Skryté perly
… Mariánky nejsou jen o pramenech

Nejvýhodnější nabídku získáte na orea.cz

Milí Šviháci Lázeňští,
může se stát, že vás procházky po kolonádě,
ochutnávání pramenů a poslouchání zpívající
fontány omrzí. Proto jsme pro vás připravili
několik skrytých perel, které Mariánské Lázně
a jejich nezaměnitelný genius loci nabízí.
Protože Mariánky nejsou jenom o pramenech...
Váš Orea tým z mariánskolázeňských hotelů
Orea Spa Hotel Palace Zvon
Orea Spa Hotel Bohemia
Orea Hotel Anglický dvůr
Orea Hotel Cristal
Orea Hotel San Remo

#oreahotels #oreapalacezvon #oreabohemia
# oreaanglickydvur #oreacristal #oreasanremo
#oreabavi #ceskobezstarosti
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MESCERYHO VYHLÍDKA
Vyhlídka ležící na plošině nad balvanitým
skalním výchozem u hotelu Royal. Na tomto
místě stával zdobný dřevěný pavilon. Stavba
byla zřízena v roce 1850 k poctě významného
hosta Mariánských Lázní – místodržícího Čech,
barona von Mesceryho.
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GEOLOGICKÝ PARK
Naučná stezka seznamuje návštěvníka s
geologickou stavbou, různorodostí hornin a
geobotanikou Slavkovského lesa. Klikatí se ve
svahu Žižkova vrchu po upravených lesních
pěšinách v délce okruhu přibližně 1,5 km.
Stezku tvoří celkem 24 informačních panelů.
Začátek i konec okruhu je nad budovou
městského muzea. Stezka není náročná a jsou
podél ní umístěné lavičky.

GPS: N 49°58.69867’, E 12°42.64092’

GPS: N 49°58.69743’, E 12°42.49473’
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SVATOŠSKÉ SKÁLY
Skály jsou pojmenovány podle legendy o
nevěrném Svatošovi. Svými tvary připomínají
svatební procesí a podle toho získaly jména –
najdete zde Ženicha, Nevěstu, Muzikanty, Svědky
a další.
Bizarní žulové útvary vytvořila řeka Ohře. Roku
1933 byly vyhlášeny chráněným přírodním
výtvorem a nyní jsou národní přírodní památkou.
Od oblíbené výletní restaurace na pravém břehu
Ohře je dělí romantická visutá lávka.
www.svatosskeskaly.cz
GPS: N 50°11.61067’, E 12°48.82798’
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ROZHLEDNA HAMELIKA
Významné vyhlídkové místo pro Mariánské
Lázně, které má svou romantickou kamennou
rozhlednu, je dominantou zalesněných kopců
nad městem. Jméno rozhledna nese podle
stejnojmenného kopce, na kterém byla během
jediného léta roku 1876 vystavěna. Vysoká je
20 metrů a k jejímu vrcholu musíte vystoupat
100 schodů.
GPS: N 49°58.32628’, E 12°42.57335’
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NAUČNÁ STEZKA SMRAĎOCH
Místo s příznačným názvem. Přírodní rezervace
vyhlášena roku 1968. Tato unikátní naučná
stezka lesním vrchovištním rašeliništěm
přivádí návštěvníky do míst, která jsou v České
republice tak výjimečná, že může litovat každý,
kdo neviděl a hlavně necítil „na vlastní nos”. Po
návštěvě Smraďocha doporučujeme popojít cca
1 km k Farské kyselce, která má svůj malý lesní
pavilonek, a ochutnat místní minerální vodu.
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Jedná se o přírodní koupaliště nedaleko
Mariánských Lázní. K dispozici je restaurace,
rychlé občerstvení, půjčovna loděk a šlapadel
i sportovních potřeb na badminton či stolní
tenis, úschovna kol. Možnost využití písečné
i travnaté pláže, kurtů pro plážový volejbal
či volejbalového a nohejbalového hřiště a
parkoviště.
www.badlido.com

GPS: N 50°0.77908’, E 12°43.01360’
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GPS: N 49°56.60042’, E 12°41.35293’

RELIKVIÁŘ SV. MAURA
Relikviář svatého Maura je významná
románská památka pocházející z první
třetiny 13. století. Je považován za druhou
nejcennější movitou památku v České
republice a vůbec nejvýznamnější románskou
klenotnickou památku uloženou na českém
území. Relikviář je součástí stálé expozice
státního zámku Bečov nad Teplou.

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ LIDO
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NPP KŘÍŽKY A NPP UPOLÍNOVÁ LOUKA

www.zamek-becov.cz

Unikátní lokalita vřesovišť, Národní přírodní
památka Křížky leží mezi obcí Prameny a Nová
Ves u Bečova na Teplou. Název lokality Křížky
je podle tří křížků, které zde byly vztyčeny na
vrcholku pahorku v roce 1849.
Národní přírodní památka Upolínová louka
pod Křížky se rozprostírá na 18 ha a jak název
napovídá, roste zde především vzácný a ohrožený
Upolín evropský.

GPS: N 50°5.15297’, E 12°50.38072’

GPS: N 50°3.96737’, E 12°44.91555’
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OBŮRKA HVOZD
Obůrka Hvozd se nachází nedaleko centra
Mariánských Lázní. Z přistaveného posedu zde
můžete pozorovat daňky a jeleny. Do obory je
ale vstup zakázán.
GPS: N 49°58.13982’, E 12°43.11983’
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ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Golfový klub Mariánské Lázně smí výsostně
používat označení Royal od roku 2003, kdy
souhlas byl udělen anglickou královnou
Alžbětou II. Historická souvislost s Británií je
ve vazbě k anglickému králi Edwardu VII., který
byl v roce 1905 jedním ze zakládajících členů
klubu Mariánské Lázně – označení Royal je
evropská rarita.
www.golfml.cz
GPS: N 49°58.74802’, E 12°44.18267’

POZNÁMKY
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1.

LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA MAXIMA GORKÉHO

2.

ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNA

3.

PARK BOHEMINIUM

4.

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ

5.

HRAD A ZÁMEK BEČOV

6.

NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ

7.

ZÁMEK KYNŽVART

8.

PIVOVAR A PIVNÍ LÁZNĚ CHODOVAR

9.

MĚSTSKÉ MUZEUM

10. PŘÍRODNÍ PARK PRELÁT

