
In-line trasy  2 

¤ Sportovní areál na ašském vrchu Háj: 1,3 km dlouhá in-line 

dráha s pestrým profilem, lezecká stěna, multifunkční a dět-

ská hřiště atd. 

¤ Silnice Kynšperk-Nebanice

¤ Cyklostezka v Sokolově Staré náměstí-jezero Michal

¤ Habartovská osmička u jezer Boden (200 m za městem směr 

Lítov doleva)
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Staré pořekadlo říká, že není důležité, jestli je zážitek 

dobrý. Hlavně musí být silný. A to je heslem našich do-

poručení na zážitky, které vám zaručeně rozproudí krev 

a zvýší v ní hladinu adrenalinu. Přidáme však i poklidnější 

pohybové aktivity.

Horská kola

¤ Downhill Park na Klínovci 

¤ Fourcrossová dráha na Zelené hoře v Kraslicích

¤ Terény ve Slavkovském lese a v Krušných horách objevíme na zna-

čených trasách KČT. Okolo Sokolova si dobře zajezdíme okolo vr-

chu Krudum, T  v lesích nad Březovou a po modré ze Svatavy. 

Skibus, cyklobus a vlak: s jízdním kolem, běžkami či batohem 

se můžeme nechat vyvézt na kopec v Krušných horách a užívat 

si tamější přírody a hlavně pohybu z kopce dolů do sokolovské 

kotliny. 

¤ Léto: cyklobusem na Boží Dar a na kole zpět

¤ Zima: skibusem na Boží Dar, na běžkách do Nových Hamrů či 

do Kraslic a vlakem/busem zpět; vlakem do Kraslic a zpět

Geocaching: Sokolovští keškaři si na vás nachystali řadu pře-

kvapení. Přichystejte si GPS přístroj, navštivte www.geocaching.

com a vydejte se na lov. 

Motokáry: Kartarena Ypsilonka je areál s 1,1 km dlouhým okru-

hem pro motokáry, které si můžete zapůjčit a vyzkoušet si at-

mosféru závodů F1. Sjezd z dálnice č. 162 u Chebu (Mariánské 

Lázně), u benzinové pumpy doprava. 

Hřiště s umělým povrchem jsou dostupná v každém větším 

městečku. Speciálně doporučujeme kvalitní písková hřiště v Be-

ach Voleyball Clubu Chodov (Štěříkova louka 1163) a v Sokolo-

vě na koupališti a u jezera Michal.

Jízdárny pro milovníky koní

¤ Jezdecká stáj Nové domy-Boučí

¤ Jezdecký oddíl Nebanice

¤ Farma Rudolec, westernové ježdění

¤ Malý ranč s krytou jízdárnou v Dolním Rychnově (Revoluční 152)

¤ Jezdecký areál Farma Hory, Hory 105

Houbaření: Houbaři mají pré v lesích okolo Březové. Vhodným 

výchozím bodem je Kostelní Bříza. 

Horolezectví: Karlovarský kraj nepatří mezi vyhlášené lezecké 

zóny, ale několik zajímavých stěn se zde nachází. 

¤ Svatošské skály: Skály zasazené do nádherného údolí řeky 

Ohře jsou vysoké až 50 m a nabízí kvalitní lezení s obtížností 

4 až 8+ v kolmé, místy hodně členité skále, která se skládá 

z 8 hlavních útvarů, nazvaných podle pověsti o zkamenělém 

svatebním průvodu. 4  Příjezd přes Karlovy Vary-Doubí (25 km 

ze Sokolova).

¤ Aš: Ke Goethovým skalám vede z Hazlova (vlak z Chebu) 

modrá trasa KČT, která se spojí s naučnou stezkou Goetho-

va skalka. Můžeme využít i malé parkoviště u silnice 3,3 km 

za Hazlovem ve směru na Aš, které je od skal 500 m. 

Dobrodružství na sněhu - Snowkiting (lyže/snowboard a drak 

na laně) a snowtubing (nafouknutá guma na sněhové dráze) je 

populární na Božím Daru ve skiareálu Novako. 3  

¤ Vyhlášené parky s překážkami pro lyžaře a snowboardisty 

jsou na božídarském Neklidu, na Klínovci, na Fichtelbergu 

a na Bublavě.

Běžecké trasy

¤ Cyklostezka Ohře ve směru na Kynšperk začíná za klášterem 

na Starém náměstí a běžet můžete tak dlouho, jak se vám zlí-

bí. Trasa je rovinatá. 

¤ Opačným směrem do Královského Poříčí je cyklostezka ve vý-

stavbě. Z Poříčí do Lokte (5 km) však již vede a je oblíbenou 

výletní trasou.

¤ Převážně březový lesopark Dolní Rychnov je protkán písko-

vými cestami a odvodňován potůčky a vodními nádržemi. 

Oběhnout můžete golfové hřiště. Doběhnete tam z centra 

přes areál zdraví nebo přes Dolní Rychnov.

¤ Kolem napouštěného jezera Medard vede spousta cest, bě-

hat se tam dá dosytosti. Nástupním místem je most přes 

silnici Sokolov-Citice, na který vejdeme z cyklostezky Ohře 

(od kláštera podél řeky).

V korunách stromů: Lanové centrum PROUD Mariánské Lázně 

zabaví děti na menší dráze na tři hodiny (3-10 let) a „dospělá-

kům od 11 let“ nabídne dráhu s 18 překážkami. 1  Po stromo-

lezení lze využít posezení s občerstvením na terase. Otevřeno 

denně od dubna do října 9 až 18 hodin. Kontakt: Chopinova ul. 

4, tel.: 354 622 694, www.lanovecentrum.eu

Adrenalinový park Plešivec: Zpátky na stromy… a hodně vy-

soko, to je heslo nového areálu na vrchu Plešivec u Abertam 

v Krušných horách při tamějším stejnojmenném hotelu s re-

staurací. V parku najdeme z výškových atrakcí lanové centrum 

(i noční provoz), obří houpačku, bungee trampolínu či volný 

pád z výšky 13 m. Dále horské koloběžky, buginy či terénní čtyř-

kolky a mnohakilometrové trasy v krajině a v uzpůsobeném 

parku. tel. 724 921 209. 

Paintball: je hra na bitvu či pouliční střílečku s plynovými pisto-

lemi s kuličkami s barevnou náplní místo ostrých nábojů. Půjče-

ní výbavy stojí 200-300 Kč, kulička pak cca 1,50 Kč.

¤ Březová, tel. 737 975 968, www.paintballbrezova.cz 

¤ Loket, bývalé koupaliště, tel. 603 818 625

www.paintball-kv.com

1

 

Staré pořekadlo říká, že není důležité, jestli je zážitek 

dobrý. Hlavně musí být silný. A to je heslem našich do-

poručení na zážitky, které vám zaručeně rozproudí krev 

a zvýší v ní hladinu adrenalinu. Přidáme však i poklidnější 

pohybové aktivity.

Horská kola

¤ Downhill Park na Klínovci 

¤ Fourcrossová dráha na Zelené hoře v Kraslicích

¤ Terény ve Slavkovském lese a v Krušných horách objevíme na zna-

čených trasách KČT. Okolo Sokolova si dobře zajezdíme okolo vr-

chu Krudum, T  v lesích nad Březovou a po modré ze Svatavy. 

Skibus, cyklobus a vlak: s jízdním kolem, běžkami či batohem 

se můžeme nechat vyvézt na kopec v Krušných horách a užívat 

si tamější přírody a hlavně pohybu z kopce dolů do sokolovské 

kotliny. 

¤ Léto: cyklobusem na Boží Dar a na kole zpět

¤ Zima: skibusem na Boží Dar, na běžkách do Nových Hamrů či 

do Kraslic a vlakem/busem zpět; vlakem do Kraslic a zpět

Geocaching: Sokolovští keškaři si na vás nachystali řadu pře-

kvapení. Přichystejte si GPS přístroj, navštivte www.geocaching.

com a vydejte se na lov. 

Motokáry: Kartarena Ypsilonka je areál s 1,1 km dlouhým okru-

hem pro motokáry, které si můžete zapůjčit a vyzkoušet si at-

mosféru závodů F1. Sjezd z dálnice č. 162 u Chebu (Mariánské 

Lázně), u benzinové pumpy doprava. 

Hřiště s umělým povrchem jsou dostupná v každém větším 

městečku. Speciálně doporučujeme kvalitní písková hřiště v Be-

ach Voleyball Clubu Chodov (Štěříkova louka 1163) a v Sokolo-

vě na koupališti a u jezera Michal.

Jízdárny pro milovníky koní

¤ Jezdecká stáj Nové domy-Boučí

¤ Jezdecký oddíl Nebanice

¤ Farma Rudolec, westernové ježdění

¤ Malý ranč s krytou jízdárnou v Dolním Rychnově (Revoluční 152)

¤ Jezdecký areál Farma Hory, Hory 105

Houbaření: Houbaři mají pré v lesích okolo Březové. Vhodným 

výchozím bodem je Kostelní Bříza. 

Horolezectví: Karlovarský kraj nepatří mezi vyhlášené lezecké 

zóny, ale několik zajímavých stěn se zde nachází. 

¤ Svatošské skály: Skály zasazené do nádherného údolí řeky 

Ohře jsou vysoké až 50 m a nabízí kvalitní lezení s obtížností 

4 až 8+ v kolmé, místy hodně členité skále, která se skládá 

z 8 hlavních útvarů, nazvaných podle pověsti o zkamenělém 

svatebním průvodu. 4  Příjezd přes Karlovy Vary-Doubí (25 km 

ze Sokolova).

¤ Aš: Ke Goethovým skalám vede z Hazlova (vlak z Chebu) 

modrá trasa KČT, která se spojí s naučnou stezkou Goetho-

va skalka. Můžeme využít i malé parkoviště u silnice 3,3 km 

za Hazlovem ve směru na Aš, které je od skal 500 m. 

Dobrodružství na sněhu - Snowkiting (lyže/snowboard a drak 

na laně) a snowtubing (nafouknutá guma na sněhové dráze) je 

populární na Božím Daru ve skiareálu Novako. 3  

¤ Vyhlášené parky s překážkami pro lyžaře a snowboardisty 

jsou na božídarském Neklidu, na Klínovci, na Fichtelbergu 

a na Bublavě.

Běžecké trasy

¤ Cyklostezka Ohře ve směru na Kynšperk začíná za klášterem 

na Starém náměstí a běžet můžete tak dlouho, jak se vám zlí-

bí. Trasa je rovinatá. 

¤ Opačným směrem do Královského Poříčí je cyklostezka ve vý-

stavbě. Z Poříčí do Lokte (5 km) však již vede a je oblíbenou 

výletní trasou.

¤ Převážně březový lesopark Dolní Rychnov je protkán písko-

vými cestami a odvodňován potůčky a vodními nádržemi. 

Oběhnout můžete golfové hřiště. Doběhnete tam z centra 

přes areál zdraví nebo přes Dolní Rychnov.

¤ Kolem napouštěného jezera Medard vede spousta cest, bě-

hat se tam dá dosytosti. Nástupním místem je most přes 

silnici Sokolov-Citice, na který vejdeme z cyklostezky Ohře 

(od kláštera podél řeky).

V korunách stromů: Lanové centrum PROUD Mariánské Lázně 

zabaví děti na menší dráze na tři hodiny (3-10 let) a „dospělá-

kům od 11 let“ nabídne dráhu s 18 překážkami. 1  Po stromo-

lezení lze využít posezení s občerstvením na terase. Otevřeno 

denně od dubna do října 9 až 18 hodin. Kontakt: Chopinova ul. 

4, tel.: 354 622 694, www.lanovecentrum.eu

Adrenalinový park Plešivec: Zpátky na stromy… a hodně vy-

soko, to je heslo nového areálu na vrchu Plešivec u Abertam 

v Krušných horách při tamějším stejnojmenném hotelu s re-

staurací. V parku najdeme z výškových atrakcí lanové centrum 

(i noční provoz), obří houpačku, bungee trampolínu či volný 

pád z výšky 13 m. Dále horské koloběžky, buginy či terénní čtyř-

kolky a mnohakilometrové trasy v krajině a v uzpůsobeném 

parku. tel. 724 921 209. 

Paintball: je hra na bitvu či pouliční střílečku s plynovými pisto-

lemi s kuličkami s barevnou náplní místo ostrých nábojů. Půjče-

ní výbavy stojí 200-300 Kč, kulička pak cca 1,50 Kč.

¤ Březová, tel. 737 975 968, www.paintballbrezova.cz 

¤ Loket, bývalé koupaliště, tel. 603 818 625

www.paintball-kv.com

1



 

Staré pořekadlo říká, že není důležité, jestli je zážitek 

dobrý. Hlavně musí být silný. A to je heslem našich do-

poručení na zážitky, které vám zaručeně rozproudí krev 

a zvýší v ní hladinu adrenalinu. Přidáme však i poklidnější 

pohybové aktivity.

Horská kola

¤ Downhill Park na Klínovci 

¤ Fourcrossová dráha na Zelené hoře v Kraslicích

¤ Terény ve Slavkovském lese a v Krušných horách objevíme na zna-

čených trasách KČT. Okolo Sokolova si dobře zajezdíme okolo vr-

chu Krudum, T  v lesích nad Březovou a po modré ze Svatavy. 

Skibus, cyklobus a vlak: s jízdním kolem, běžkami či batohem 

se můžeme nechat vyvézt na kopec v Krušných horách a užívat 

si tamější přírody a hlavně pohybu z kopce dolů do sokolovské 

kotliny. 

¤ Léto: cyklobusem na Boží Dar a na kole zpět

¤ Zima: skibusem na Boží Dar, na běžkách do Nových Hamrů či 

do Kraslic a vlakem/busem zpět; vlakem do Kraslic a zpět

Geocaching: Sokolovští keškaři si na vás nachystali řadu pře-

kvapení. Přichystejte si GPS přístroj, navštivte www.geocaching.

com a vydejte se na lov. 

Motokáry: Kartarena Ypsilonka je areál s 1,1 km dlouhým okru-

hem pro motokáry, které si můžete zapůjčit a vyzkoušet si at-

mosféru závodů F1. Sjezd z dálnice č. 162 u Chebu (Mariánské 

Lázně), u benzinové pumpy doprava. 

Hřiště s umělým povrchem jsou dostupná v každém větším 

městečku. Speciálně doporučujeme kvalitní písková hřiště v Be-

ach Voleyball Clubu Chodov (Štěříkova louka 1163) a v Sokolo-

vě na koupališti a u jezera Michal.

Jízdárny pro milovníky koní

¤ Jezdecká stáj Nové domy-Boučí

¤ Jezdecký oddíl Nebanice

¤ Farma Rudolec, westernové ježdění

¤ Malý ranč s krytou jízdárnou v Dolním Rychnově (Revoluční 152)

¤ Jezdecký areál Farma Hory, Hory 105

Houbaření: Houbaři mají pré v lesích okolo Březové. Vhodným 

výchozím bodem je Kostelní Bříza. 

Horolezectví: Karlovarský kraj nepatří mezi vyhlášené lezecké 

zóny, ale několik zajímavých stěn se zde nachází. 

¤ Svatošské skály: Skály zasazené do nádherného údolí řeky 

Ohře jsou vysoké až 50 m a nabízí kvalitní lezení s obtížností 

4 až 8+ v kolmé, místy hodně členité skále, která se skládá 

z 8 hlavních útvarů, nazvaných podle pověsti o zkamenělém 

svatebním průvodu. 4  Příjezd přes Karlovy Vary-Doubí (25 km 

ze Sokolova).

¤ Aš: Ke Goethovým skalám vede z Hazlova (vlak z Chebu) 

modrá trasa KČT, která se spojí s naučnou stezkou Goetho-

va skalka. Můžeme využít i malé parkoviště u silnice 3,3 km 

za Hazlovem ve směru na Aš, které je od skal 500 m. 

Dobrodružství na sněhu - Snowkiting (lyže/snowboard a drak 

na laně) a snowtubing (nafouknutá guma na sněhové dráze) je 

populární na Božím Daru ve skiareálu Novako. 3  

¤ Vyhlášené parky s překážkami pro lyžaře a snowboardisty 

jsou na božídarském Neklidu, na Klínovci, na Fichtelbergu 

a na Bublavě.

Běžecké trasy

¤ Cyklostezka Ohře ve směru na Kynšperk začíná za klášterem 

na Starém náměstí a běžet můžete tak dlouho, jak se vám zlí-

bí. Trasa je rovinatá. 

¤ Opačným směrem do Královského Poříčí je cyklostezka ve vý-

stavbě. Z Poříčí do Lokte (5 km) však již vede a je oblíbenou 

výletní trasou.

¤ Převážně březový lesopark Dolní Rychnov je protkán písko-

vými cestami a odvodňován potůčky a vodními nádržemi. 

Oběhnout můžete golfové hřiště. Doběhnete tam z centra 

přes areál zdraví nebo přes Dolní Rychnov.

¤ Kolem napouštěného jezera Medard vede spousta cest, bě-

hat se tam dá dosytosti. Nástupním místem je most přes 

silnici Sokolov-Citice, na který vejdeme z cyklostezky Ohře 

(od kláštera podél řeky).

V korunách stromů: Lanové centrum PROUD Mariánské Lázně 

zabaví děti na menší dráze na tři hodiny (3-10 let) a „dospělá-

kům od 11 let“ nabídne dráhu s 18 překážkami. 1  Po stromo-

lezení lze využít posezení s občerstvením na terase. Otevřeno 

denně od dubna do října 9 až 18 hodin. Kontakt: Chopinova ul. 

4, tel.: 354 622 694, www.lanovecentrum.eu

Adrenalinový park Plešivec: Zpátky na stromy… a hodně vy-

soko, to je heslo nového areálu na vrchu Plešivec u Abertam 

v Krušných horách při tamějším stejnojmenném hotelu s re-

staurací. V parku najdeme z výškových atrakcí lanové centrum 

(i noční provoz), obří houpačku, bungee trampolínu či volný 

pád z výšky 13 m. Dále horské koloběžky, buginy či terénní čtyř-

kolky a mnohakilometrové trasy v krajině a v uzpůsobeném 

parku. tel. 724 921 209. 

Paintball: je hra na bitvu či pouliční střílečku s plynovými pisto-

lemi s kuličkami s barevnou náplní místo ostrých nábojů. Půjče-

ní výbavy stojí 200-300 Kč, kulička pak cca 1,50 Kč.

¤ Březová, tel. 737 975 968, www.paintballbrezova.cz 

¤ Loket, bývalé koupaliště, tel. 603 818 625

www.paintball-kv.com

1



In-line trasy  2 

¤ Sportovní areál na ašském vrchu Háj: 1,3 km dlouhá in-line 

dráha s pestrým profilem, lezecká stěna, multifunkční a dět-

ská hřiště atd. 

¤ Silnice Kynšperk-Nebanice

¤ Cyklostezka v Sokolově Staré náměstí-jezero Michal

¤ Habartovská osmička u jezer Boden (200 m za městem směr 

Lítov doleva)

3

4 5

i

Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů 

Loket ( 353 225 959, T. G. Masaryka 12

Boží Dar ( 359 571 007, Boží Dar 1

Adrenalinové zážitky

Č E S K Y

TEP NA MAXIMUM

Ubytování

¤ Penzion Ve Skále, 

 Nádražní 232/2, Loket 

( 603 457 971

¤ Pension U Zámku, 

Habartov-Lítov 1

 ( 352 681 014

Stravování

¤ Steak Bar George, ul. 5. května, 

Sokolov ( 722 533 971

¤ Jack Daniels Pub, Staré náměstí 34, 

Sokolov ( 603 877 313

¤ U Kloců, Maxima Gorkého 280, 

Sokolov ( 352 604 552

15

© PLANstudio s.r.o.

2



In-line trasy  2 

¤ Sportovní areál na ašském vrchu Háj: 1,3 km dlouhá in-line 

dráha s pestrým profilem, lezecká stěna, multifunkční a dět-

ská hřiště atd. 

¤ Silnice Kynšperk-Nebanice

¤ Cyklostezka v Sokolově Staré náměstí-jezero Michal

¤ Habartovská osmička u jezer Boden (200 m za městem směr 

Lítov doleva)

3

4 5
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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů 

Loket ( 353 225 959, T. G. Masaryka 12

Boží Dar ( 359 571 007, Boží Dar 1

Adrenalinové zážitky

Č E S K Y

TEP NA MAXIMUM

Ubytování

¤ Penzion Ve Skále, 

 Nádražní 232/2, Loket 

( 603 457 971

¤ Pension U Zámku, 

Habartov-Lítov 1

 ( 352 681 014

Stravování

¤ Steak Bar George, ul. 5. května, 

Sokolov ( 722 533 971

¤ Jack Daniels Pub, Staré náměstí 34, 

Sokolov ( 603 877 313

¤ U Kloců, Maxima Gorkého 280, 

Sokolov ( 352 604 552
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