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návrat do hlavního menu

ÚVODNÍ
SLOVO

Karlovy Vary a jejich okolí mají své jedinečné kouzlo v každé roční době 
a každá z nich nabízí návštěvníkům tohoto světově proslulého lázeňského města 
neopakovatelnou atmosféru a celou řadu nezapomenutelných zážitků. Pro ty, 
kteří dávají přednost klidu a romantickým procházkám v tichu lázeňských lesů, 
jsou podzim hrající všemi barvami či jaro jako stvořené. Naopak pro ty, kteří 
upřednostňují rušný společenský život, je návštěva Karlových Varů ideální v letních 
měsících.

Hlavním cílem hostů hotelu Savoy Westend je absolvování lázeňské léčby. 
V rámci svého pobytu však mohou využít i široké nabídky sportovních, kulturních 
či společenských aktivit. Velmi oblíbené jsou pak exkurze a výlety do blízkého 
i vzdálenějšího okolí či tradičních turisticky atraktivních destinací České republiky, 
jako je např. Český Krumlov, zámek Hluboká, hrad Karlštejn apod.

Proto jsme si pro Vás dovolili připravit tuto nabídku polodenních i celodenních 
exkurzí a výletů a věříme, že díky nim objevíte krásy našeho kraje a získáte nevšední 
zážitky, na které budete rádi a dlouho vzpomínat.

Přejeme Vám šťastnou cestu a neopakovatelný zážitek.
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EXkURzE & výlETy – POlOdENNí

Odkazy jsou aktivní, kliknutím na příslušné tlačítko přejdete přímo do požadované sekce.

Úvod Hrad Seeberg

Historický Loket, Svatošské skály Historický Cheb, Skanzen Doubrava

Hrad a zámek Bečov Zámek Klášterec

karlovy vary Rodinný pivovar Chodovar  
a Pravé pivní lázně

Krušné Hory Františkovy Lázně,  
Přírodní rezervace SOOS

Zámek Kynžvart,  
Přírodní rezervace Kladské rašeliny Zámek a pivovar Chyše

Mariánské Lázně, Klášter Teplá Hof – Německo

návrat do hlavního menu
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návrat do hlavního menu

ExkurzE & výlEty
polodEnní

Karlovy Vary, jejich okolí a vůbec celý karlovarský region oplývá velkým bohatstvím 
historických i přírodních památek, jako jsou hrady, zámky, kláštery, muzea, naučné 
stezky, přírodní rezervace apod. Ze všech těchto pamětihodností jsme vybrali ty 
nejvýznamnější a nejznámější, abychom Vás seznámili s jejich bohatou a zajímavou 
historií.

Exkurze & výlety – polodenní
Historický Loket
V malebném údolí řeky Ohře se nachází kouzelné historické městečko, o němž první zmínky pocházejí již z 2. poloviny 12. století. 
Svým návštěvníkům nabízí nejen celou řadu historických pamětihodností, ale také vycházky do okolní nádherné přírody a ne-
dalekých Svatošských skal. Nejvýznamnější a nejnavštěvovanější kulturní památkou je bezesporu hrad Loket založený na konci 
12. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout Markrabský dům, Hejtmanství, expozici Útrpného práva, porcelánu či mohou vy-
stoupit na věž a kochat se výhledem do kraje. Na hradě se koná i mnoho akcí, z nichž pro příklad uveďme středověké slavnosti 
či tradiční trhy a reje. Dalšími pamětihodnostmi, které mohou hosté v Lokti navštívit jsou např.: Kostel Sv. Václava, Radnice, Kaple 
Sv. Anny, Sloup nejsvětější Trojice, Mariánská kaple, Přírodní amfiteátr, Muzeum knižní vazby.

svatošské skáLy
Tento pozoruhodný skalní útvar je dominantou zdejší přírodní rezervace. Jeho tvary připomínají svatební průvod a k jeho vzniku 
se váže pohádková legenda, která dala vzniknout i názvům jednotlivých skal. Toto místo učarovalo a inspirovalo řadu umělců 
a i dnes je vyhledávaným cílem pěších turistů, cyklistů, vodáků, ale i horolezců.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Svatošské skály Přírodní rezervace 3 - 90 2.250 90 2.250 108 2.700

historický loket Hrad, centrum, amfiteátr 4 - 136 3.395 136 3.395 163 4.074

historický loket + 
Svatošské skály

Hrad, centrum, amfiteátr,  
přírodní rezervace 5 30 157 3.920 157 3.920 188 4.704

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – polodenní
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návrat do hlavního menu

Exkurze & výlety – polodenní
Hrad a zámek Bečov
Hrad Bečov byl založen ve 14. století. K původnímu gotickému hradu v průběhu staletí přibyl renesanční Pluhovský palác a ba-
rokní zámek. Celý areál doplňují zahradní terasy, jenž skýtají úchvatné pohledy do údolí i na městskou památkovou zónu. Nej-
vzácnějším exponátem celé expozice je Relikviář Sv. Maura, který patří k nejcennějším v Evropě a je jedinou památkou svého 
druhu na území českého státu.

Zámek je veřejnosti otevřen od března do října a návštěvníci si mohou prohlédnout několik okruhů:
 I.  Relikviář Sv. Maura
 II. Zámecké interiéry
 III. Relikviář Sv. Maura + Zámecké interiéry

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Hrad a zámek Bečov zámek 3 - 136 3.400 136 3.400 163 4.080

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – polodenní
karLovy vary
Karlovy Vary jsou světově proslulé lázeňské město. Svou slávu si však získalo nejen jedinečnými léčebnými účinky zdejší minerální 
vody, ale také díky mistrovskému umění místních sklářů, krásnému porcelánu a třináctému léčivému pramenu – Becherovce. 
Proto jsme do exkurze Karlových Varů zařadili nejen prohlídku historických památek v lázeňském centru města, ale také návště-
vu dvou nejvýznamnějších karlovarských podniků.

Sklářské muzeum a Sklářská huť moser – během návštěvy se seznámíte s historií výroby skla na karlovarsku a budete si moci 
prohlédnout historické exponáty a být svědky výroby a zpracování sklářských výrobků od foukání, tvarování až po vypalování 
dřevěných forem.
 
Jan Becher muzeum – i zde se dozvíte o historii výroby karlovarské Becherovky a budete si moci prohlédnout zajímavé expozice 
umístěné v původních výrobních a sklepních prostorách. Navíc budete moci ochutnat i různé speciality z muzejního baru.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

karlovy vary Moser, Jan Becher muzeum 4 - 115 2.875 115 2.875 138 3.450

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – polodenní
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návrat do hlavního menu

Exkurze & výlety – polodenní
krušné Hory
Celé území Krušných Hor má bohatou historii a je osobitým celkem s rozsáhlými lesními komplexy a rašeliništi, které vytvářejí 
velkou přírodní zásobárnu pitné vody. V celé krajině je mnoho naučných stezek, přírodních zajímavostí i historických objektů 
a památek, z nichž pro příklad uveďme alespoň některé:
Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště – unikátní naučná stezka vedoucí po dřevěných chodníčcích územím se 
vzácnými druhy rostlin a živočichů.
Blatenský vrch a Blatenský vodní příkop
Salaš – rýžovna – horská usedlost, ve které můžete ochutnat podomácku vyrobený ovčí sýr a sýr z kravího mléka. V případě 
hezkého počasí je možné objednat venkovní posezení s grilováním jehněčího masa.
Ježíškova cesta – stezka určená především dětem plná pohádkových postav. Můžete absolvovat Malý či Velký okruh, na kte-
rém je celkem 13 zastávek, na kterých děti plní různé úkoly a odpovídají na otázky. Po úspěšném absolvování stezky je čeká 
malá odměna v informačním centru na Božím Daru.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Krušné Hory Přírodní rezervace 4 - 157 3.925 157 3.925 188 4.710

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – polodenní
zámek kyNžvart
Dějiny dnes často navštěvovaného zámku sahají až do renesančních dob, do 2. poloviny 16. století. V průběhu staletí prodělal 
zámek několik přestaveb přes barokní sloh až do dnešní podoby ve stylu vídeňského klasicismu. Během jeho návštěvy budete 
mít příležitost prohlédnout si kancléřskou pracovnu, zámeckou jídelnu, orientální chodbu s kolekcí japonských šperkovnic, zbroj-
nici, zámeckou kapli či kabinet kuriozit. Za zmínku rovněž stojí přilehlý zámecký park i s jeho nejpozoruhodnější památkou lesní 
kaplí sv. Kříže, která se stala vyhledávaným poutním místem.

PřírodNí rezervace kladSké rašeliNy
Tato přírodní rezervace se nachází nedaleko Lázní Kynžvart a skládá se z pěti částí – Husí les, Lysina, Malé rašeliniště, Paterák 
a Tajga. Veřejnosti je zpřístupněna naučná stezka právě v poslední zmiňované části Tajga a její délka je cca 1,7 km.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Zámek Kynžvart zámek a park 4 - 173 4.330 173 4.330 208 5.196

Přírodní rezervace 
Kladské rašeliny Přírodní rezervace 4 - 145 3.630 145 3.630 174 4.356

Zámek Kynžvart + 
Přírodní rezervace 
Kladské rašeliny 

Zámek, park a přírodní  
rezervace 5 - 199 4.985 199 4.985 239 5.982

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – polodenní
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návrat do hlavního menu

Exkurze & výlety – polodenní
mariáNSké lázNě
Mariánské Lázně jsou nejmladším západočeským lázeňským městem pocházejícím z počátku 19. století. Od roku 1990 jsou 
patrné intenzivní snahy o obnovení původního charakteru města ve stylu původní architektury, lázeňských parků a prome-
nád. Mariánské lázně mají velké bohatství léčivých minerálních pramenů – např. Rudolfův, Karolinin, Lesní atd. Snad žádný 
návštěvník nevynechá prohlídku Lázeňské kolonády s její zpívající fontánou – její krásou se můžete kochat za doprovodu skla-
deb světoznámých hudebních skladatelů – např. Verdiho Nabucca, Beethovenovy Symphonie C Moll či Mozartovy Malé noční 
hudby. městské muzeum nabízí svým návštěvníkům bohatou expozici mapující historii Mariánských lázní a lázeňství vůbec. Park 
miniatur Boheminium – jedná se o expozici maket významných stavebních a technických památek v překrásném prostředí kra-
jinářského parku. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout např. zmenšeninu zámku v Českém Krumlově, hrad Karlštejn, rozhlednu 
na Ještědu či model železnice.

kLášter tepLá
Tento klášter byl založen v roce 1193. Součástí celého areálu je i románsko-gotický klášterní kostel, barokní prelatura a konvent, 
klášterní knihovna či klášterní park a hřbitov. 

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Klášter Teplá klášter 4 - 146 3.660 146 3.660 176 4.392

Mariánské Lázně Centrum, muzeum,  
park miniatur 6 - 207 5.173 207 5.173 248 6.207

Mariánské Lázně  
+ Klášter Teplá 

Centrum, muzeum,  
park miniatur, klášter 8 - 288 7.205 288 7.205 346 8.646

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – polodenní
Hrad seeberg
Původní románský hrad z přelomu 12. a 13. století ve svých zdech, stejně jako většina dochovaných památek, ukrývá bohatou 
a ne vždy veselou historii. I hrad Seeberg prošel několika přestavbami tak, jako se měnily jednotlivé stavební slohy a potřeby 
hradních pánů. V interiérech se dochovaly jak gotické tak renesanční architektonické prvky. 

Návštěvníci hradu si mohou prohlédnou rozsáhlou expozici nábytku z 19. století (empír, biedermeier, druhé rokoko, novogotika, 
novorenesance, chippendal; část nábytku je intarzovaná), případně unikátní kolekci nábytku prezentující život na chebském 
venkově 19. století. Rovněž si můžete prohlednout černou hradní kuchyni i s původním vybavením a expozici současného Karlo-
varského porcelánu i jeho dějin.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Hrad Seeberg hrad 4 - 174 4.360 174 4.360 209 5.232

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – polodenní
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Exkurze & výlety – polodenní
Historický cHeb
První písemná zmínka pochází z roku 1061. V 2. polovině 15. století je vytvořena jedna z nejzajímavějších podob Chebu, kdy se 
město stalo centrem knížecích sněmů, velkolepých slavností a diplomatických ujednání. Renesanční Cheb je pak popisován 
jako půvabné město ležící v okouzlujícím údolí, obklopený dvojím pásem hradeb, město s mnoha mlýny, domy, kostely a kap-
lemi. V roce 1631 získává panství Albrecht z Valdštejna, který zde byl 25. 2. 1634 zavražděn. Dnešní Cheb nabízí spoustu historic-
kých památek – např. Areál hradu s městským opevněním, kostel Sv. Mikuláše, Špalíček – symbol chebského náměstí, Pachellův 
dům – sídlo Krajského muzea, Maria Loreto – raně barokní poutní kostel atd.

chebský hrad – v jeho areálu si mohou návštěvníci prohlédnout Černou věž, Hradní kapli či Zříceninu paláce.

chebské muzeum – při jeho návštěvě si můžete prohlédnout rozsáhlou uměleckohistorickou expozici, Valdštejnskou obrazárnu, 
Lapidárium atd.

skanZen doubrava
Jedná se o unikátní vesnickou památkovou rezervaci, v níž se nachází soukromé národopisné muzeum a muzeum lidové archi-
tektury. Posedět můžete ve stylové restauraci a pochutnat si na staročeských specialitách.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Historický Cheb hrad, muzeum 4 - 181 4.530 181 4.530 217 5.436

Historický Cheb + 
Skanzen Doubrava hrad, muzeum, skanzen 6 - 247 6.175 247 6.175 296 7.410

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – polodenní
Zámek kLášterec
Počátky historie zámku se datují do doby mezi lety 1514 až 1538. Po roce 1560 se z něj stalo renesanční šlechtické sídlo, které 
v průběhu své historie několikrát vyhořelo. Poprvé se tak stalo v roce 1639. Renovace po tomto požáru vtiskla zámku barokní 
podobu, která mu vydržela až do dalšího velkého požáru v 2. pol. 18. století. Poté byl zámek opraven již v duchu klasicismu. Po-
slední větší úpravy zámek prodělal po roce 1858, kdy dostal dnešní anglickou pseudogotickou podobu. Součástí areálu je kro-
mě zámku i farní kostel Nejsvětější Trojice, Thunská hrobka a rozlehlý park s letohrádkem Sala Terrena, vzácné sochy či zámecká 
kašna. V zámku je umístěno Muzeum porcelánu, v němž si mohou návštěvníci prohlédnout vzácné sbírky japonského porcelánu 
z období 17. – 19. století, míšeňského a vídeňského porcelánu či kolekci čínského porcelánu z období 16. – 19. století. Celé jedno 
patro je pak věnováno českému porcelánu od jeho počátků až po současnost. Další historické památky, které si návštěvníci 
Klášterce mohou prohlédnout: Radnice, kostel Panny Marie Utěšitelky, Sloup nejsvětější Trojice.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Zámek Klášterec zámek, muzeum 4 - 173 4.318 173 4.318 207 5.181

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – polodenní



1615

návrat do hlavního menu

Exkurze & výlety – polodenní
rodiNNý Pivovar cHodovar a Pravé PivNí lázNě
V malém městečku nedaleko Mariánských Lázní se nachází Rodinný pivovar Chodovar a Pravé pivní lázně. Ve skalním labyrintu 
pivovarských sklepů se nachází i stylová restaurace Ve Skále, kde si vyberete z široké nabídky specialit české i zahraniční kuchy-
ně a budete moci ochutnat domácí kvasnicové pivo čerpané přímo z ležáckých sudů skalního sklepa.

rodinný pivovar chodovar – nabízí prohlídky sladovny a celého pivovarského provozu, jejichž součástí je i ochutnávka piva 
u kouzelné pivovarské kašny.

Pravé pivní lázně – poskytují originální rekondiční lázeňskou terapii, kombinující účinky minerální vody, piva a surovin potřeb-
ných k jeho výrobě. Lázně nabízí pivní koupele, léčivé zábaly, masáže a pitné kúry.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Rodinný pivovar 
Chodovar + Pravé 
pivní lázně

Prohlídka pivovaru s ochut-
návkou 5 - 175 4.368 175 4.368 210 5.241

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – polodenní
FraNtiškovy lázNě
Františkovy Lázně byly založeny v roce 1793 jako Ves císaře Františka. Název Františkovy Lázně jim byl úředně přiznán o 14 let 
později, na město pak byly povýšeny v roce 1865. Roku 1992 pak byly vyhlášeny městskou památkovou rezervací.

aquaforum – multifunkční komplex s krytými i otevřenými bazény a řadou lázeňských, společenských a obchodních služeb. 
motýlí dům – nachází se cca 2 km od Františkových Lázní a nabízí unikátní entomologické muzeum se sbírkami tropických mo-
týlů, terárií s housenkami a skleník s tropickými rostlinami a vzácnými druhy živých motýlů.

PřírodNí rezervace SooS
Tato národní přírodní rezervace se nachází v obci Nový Drahov cca 6 km od Františkových Lázní. Jedná se o rozsáhlé rašeliniště 
a slatiniště s bahenními sopkami, tzv. mofety, a minerálními prameny. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera po dřevě-
ných chodníčcích a je dlouhá přibližně 1,2 km. Nachází se zde řada chráněných živočišných druhů a velké množství mokřad-
ních a slanomilných rostlin.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Františkovy Lázně Centrum, aquapark, Motýlí 
dům 6 - 207 5.180 207 5.180 249 6.216

Františkovy Lázně + 
Přírodní rezervace 
SOOS

Centrum, aquapark, Motýlí 
dům, přírodní rezervace 8 - 256 6.395 256 6.395 307 7.674

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – polodenní
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Exkurze & výlety – polodenní
Zámek a pivovar cHyše
Historie tohoto zámku sahá až do poloviny 12. století. V 18. století se stal zámek majetkem rodu Lažanských, jejichž nepřímí 
příbuzní jsou jeho majiteli i v současnosti. Za celou dobu své historie prošel zámek renesanční, barokní a neogotickou přestav-
bou a přestál i nepříznivé období totalitního režimu, kdy celý objekt včetně překrásného zámeckého parku chátral a zarůstal 
plevelem. Teprve od roku 1996 probíhaly rozsáhlé rekonstrukční a renovační práce a podařilo se zpřístupnit zámecké interiéry 
a zajímavou prohlídkovou trasu. 

Zajímavostí je bezesporu to, že se na krátkou dobu stal zámek Chyše domovem významného českého spisovatele a dramatika 
Karla Čapka, který zde působil jako domácí učitel syna tehdejšího majitele zámku hraběte Lažanského a nechal se zdejším 
krajem inspirovat při psaní některých svých děl.

pivovar
Pivovar v Chyši byl založen roku 1580. Tradice vaření piva se tu udržela více jak tři a půl století. Současní majitelé celý objekt ob-
novili a v červnu roku 2006 zde byla slavnostně vysvěcena první várka. Kvalitu zdejšího piva můžete vyzkoušet sami při návštěvě 
pivovaru.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

zámek a pivovar 
Chyše zámecký areál, pivovar 6 - 177 4.428 177 4.428 213 5.313

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – polodenní
HoF – Německo
Toto malebné historické městečko, jehož historie se datuje již do počátku 13. století, leží v Německém Bavorsku a je ideálně po-
loženo v krajině mezi středohořím Fichtelgebirge a Frankenwald. Jeho návštěvníci by si rozhodně neměli nechat ujít procházku 
městským parkem Theresienstein, jenž je vůbec nejstarším městským parkem v Německu a vyznačuje se velkým množstvím 
vycházkových tras, zahradních pavilónů a altánků, rybníčků či vodních nádrží s fontánami atd.

Historické centrum města pak nabízí nejen širokou nabídku kulturního vyžití – umělecká galerie, hvězdárna, zoologická zahra-
da, městské lázně apod., ale je rovněž ideálním místem pro nákupy, ať již v některém ze značkových obchodních center či 
v ojedinělých specializovaných prodejnách a exkluzivních buticích. Svůj den si pak můžete zpříjemnit i v některé z nespočet-
ných restaurací a kaváren, s bohatou nabídkou mezinárodních i místních specialit. 

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Hof (Německo) Historické centrum, nákupy 6 - 332 8.300 332 8.300 398 9.960

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – polodenní
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EXkURzE & výlETy – CElOdENNí

Odkazy jsou aktivní, kliknutím na příslušné tlačítko přejdete přímo do požadované sekce.

Úvod Zámek Hluboká, ZOO Ohrada

Hrad Křivoklát, Koněpruské jeskyně Český Krumlov, Zámek Hluboká

Bayreuth – Německo České Budějovice, Zámek Hluboká

Historická Plzeň, Zámek Kozel,  
Zoologická zahrada & Dinopark Drážďany – Německo

Praha Regensburg – Německo

Hrad Karlštejn Tropical Islands – Německo
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ExkurzE & výlEty
cElodEnní

Stejně jako okolí Karlových Varů tak i celá Česká republika skýtá nepřeberné 
množství turisticky zajímavých destinací. Jen málokterý host, který se rozhodne 
strávit dovolenou či absolvovat lázeňské léčení v Karlových Varech, opomene 
navštívit během svého pobytu Prahu, hlavní město České republiky, či další 
nejnavštěvovanější místa jako je např. Plzeň, Český Krumlov, zámek Hluboká, hrad 
Karlštejn atd.

Do naší nabídky jsme zařadili i několik měst z nedalekého německého příhraničí, 
jenž jsou zajímavá nejen z historického hlediska, ale zároveň jsou atraktivní destinací 
pro milovníky nákupů a příjemného posezení u šálku dobré kávy.

Exkurze & výlety – celodenní 
Hrad křivoklát
Hrad Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. Pro-
hlídkové okruhy Vás provedou hradními interiéry i exteriéry a Vy si budete moci prohlédnout nádhernou hradní kapli, královský 
rytí řský sál s expozicí gotického malí řského a sochařského umění, muzeum, obrazárnu, vězení s mučírnou, monumentální velkou 
věž s loveckými sbírkami a mnoho dalšího.

koNěPruSké JeSkyNě
Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskyních systémů v Čechách. Jedná se o krajinu plnou hlu-
bokých kaňonů a příkrých skalních stěn. Krápníkové síně a hluboká komínovitá propast skrývají unikátní přírodní úkazy, jakými 
jsou například Koněpruské růžice, krápníkové Varhany atd. Jeskyně má tři patra s výškovým rozdílem okolo 70 metrů. Prohlídko-
vá trasa je dlouhá 590 m, trvá přibližně 1 hodinu a je na ní 478 schodů (pozn. teplota v jeskyni je cca 10,6 °C).

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Hrad Křivoklát hradní areál 7 - 295 7.383 295 7.383 354 8.859

Koněpruské jeskyně Krápníkové jeskyně 7 - 332 8.288 332 8.288 398 9.945

Hrad Křivoklát +  
Koněpruské jeskyně Hrad, krápníkové jeskyně 10 - 427 10.675 427 10.675 512 12.810

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – celodenní
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Exkurze & výlety – celodenní 
BayreutH – Německo
Největším městem německých Horních Franků je historické univerzitní město Bayreuth. Oplývá celou řadou pamětihodností, 
z nichž za zmínku beze sporu stojí Markraběcí opera – vůbec nejkrásnější barokní divadlo Evropy, historický park Eremitage se 
zasněnými jeskyněmi a fontánami, festivalové divadlo s jedinečnou akustikou a nespočet zámků a muzeí.

Město Bayreuth rovněž nabízí bohaté vyžití pro volný čas. Využít můžete například 18-jamkové golfové hřiště či termální lázně 
Lohengrin. Dáváte-li přednost nákupům a posezení v příjemné restauraci či kavárně, pak Vás jistě potěší, že Bayreuth je rovněž 
největším nákupním centrem této části Německa a v moderních nákupních centrech a luxusních obchodech zde můžete strá-
vit celé hodiny.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

bayreuth  
(Německo) Historické centrum, nákupy 7 - 408 10.200 408 10.200 490 12.240

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – celodenní 
HiStorická Plzeň
Plzeň je významné moderní město s několikasetletou historií nabízející bohaté možnosti kulturního, společenského i sportovního 
vyžití. Při jeho návštěvě určitě nesmíte opomenout prohlídku jeho historického centra a především pak Plzeňského pivovaru, 
který toto město proslavil po celém světě. Pivovar – během jeho návštěvy budete moci v návštěvnickém centru shlédnout krát-
ký film o historii piva Pilsner Urquell, prohlédnout si moderní stáčírnu, varnu, síň slávy i původní sklepy, ve kterých budete moci 
ochutnat plzeňské pivo stáčené přímo ze sudů. Pivovarské muzeum – střeží legendu pivovarnictví. Je zde umístěna naučná 
ale i zábavná expozice, jejíž součástí je gotická sladovna, hvozd, původní valečka, ležácké sklepy, replika hospody z přelomu 
19. a 20. století a část městských hradeb s ukázkou pěstování ječmene a chmele. 

Zámek koZeL
Krásný zámeček nedaleko Plzně obklopený krásnou přírodní scenérií a s bohatými historicky cennými expozicemi.

ZooLogická ZaHrada & dinopark
Nevšední zážitek Vám nabízí plzeňská zoologická a botanická zahrada, v jejímž areálu se nachází i Dinopark, který zaujme 
a nadchne především děti.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Historická Plzeň + 
Pivovar Historické centrum, pivovar 8 - 333 8.325 333 8.325 400 9.990

Plzeň + ZOO Historické centrum, ZOO, 
dinopark 8 - 319 7.975 319 7.975 383 9.570

Historická Plzeň + 
zámek kozel

Historické centrum, pivovar, 
zámek 10 - 348 8.700 348 8.700 418 10.440

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – celodenní
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Exkurze & výlety – celodenní 
praHa
Hlavní město České republiky patří bezesporu k jedněm z nejkrásnějších měst světa. Historické centrum města nabízí svým ná-
vštěvníkům kromě celé řady vzácných historických památek také neopakovatelnou a nezaměnitelnou atmosféru, která Vás 
bude provázet při procházkách úzkými uličkami, po malebných náměstíčkách, v posvátném tichu chrámů a kostelů i uprostřed 
pouličních prodejců, umělců či kejklí řů na Karlově mostě či Staroměstském náměstí.

Praha večerní
Vyhlídková plavba parníkem po řece Vltavě spojená s večeří

Praha historická
Pražský hrad – Zlatá ulička – Chrám Sv. Víta – zahrady – Staroměstské náměstí – Karlův Most

Praha pro děti
Zoologická zahrada v Tróji – Muzeum hraček 

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Praha večerní Vyhlídková plavba s večeří 8 - 449 11.225 449 11.225 539 13.470

Praha historická Historické centrum Prahy 10 - 423 10.575 423 10.575 508 12.690

Praha pro děti ZOO, muzeum hraček 10 - 405 10.125 405 10.125 486 12.150

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – celodenní 
Hrad karLštejn
Tento gotický hrad, založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován 
českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, sbírek svatých relikvií a říšských koru-
novačních klenotů. 

Prohlídkové okruhy Vám umožní prohlédnout si interiéry Císařského paláce, které zahrnují například Rytí řský sál s kaplí sv. Miku-
láše, Karlovu ložnici s kaplí sv. Václava, Hradní pokladnici, Klenotnici, hradební a vyhlídkové ochozy, Velkou či Malou obrazárnu, 
Lapidárium, Kapli sv. Kříže atd.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Hrad Karlštejn hradní areál 8 - 375 9.375 375 9.375 450 11.250

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – celodenní
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Exkurze & výlety – celodenní 
Zámek HLuboká
Zámek Hluboká je jedním z nejnavštěvovanějších zámků v Čechách a patří k našim nejvzácnějším architektonickým skvostům. 
Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi. Na renesanční zámek byl přestaven 
v 2. pol. 16. století. Součástí prohlídkové trasy jsou mimo jiné i reprezentační sály, soukromé apartmány jednotlivých členů rodiny 
Schwarzenbergů, zámecká kuchyně, vyhlídková zámecká věž a samozřejmě nádherné přilehlé zahrady.

Zoo oHrada
Zoologická zahrada Ohrada byla poprvé otevřena pro veřejnost v roce 1939 jako součást loveckého muzea v zámku Ohrada. 
Po roce 1990 začala postupně naplňovat poslání moderních zoologických zahrad. V současné době chová zoo okolo 220 dru-
hů zvířat ve více než 100 exemplářích a mimo jiné zde uvidíte některé velmi vzácné druhy. 

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Zámek Hluboká + 
zOO Ohrada

Zámek, historické centrum, 
zOO 10 - 512 12.805 512 12.805 615 15.366

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – celodenní 
čeSký krumlov
Doba rozkvětu tohoto malebného historického města je spojena s vládou pánů z Rožmberka. Město je typické svými křivolakými 
uličkami, romantickými zákoutími a unikátním komplexem měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem 
řeky Vltavy. Státní hrad a zámek český krumlov – Původní gotický hrad založili někdy před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna 
z větví mocného rodu Vítkovců s erbovním znakem pětilisté růže. V současné době jsou návštěvníkům zpřístupněny dva prohlíd-
kové okruhy s autenticky zařízenými interiéry z 16., 18. a 19. století, válcovou Zámeckou věží s vyhlídkovým ochozem, unikátním 
Zámeckým barokním divadlem, Lapidáriem, Zámeckými zahradami atd.

Zámek HLuboká
Zámek Hluboká je jedním z nejnavštěvovanějších zámků v Čechách. Svou překrásnou renesanční podobu získal v 2. pol. 16. sto-
letí a dodnes patří k našim nejvzácnějším architektonickým skvostům.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Český Krumlov Zámek, historické centrum 12 - 558 13.940 558 13.940 669 16.728

Český Krumlov + 
zámek Hluboká Zámek, historické centrum 14 - 658 16.450 658 16.450 790 19.740

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – celodenní
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Exkurze & výlety – celodenní 
čeSké BuděJovice
Klenotem Českých Budějovic je jejich historické jádro s množstvím cenných církevních i světských staveb, s gotickými, renesanč-
ními a hlavně pak barokními domy. Z památek, které rozhodně stojí za shlédnutí, uveďme např. náměstí Přemysla Otakara II. 
s historickou budovou radnice, Samsonovu kašnu, Černou věž, kostel sv. Anny s kapucínským klášterem, katedrálu sv. Mikuláše 
či dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie.

Zámek HLuboká
Zámek Hluboká je jedním z nejnavštěvovanějších zámků v Čechách. Svou překrásnou renesanční podobu získal v 2. pol. 16. sto-
letí a dodnes patří k našim nejvzácnějším architektonickým skvostům. 

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

České Budějovice + 
Zámek Hluboká Zámek, historické centrum 12 - 561 14.020 561 14.020 673 16.824

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – celodenní 
drážďaNy – Německo
Drážďany jsou nezřídka přezdívány jako Florencie na Labi a to především díky nádherným barokním stavbám, jaké nemají v Ně-
mecku obdoby. Většina města včetně historického jádra byla při ničivém bombardování spojeneckým letectvem v roce 1945 
zničena, drážďanským patriotům se však povedlo nemožné a dnes se lze opět kochat opravenými majestátními paláci a kostely 
nebo z dálky vychutnávat charakteristické panorama tohoto čtvrtého nejnavštěvovanějšího města našich západních sousedů.

Drážďany nabízí nádhernou přehlídku barokní architektury, které vévodí zámecký komplex Zwinger. Všechna hlavní turisticky 
exponovaná místa leží v nevelkém centru města a to v okruhu několika minut pěší chůze. Pro příklad uvádíme Semperovu 
operu, Frauenkirche, Rezidenční zámek atd. Město je rovněž velmi vyhledávanou nákupní metropolí, neboť nabízí hned několik 
nákupních tříd a komplexů. Mezi nejznámější z nich patří Prager Strasse, Altstadt, Neustadt atd. Pokud jde o nákupy nesmíme 
zapomenout ani na tradiční vánoční trhy, které se v Drážďanech pravidelně konají již od roku 1434.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Drážďany  
(Německo) Historické centrum, nákupy 12 - 485 12.120 485 12.120 582 14.544

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – celodenní
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Exkurze & výlety – celodenní 
regeNSBurg – Německo
Dalším z klenotů německého pohraničí je historické město Regensburg, jenž svým kouzlem a neopakovatelnou atmosférou 
uchvacuje své návštěvníky již celá dlouhá staletí. Jen málokdo odolá úchvatným vyhlídkám, malebným zákoutím, velkolepým 
stavbám a šarmu historických uliček a náměstí. Regensburgu se také říká město věží, neboť na území jeho Starého města stojí 
1200 historických domů – paláce bohatých patricijských kupců, jenž své bohatství demonstrovali zdaleka viditelnými, vysoko 
k nebi se tyčícími obytnými věžemi. Z dalších pamětihodností, které si zaslouží vaši pozornost, uveďme například Kamenný most 
z 12. století, Starou radnici, Prétorskou bránu, Dóm sv. Petra atd.

Nejen historií však láká Regensburg své návštěvníky. Dáváte-li přednost moderní zábavě, v podobě návštěvy obchodně-zá-
bavního centra, i Vy si v Regensburgu přijdete na své. Své zážitky a dojmy si pak můžete navzájem sdělit u šálku výborné kávy 
v některé z místních kaváren či restaurací.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Regensburg  
(Německo) Historické centrum, nákupy 12 - 552 13.800 552 13.800 662 16.560

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu Royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Exkurze & výlety – celodenní 
troPical iSlaNdS – Německo
Berlín je hlavním městem Německa, s bohatou a bohužel i velice pohnutou minulostí, a nabízí nepřeberné množství kulturních 
a historických památek. My Vás však chceme pozvat do nedalekého tropického ráje, kde můžete spolu se svými blízkými strávit 
odpoledne plné zábavy, vodních radovánek a relaxace.

Tropical Islands je největším tropickým a wellness centrem v Evropě. Na ploše 66.000 m2 naleznete exotické prostředí deštného 
pralesa, písečných pláží, umělého slunce, palem, orchidejí atd., a to vše za všudypřítomného doprovodu zvuků tropického 
lesa. Aniž byste museli kamkoli cestovat, můžete se zde kochat krásou exotických rostlin, ale i typických staveb z Bali, Bornea, 
Thajska či Samoi. Kromě klasických vodních radovánek jako je koupání v mořské laguně či odpočinku na písečné pláži, můžete 
využít i celou řadu vodních skluzavek a tobogánů, sauny, fitness centra či minigolfu. Nechybí zde ani nákupní třída s typickými 
suvenýry, samozřejmostí je i celá řada restaurací, kaváren i plážových barů a pro malé návštěvníky je zde k dispozici samostatný 
dětský areál.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město vstupné zahrnuté v ceně Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Tropical Island  
(Německo) aquapark 14 - 834 20.855 834 20.855 1.001 25.026

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a vstupné pro 2 osoby (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodností. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Exkurze & výlety – celodenní



návrat do hlavního menu

BALÍČKY – ZVÝHODNĚNÉ VÝLETY A EXKURZE – CELODENNÍ

Odkazy jsou aktivní, kliknutím na příslušné tlačítko přejdete přímo do požadované sekce.

Úvod

Balíček – Dětský  
Zoologická zahrada & Dinopark Plzeň, Zábavní park Plohn, Zoopark Chomutov

Balíček – Nákupní horečka 
Praha Pařížská ulice, Drážďany Pražská ulice, Regensburg Donau Centrum

Balíček – Pro milovníky „pěnivého moku“ 
Pivovar Plzeň, Pivovar Chodovar, Pivovar Chyše
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BALÍČKY
ZVÝHODNĚNÉ EXKURZE & VÝLETY

CELODENNÍ

Tato sekce naší nabídky je určena speciálně rodičům s dětmi. Jak okolí Karlových 
Varů, tak i Praha či příhraniční německá města nabízí spoustu rozličných aktivit, 
které si užijí nejen Vaše ratolesti ale i Vy sami. 

Balíček – Dětský
zoologická zaHrada & diNoPark Plzeň
Nevšední zážitek Vám nabízí plzeňská zoologická a botanická zahrada, v jejímž areálu se nachází i Dinopark, který zaujme 
a nadchne především děti.

záBavNí Park PloHN
Jen pár minut jízdy od česko-německých hranic na vás čeká zábavní park Plohn s více než 70 atrakcemi. V každé tematické 
oblasti – od westernového městečka k Dinoparku – se hosté vydávají do světa zázraků. Divoká vodní dráha prochází Ďáblovým 
mlýnem, při westernové show se cítíte jako na Divokém západě, v pohádkovém lese se necháte unést do pohádek. K mag-
netům parku patří i El Toro, nejdivočejší horská dráha v Německu. V tomto roce by v parku měla být otevřena vesnička Plohni 
s adrenalinovou vodní horskou dráhou a dalšími překvapeními. 

Zoopark cHomutov
Podkrušnohorský zoopark v Chomutově byl založen v roce 1975. Zoopark je specializován na chov zvířat pocházejících z oblasti 
palearktu, zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných zvířat, a území severní Afriky. Pozorovat zde mů-
žete více než 160 druhů zvířat o 1.000 jedincích, mezi kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných 
programů. Krásné přírodní prostředí ve spojení se službami skýtá pro návštěvníky možnost strávení velmi příjemného dne.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

3 za CENU 2 Hod. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

zoologická zahrada & dinopark Plzeň – 
zábava, dinosauři, poučení, 3D kino – unikátní výprava
zábavní park Plohn – westernové městečko,  
dinopark, divoká vodní dráha, pohádkový les,  
nejdivočejší horská dráha v Německu
zoopark chomutov – zoopark

6 – 8 893 22.335 893 22.335 1.072 26.802

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a rodinné vstupné (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. - 
- Uvedená cena zahrnuje 3 samostatné výlety v individuálně stanovených termínech. -

- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -
- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -

- Za zrušení transferu se považuje i jakákoliv změna (data, času, typu vozu atd.) učiněná méně něž 48 hod. před odjezdem. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodnosti. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační odděleni: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzi a výletů je určena výhradně hostům SavoyWestend Hotelu. -
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Balíčky – zvýhodněné  
výlety a exkurze – celodenní
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Balíček – Nákupní horečka
PraHa PařížSká ulice
Luxusní nákupy v Praze, Pařížská ulice, butiky, Hermés, Louis Vuitton, Carollinum, Baume&Mercier, Breitling, Cartier, Chopard, 
Dunhill, Gucci, IWC, Montblanc, Piaget, Omega, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Bvlgari, Diamanty.

drážďaNy PražSká ulice
Z Pražské ulice až na Altmarkt – nákupy s dlouhou tradicí. Pražská ulice byla odjakživa nejdůležitější nákupní ulicí ve městě. 
V minulém roce tu vyrostla nová obrovská nákupní pasáž Galerie Centrum, na místě původního obchodního domu se stejným 
názvem. Karstadt Wöhrl, Peek und Cloppenburg, Mango, H&M, American Apparel, ESPRIT, S.Oliver, Salamander. Další velké 
nákupní centrum najdete přímo na náměstí Altmarkt – pod názvem Altmarkt Galerie se skrývá přes 100 obchodů, kaváren 
a restaurací.

regensburg donau centrum
Nevynechejte velké nákupní centrum Donau-Einkaufszentrum, kde na vás pohromadě čeká kolem 130 obchodů. Jde o jedno 
z nejstarších nákupních center v celém Německu. Jsou v něm známé značky jako Benetton, C&A, Esprit, H&M, Orsay, Sisley, či 
obchod Peek & Cloppenburg.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

3 za CENU 2 Hod. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Praha Pařížská ulice + nákupnícentrum Nový Smíchov
drážďany Pražská ulice – nákupní bulvár
regensburg donau Centrum

10 1.007 25.170 1.007 25.170 1.208 30.204

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět a rodinné vstupné (jsou-li součástí objednaného výletu), včetně DPH. -
- Uvedená cena zahrnuje 3 samostatné výlety v individuálně stanovených termínech.-

- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -
- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -

- Za zrušení transferu se považuje i jakákoliv změna (data, času, typu vozu atd.) učiněná méně něž 48 hod. před odjezdem. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodnosti. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační odděleni: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzi a výletů je určena výhradně hostům SavoyWestend Hotelu. -
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Balíčky – zvýhodněné výlety a exkurze – celodenní

Balíček – Pro milovníky „pěnivého moku“
Pivovar Plzeň
Během jeho návštěvy budete moci v návštěvnickém centru shlédnout krátký film o historii piva Pilsner Urquell, prohlédnout 
si moderní stáčírnu, varnu, síň slávy i původní sklepy, ve kterých budete moci ochutnat plzeňské pivo stáčené přímo ze sudů. 
Pivovarské muzeum – střeží legendu pivovarnictví. Je zde umístěna naučná ale i zábavná expozice, jejíž součástí je gotická 
sladovna, hvozd, původní valečka, ležácké sklepy, replika hospody z přelomu 19. a 20. století a část městských hradeb s ukázkou 
pěstování ječmene a chmele.

pivovar cHodovar
rodinný pivovar chodovar – nabízí prohlídky sladovny a celého pivovarského provozu, jejichž součástí je i ochutnávka piva 
u kouzelné pivovarské kašny.
Pravé pivní lázně – poskytují originální rekondiční lázeňskou terapii, kombinující účinky minerální vody, piva a surovin potřeb-
ných k jeho výrobě. Lázně nabízí pivní koupele, léčivé zábaly, masáže a pitné kúry.

pivovar cHyše
Pivovar v Chyši byl založen roku 1580. Tradice vaření piva se tu udržela více jak tři a půl století. Současní majitelé celý objekt ob-
novili a v červnu roku 2006 zde byla slavnostně vysvěcena první várka. Kvalitu zdejšího piva můžete vyzkoušet sami při návštěvě 
pivovaru.

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

3 za CENU 2 Hod. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Pivovar Plzeň – prohlídka pivovaru + restaurace Na Spilce
Pivovar chodovar – restaurace Skála
Pivovar chyše – zámek + restaurace

6 – 7 506 12.640 506 12.640 607 15.168

- Všechny ceny jsou uvedeny za vůz, cestu tam i zpět včetně DPH. -
- Uvedená cena zahrnuje 3 samostatné výlety v individuálně stanovených termínech. -

- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -
- Stornopoplatek za zrušení exkurze či výletu méně než 48 hodin před odjezdem - 50 % celkové částky. -

- Za zrušení transferu se považuje i jakákoliv změna (data, času, typu vozu atd.) učiněná méně něž 48 hod. před odjezdem. -
- Dostupnost jednotlivých exkurzí a výletů závisí na návštěvní době uvedených pamětihodnosti. -

- Detailní popis jednotlivých exkurzí a výletů obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační odděleni: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzi a výletů je určena výhradně hostům SavoyWestend Hotelu. -
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -
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Abychom Vám dopřáli maximální pohodlí a umožnili dokonalý zážitek, můžete si při rezervaci Vámi vybraného výletu či exkurze 
objednat i služby průvodce, který Vás bude po celou dobu doprovázet, podá Vám vyčerpávající informace a zajímavý výklad 
o navštívené destinaci a doporučí další místa, jejichž návštěvu byste si rozhodně neměli nechat ujít. 

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

Hod. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Průvodce  
v České republice

Nutná rezervace  
min. den předem 1 28 700 28 700 28 700

Průvodce  
v zahraničí

Nutná rezervace  
min. den předem 1 56 1.400 56 1.400 56 1.400

- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). –
- Stornopoplatek za zrušení rezervace méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % celkové částky. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační oddělení: +420 359 018 888. -
- Nabídka transferů, exkurzí a výletů je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 
- Na všechny uvedené ceny se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -

- Změna cen vyhrazena. -

Průvodcovské 
služby
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SPORTOvNí akTIvITy

Odkazy jsou aktivní, kliknutím na příslušné tlačítko přejdete přímo do požadované sekce.

Úvod Vyhlídkové lety

Golf Lyžování

Tenis Jízda na koni

Cyklistika Rybaření

Nordic Walking Lov zvěře
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Sportovní  
aktivity

Patříte-li mezi sportovní nadšence, pak i Vy si v hotelu Savoy Westend přijdete 
na své. Jednou z předností hotelu Savoy Westend je vlastní sport centrum s in-
door golf simulátorem, bowlingem a billiardem, kde mohou hosté trávit svůj 
volný čas, zároveň však nabízíme i celou řadu venkovních sportovních aktivit, 
kterými si můžete svůj pobyt u nás zpříjemnit. Milovníci golfu mohou využít některé 
z deseti karlovarských hřišť, se kterými hotel spolupracuje a svým hostům tak 
může zajistit kompletní servis od transferu, zapůjčení golfového vybavení až po 
zprostředkování lekcí s profesionálním trenérem PGA. Z dalších volnočasových 
aktivit pro děti i dospělé uveďme alespoň jízdu na koni, pěší turistiku,  
cykloturistiku, tenis, lyžování, vyhlídkové lety atd.

Sportovní aktivity
GOlf
V současné době patří golf k jednomu z nejoblíbenějších sportů a řady jeho příznivců se stále rozšiřují. Karlovy Vary a jejich okolí 
jsou velmi oblíbenou a vyhledávanou golfovou destinací, a to díky množství golfových hřišť, jejich kvalitě a rozmanitosti. Každé 
z golfových hřišť nabízí kromě profesionálního zážitku ze hry i odpovídající zázemí jak pro hráče tak jejich doprovod.

V Karlových Varech a jejich okolí se nachází celkem 10 golfových hřišť:
 18-Jamková Hřiště    9-Jamková Hřiště
 Golf Resort Karlovy Vary   Golf & Racing Club Karlovy Vary
 Astoria Golf Resort Cihelny   Golfklub Klášter Teplá
 Golf Club Sokolov    Golf Club Háje
 Royal Golf Club Mariánské Lázně  Golf Club Luby
 Golf Club Františkovy Lázně - Hazlov
 Golf Club Kynžvart

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zajistíme kompletní servis od rezervace termínu, přes transfer, zapůjčení golfového vybavení 
až po lekce s profesionálním trenérem PGA a závěrečnou zkoušku pro získání zelené karty.

cena golfu od: 40 € / 1.000 czk

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Olšová Vrata pouze transfer - 15 61 1.520 61 1.520 73 1.824

Cihelny pouze transfer - 20 77 1.920 77 1.920 92 2.034

Sokolov pouze transfer - 30 118 2.944 118 2.944 141 3.533

Mariánské Lázně pouze transfer - 50 179 4.480 179 4.480 215 5.376

hazlov pouze transfer - 55 228 5.700 228 5.700 274 6.840

- Ceny jsou uvedeny za vůz a cestu tam i zpět, včetně DPH. Sportovní aktivity nejsou zahrnuty v ceně. -
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). –

- Cenová kalkulace dalších destinací na vyžádání - Dostupnost jednotlivých sportovních aktivit závisí na provozní době konkrétního sportovního areálu. -
- Detailní popis služeb a cen obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811. -
- Nabídka sportovních aktivit je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. -

- Na uvedené ceny transferů se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -
- Změna cen vyhrazena - Stornopoplatek v případě zrušení rezervace méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % z celkové ceny. -

návrat do menu Sportovní aktivity
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Sportovní aktivity
tenis
Hrajete-li rádi tenis nebo byste se jej rádi hrát naučili, pak Vám vřele doporučujeme návštěvu tenisového areálu Gejzír Park v 
Karlových Varech - Březové, který je od hotelu Savoy Westend vzdálen cca 6 km. Celý areál se nachází v příjemném prostředí 
údolí říčky Teplá, kde jej obklopují lázeňské lesy a parky. Tenisový areál disponuje 14 otevřenými tenisovými kurty a krytou halou 
se 2 tenisovými kurty, která umožňuje hrát tenis v průběhu celého roku za jakéhokoli počasí.

Z dalších tenisových areálů pro příklad uvádíme:
 Sportcentrum Imperial  karlovy vary
 Tenisový klub Lokomotiva  Karlovy Vary – Tuhnice
 Tenisový areál Starý Mlýn  Karlovy Vary – Březová
 Tenisový areál Rolava  Karlovy Vary – Čankovská

Transfer a zapůjčení tenisového vybavení je možné zajistit na základě individuálního přání hostů.

cena tenisu od: 14 € / 350 czk

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Gejzír park pouze transfer - 13 48 1.200 48 1.200 58 1.440

- Ceny jsou uvedeny za vůz a cestu tam i zpět, včetně DPH. Sportovní aktivity nejsou zahrnuty v ceně. -
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). –

- Cenová kalkulace dalších destinací na vyžádání - Dostupnost jednotlivých sportovních aktivit závisí na provozní době konkrétního sportovního areálu. -
- Detailní popis služeb a cen obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811. -
- Nabídka sportovních aktivit je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. - 

- Na uvedené ceny transferů se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -
- Změna cen vyhrazena - Stornopoplatek v případě zrušení rezervace méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % z celkové ceny. -

Sportovní aktivity
cykListika
Cyklistické stezky v lázeňských lesích okolo Karlových Varů jsou pro vyjížďky na kole jako stvořené. Jejich rozmanitost od lehkých 
až po náročné umožňuje, aby si každý vybral tu, která mu bude nejlépe vyhovovat. Pro trénovanější z Vás pak doporučujeme 
některou z cyklotras vedoucí podél řeky Ohře do blízkých městeček a obcí či některou z cyklostezek v nedalekých Krušných 
Horách. Ať už jste tedy cyklista “profesionál” či sváteční jezdec, nezapomeňte si své kolo pro svůj pobyt v hotelu Savoy Westend 
přibalit. Pokud by se tak náhodou stalo, ani tak nepřijdete zkrátka. Horská kola jak pro dospělé tak pro děti si můžete zapůjčit 
přímo v hotelu.

Pro inspiraci uvádíme jednu z nejoblíbenějších a velice příjemných cyklotras, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít:
cyklostezka ohře – cyklostezka vede z Karlových Varů nádhernou krajinou přírodní rezervace Svatošské skály podél řeky Ohře  
        až do malebného historického městečka Loket a zpět

celý den

PRONÁJEM KOLA* EUR Czk

Horské kolo 28 700

*Pronájem kol je určen pouze pro hotelové hosty. Z důvodu vlastní bezpečnosti musí být kola vrácena nejpozději před setměním. 
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -

- Detailní popis služeb a cen obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811. -
- Nabídka sportovních aktivit je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. -

– Na uvedené ceny pronájmu se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -
- Změna cen vyhrazena. -

návrat do menu Sportovní aktivity
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Sportovní aktivity
Nordic – WalkiNg
Spojení této velice oblíbené sportovní aktivity a nádherné okolní přírody je dokonalým způsobem jak udržovat své tělo a mysl 
v kondici a rovnováze. Nordic Walking je velice příjemný druh pohybu, který může vykonávat každý, výkonnostní sportovec i za-
čátečník, mladý člověk i lidé v pokročilém věku. Jedná se v podstatě o klasickou chůzi, pouze za pomoci speciálních hůlek, má 
však neuvěřitelné účinky. Pro ty z Vás, kteří nemají s Nordic walkingem zkušenost a chtěli by si ho vyzkoušet, vřele doporučujeme 
lekce s trenérem. Speciální hůlky samozřejmě zapůjčíme.

1 hodina / 1 osoba

EUR Czk

NORDIC – WALKING pod dohledem trenéra 50 1.250

- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). -
- Detailní popis služeb a cen obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811. -
- Nabídka sportovních aktivit je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. -

- Na uvedené ceny pronájmu se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -
- Změna cen vyhrazena. -

Sportovní aktivity
vyHlídkové lety
Možnost kochat se krásami Karlových Varů a jejich okolí z ptačí perspektivy nabízí letecký klub Karlovy Vary. Vybrat si můžete ze 
standardních leteckých tras, jako jsou například lety do Lokte, Mariánských Lázní či Krušných Hor, nebo si po dohodě s leteckým 
klubem naplánovat trasu vlastní. K dispozici Vám je několik typů malých sportovních letadel se zkušeným pilotem, který Vás 
během letu upozorní na všechny zajímavosti, které byste si neměli nechat ujít.

cena vyhlídkových letů od: 57 € / 1.425 czk

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Olšová Vrata pouze transfer - 20 73 1.824 73 1.824 88 2.189

- Ceny jsou uvedeny za vůz a cestu tam i zpět, včetně DPH. Sportovní aktivity nejsou zahrnuty v ceně. -
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). –

- Cenová kalkulace dalších destinací na vyžádání - Dostupnost jednotlivých sportovních aktivit závisí na provozní době konkrétního sportovního areálu. -
- Detailní popis služeb a cen obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811. -
- Nabídka sportovních aktivit je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. -

- Na uvedené ceny transferů se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -
- Změna cen vyhrazena - Stornopoplatek v případě zrušení rezervace méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % z celkové ceny. -

návrat do menu Sportovní aktivity
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Sportovní aktivity
lyžováNí
Pro milovníky zimních sportů a radovánek nabízíme možnost sjezdového i běžeckého lyžování v nedalekém středisku Klínovec 
– Oberwiesenthal v Krušných Horách. Vybrat si můžete z celé řady běžeckých tratí i sjezdovek různé obtížnosti a zajistit Vám 
můžeme celodenní či půldenní skipass eventuelně skipass pro noční lyžování. Možnost zapůjčení lyžařského vybavení i oblečení 
a zajištění transferu je samozřejmostí.

cena lyžování od: 16 € / 400 czk

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

klínovec pouze transfer - 35 143 3.584 143 3.584 172 4.301

Oberwiesenthal 
(Německo) pouze transfer - 40 157 3.920 157 3.920 188 4.704

- Ceny jsou uvedeny za vůz a cestu tam i zpět, včetně DPH. Sportovní aktivity nejsou zahrnuty v ceně. -
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). –

- Cenová kalkulace dalších destinací na vyžádání - Dostupnost jednotlivých sportovních aktivit závisí na provozní době konkrétního sportovního areálu. -
- Detailní popis služeb a cen obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811. -
- Nabídka sportovních aktivit je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. -

- Na uvedené ceny transferů se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -
- Změna cen vyhrazena - Stornopoplatek v případě zrušení rezervace méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % z celkové ceny. -

Sportovní aktivity
Jízda Na koNi
Další možností jak strávit příjemný den v přírodě je vyjížďka na koni. Tu Vám můžeme zajistit v jezdeckém areálu v nedaleké obci 
Děpoltovice. Jste-li začátečník, můžete využít služeb zkušeného trenéra a rezervovat si několik lekcí v jízdárně, a poté se vydat 
v jeho doprovodu na krátkou vyjížďku do přírody. Zkušenější z Vás pak mohou vyjet rovnou a kochat se krásou tamní přírody. 
Všichni bez rozdílu pak jistě ocení možnost posezení v příjemném prostředí stylové hospůdky, která je součástí jezdeckého areálu. 

Za zmínku rovněž stojí pravidelné akce, které se v areálu jezdeckého klubu konají, a to například parkurové závody či zábavná 
a soutěžní odpoledne pro děti, které se zde mohou mimo jiné povozit na malých ponících. 

Ať už se do jezdeckého klubu Děpoltovice vydáte z jakéhokoli důvodu, nezapomeňte si s sebou vzít pár laskomin. Vaši noví 
čtyřnozí kamarádi to náležitě ocení.

cena jízdy na koni od: 15 € / 375 czk

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Děpoltovice pouze transfer - 20 67 1.664 67 1.664 80 1.997

- Ceny jsou uvedeny za vůz a cestu tam i zpět, včetně DPH. Sportovní aktivity nejsou zahrnuty v ceně. -
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). –

- Cenová kalkulace dalších destinací na vyžádání - Dostupnost jednotlivých sportovních aktivit závisí na provozní době konkrétního sportovního areálu. -
- Detailní popis služeb a cen obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811. -
- Nabídka sportovních aktivit je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. -

- Na uvedené ceny transferů se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -
- Změna cen vyhrazena - Stornopoplatek v případě zrušení rezervace méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % z celkové ceny. -

návrat do menu Sportovní aktivity
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Sportovní aktivity
ryBařeNí
Holdujete-li této tiché zábavě a nechcete se jí vzdát ani po dobu svého pobytu v hotelu Savoy Westend, využijte této možnosti 
a zajeďte si zarybařit do nedalekých Děpoltovic či do o něco vzdálenější přírodní rezervace Kladská. Rybářský lístek, veškeré 
rybářské náčiní i případný transfer Vám rádi zajistíme. A budete-li si chtít na svém úlovku také hned pochutnat, v tamní restau-
raci Vám jej dle Vašeho přání připraví a naservírují.

cena rybaření od: 56 € / 1.400 czk

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

Děpoltovice pouze transfer - 20 67 1.664 67 1.664 80 1.997

kladská pouze transfer - 55 202 5.040 202 5.040 242 6.048

- Ceny jsou uvedeny za vůz a cestu tam i zpět, včetně DPH. Sportovní aktivity nejsou zahrnuty v ceně. -
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). –

- Cenová kalkulace dalších destinací na vyžádání - Dostupnost jednotlivých sportovních aktivit závisí na provozní době konkrétního sportovního areálu. -
- Detailní popis služeb a cen obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační odděleni: +420 359 018 888. -
- Nabídka sportovních aktivit je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. -

- Na uvedené ceny transferů se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -
- Změna cen vyhrazena - Stornopoplatek v případě zrušení rezervace méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % z celkové ceny. -

Sportovní aktivity
lov zvěře
Pro ty z Vás, kteří propadli lovecké vášni a podlehli posvátnému tichu lesa, budou honitby na území Slavkovského lesa o celkové 
rozloze 18000 ha učiněným rájem. V doprovodu profesionálního lovce je v těchto honitbách možné lovit zvěř jelena lesního, 
jelena siky japonského, daňka, muflona, srnce a zvěř černou. Honitby se vyznačují snadnou přístupností a lehkým až středně 
těžkým terénem. Přímo v centru zmiňovaných honiteb, v obci Kladská, se nachází lovecký zámeček a lovecký srub, které jsou 
ideálním zázemím pro lovecké výpravy do okolních lesů. 

Součástí loveckého zámečku je i stylová restaurace, ve které si můžete pochutnat na některé z místních specialit či uspořádat 
zvěřinové hody.

Podmínkou pro rezervaci je předložení zbrojního pasu, platného loveckého lístku a úhrada nevratné zálohy, zahrnující zapůjčení 
loveckého vybavení a doprovod profesionálního lovce.

cena lovu zvěře od: 560 € / 14.000 czk

ČAS MERCEdES
vIaNO

MERCEdES
E / S 2010

MERCEdES
S lONG 2015 /

R lONG

město Hod. Min. EUR Czk EUR Czk EUR Czk

dlouhá lomnice pouze transfer - 22 77 1.920 77 1.920 92 2.304

kladská pouze transfer - 55 202 5.040 202 5.040 242 6.048

- Ceny jsou uvedeny za vůz a cestu tam i zpět, včetně DPH. Sportovní aktivity nejsou zahrnuty v ceně. -
- Závazné jsou ceny uvedené v cZk, vč. DPH, které budou v případě potřeby přepočteny platným denním kurzem (ceny v EUR jsou pouze orientační). –

- Cenová kalkulace dalších destinací na vyžádání - Dostupnost jednotlivých sportovních aktivit závisí na provozní době konkrétního sportovního areálu. -
- Detailní popis služeb a cen obdržíte na recepci. -

- Pro bližší informace nebo rezervaci kontaktujte recepci: +420 359 018 811 nebo rezervační odděleni: +420 359 018 888. -
- Nabídka sportovních aktivit je určena výhradně hostům Savoy Westend Hotelu. -

- Na uvedené ceny transferů se vztahují slevy v rámci věrnostního programu royal club. -
- Změna cen vyhrazena - Stornopoplatek v případě zrušení rezervace méně než 48 hodin před odjezdem – 50 % z celkové ceny. -

návrat do menu Sportovní aktivity
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