
SOOS

Karlovarsko

Ježíškova cesta na Božím Daru: 5  je zábavná stezka pro děti 

i rodiče (krátký okruh 6 km, dlouhý 13 km). V infocentru děti 

obdrží notýsek, do kterého si zapisují splněné úkoly u 13 

domečků s atrakcemi (např. skluzavka, kladina, lanovka, ko-

lotoče, houpačka). Okolí stezky zdobí pohádkové postavy vy-

řezávené z pařezů, např. Krušnohor či strašidelný drak. V do-

mečcích se děti dozví o Ježiškově světě (jak se Ježíšek dozví, 

jaké dárky si děti přejí, jak je vyrábí atp.).
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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů
Královské Poříčí ( 352 629 722, Statek Bernard
Cheb ( 354 440 302, nám. Krále Jiřího 
Františkovy Lázně ( 354 543 162, Americká 2 
Mariánské Lázně ( 354 622 474, Hlavní 47/28 

Děti vítány 

Č E S K Y

PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI

Ubytování

¤ Statek Bernard (vč. restaurace)

Královské Poříčí, Šachetní 135, 

( 722 929 959

¤ Penzion Farma Hory, Hory 105, 

( 353 223 842

Stravování

¤ Kavárna Henriette, nám. 

Budovatelů 1, Sokolov

 ( 352 698 555

¤ Točená zmrzlina, obchod-

ní dům Ural, koupaliště    
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1

Udržet děti v pohodě dá práci. Vybrané výlety ale rodiče 

i děti zaručeně zabaví, takže tatínek ani děťátka nebudou 

zlobit a i maminka bude spokojená. 

Mariánské Lázně
¤ Ve středu města si projdeme kolonádu. Fontána o průměru 

18 m zpívá každou lichou hodinu od 7 do 21 hod. od květ-

na do října. 3  Nad sady v centru v Chopinově ul. 4 je lanové 

centrum s dětskou drahou (od 3 let). Z dolní stanice lanovky 

na Kolibě v Dusíkově ul. vyjedeme na Krakonoš, odkud je to 

150 m k Boheminiu, 6  což je přírodní naučný okruh s dokona-

lými maketami (1:25) významných stavebních a technických 

památek v ČR. Děti zbožňují ovládací hasicí loď, která stříká 

vodu. 

¤ Na Krakonoše nás od hotelu Excelsior v centru odveze moto-

vláček (duben-říjen).

¤ Níže ve městě, za parkem, který se táhne od severu na jih, na-

jdeme přírodní park u Prelátova pramene s dětským hřištěm 

s důmyslnými atrakcemi z přírodních materiálů (ohromná 

lokomotiva ze dřeva, dráha na lanech těsně nad zemí, vodní 

svět, v němž děti ovládají směr toku vody).

Zábava s dětmi v Sokolově
¤ Město můžeme projít od středu na okraj podél Lobezského 

potoka. Začneme ale netradičně v Královském Poříčí.

¤ Na Statku Bernard sídlí řemeslníci, kteří pořádají hodinové 

rychlokurzy. 8  Ke svíčkařům můžete bez obav vzít i svou ra-

tolest. Domů si odnesete vlastní výrobek. Od léta 2011 zde 

najdeme interaktivní česko-německé naučné centrum řeky 

Ohře.

¤ Těsně před začátkem letních prázdnin se o víkendu v areálu 

Bohemka poblíž vlakového nádraží koná akce Hurá prázdniny, 

na níž vystupují hudební skupiny a později večer probíhá sou-

těž ohňostrojů  7  doprovázených hudbou. Jsou zde rozsáhlé 

travnaté plochy, lesík, vycházkové okruhy a dětské prolézačky. 

¤ Po cyklostezce podél  4  Lobezského potoka se z Husových 

sadů  1  dostaneme k dalším místům. Prvním je areál Baník, 

v němž je za hospůdkou u tréninkového fotbalového hřiště 

prolézačka se skluzavkou a velké travnaté plochy.

¤ Před areálem sokolovského koupaliště dále na cyklostezce 

jsou u občerstevení s krytou terasou a točenou zmrzlinou dvě 

dětská hřiště oddělených věkových skupin, oplocená, moni-

torovaná a uklízená. Na koupališti je samostatný dětský ba-

zén s malou klouzačkou, poblíž několik herních prvků. Okolí 

je travnaté s dostatkem stínu.

¤ V Areálu zdraví  T  je několik hřišť, travnaté plochy, dva rybníky 

a hospůdka se zahrádkou, pískovištěm a hračkami. 

¤ Jezero Michal je přírodní koupaliště s dokonalým zázemím 

a velice čistou vodou. Děti si zde užijí obří tobogán, trojsklu-

zavku, prolézaček na pláži, nafukovacích vodních atrakcí 

a herních zařízení u pláže. 

Chebsko

¤ V centru Františkových Lázní s dětmi navštívíme pavilony 

s vývěry studené minerální vody. Na okraji lázeňského parku, 

15 min. z centra, leží hotel Pyramida s rozhledničkou a obo-

rou s daňky, muflony a jeleny. Zvířata můžeme krmit žaludy 

ze stromů. Po městě nás sveze motovláček Frantovláček, 2  vy-

jíždí z centra, a motovláček k rybníku Amerika (minizoo, na-

učná stezka; z Máchovy ul. od restaurace Milano). Za každého 

počasí si celá rodina užije celý den v Aquafóru, kde je vícero 

bazénů, tobogán, atrakce a relaxační prvky.

¤ V Novém Drahově u Fr. Lázní je chráněné území SOOS, kde si 

děti užijí na dobrodružných dřevěných lávkách přes slatiniště 

a polovyschlé slané jezero s mofetami. V pavilonech najdeme 

expozice věnované přírodě a geologii s modely ještěrů. Dále 

je zde malá obora s daňky a stanice pro poraněné dravé ptá-

ky, kde je pro veřejnost vyčleněna malá ZOO.

¤ V chebském podhradí u řeky je v rozsáhlém přírodním areálu 

veliké dětské hřiště s atrakcemi a prolézačkami.

¤ Sportovně založeným rodinám se bude líbit ve sportovním 

areálu na vrchu Háj v Aši, kde je několik hřišť, prolézačky pro 

děti, in-line dráha, rozhledna a spousta míst na procházky.
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