4* hotel nabízí přes 500 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 1100 sedících osob

· u nejlepších hotelů je samozřejmostí vlastní wellness či indoor/outdoor sportoviště

https://www.youtube.com/watch?v=PRpRdOQ7wzA
https://www.youtube.com/watch?v=6fS4dTk33k8


· koloběžková dráha anebo bike park pro sjezdová kola z vrcholu Koliba-Krakonoš

· motokáry, off road jízda vozidlem 4x4 či návštěva jediné dlouhé ploché dráhy v ČR

· adrenalinový zorbing, bungee running anebo návštěva lanového centra (lezecká stěna,

  Tarzaní skok, horizontální traverz, obří žebřík atd.)

· střelecké disciplíny (lukostřelba, střelba z kuše, vzduchovky, praků či vzduchové pistole)

· návštěva Miniaturparku Boheminium, nejnavštěvovanější atrakce v Karlovarském kraji

· golf, jízda na koni, cyklistika, turistika a nordic walking v CHKO Slavkovský les

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:
ASIANA, spol. s r.o
E-mail: events@asiana.cz
tel.: +420 234 703 105
Adresa: Velflikova 8, 160 00, Praha 6.Lucie Slaninová Petr Souček Daniel KopDaniel Nedvěd

· exkurze v muzeu Mattoni, návštěvnickém centru Becherovka, muzeu Moser (sklářské hutě),

  nejstarší porcelánce Thun 1794 či prohlídka historické části vřídelního podzemí

· rafting/kanoing na řece Ohři z Lokte do Karlových Varů přes nádherné Svatošské skály

· projížďka na segway anebo na koloběžkách s trochou adrenalinu při sjezdu lázeňskými lesy

  z Vítkovy hory až do centra Karlových Varů 

· areál Rolava: 1300 m dlouhá in-line dráha, slackline, pétanque, volejbal, písečné pláže,…

· pěší turistika, cyklistika, jízda na koni, golf, paragliding, lety balónem, střelnice či paintball

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ KARLOVÝCH VARŮ


