pirit of auna

Ruské tradice zblízka

Srdecne vítejte

v Badegärten (lázeňské zahrady) Eibenstock

V zalesněném regionu Westerzgebirge vás u nás
očekává jedinečný rusko-karelický venkovský
saunový svět s dlouhodobými zkušenostmi. V
útulném prostředí jsou prezentovány autentické
saunové rituály podle proslulých starověkých
saunových tradic. Exkluzivní lázeňské místo vás
obklopí relaxačními zážitky, stejně tak jako
rodinné bazénové zázemí.
Zvláštností Badegärten Eibenstock jsou její starověké saunové domečky. Ty bývaly v Rusku ručně
stavěny z dřevěných kulatin a vytápěny starými
kamennými pecemi. Dohromady s věrnými originály, postavenými u nás, formují městskou
idylu (Banja-Kreml), kostel (Bojaren Sauna),
různorodé dřevěné brány, staré pece-kamna a i
další detaily, které připomínají autentické rusko-karelické saunové dvory, jaké vidíme ještě
dnes ve Finsku nebo v Rusku.
Mimojiné nabízíme různé orientální koupele a
také náš japonský ráj s jedinečnou saunou Kamaburo (kamenná sauna). To vše poskytuje hostům
nevšední zážitek spojený s příjemnou relaxací a
báječný únik z všedních dnů.
Je jedno, jestli hledáte klid, uvolnění, společnost,
nebo zážitky. Zde můžete přožít každou z těchto
možností podle Vašeho přání.

Ruská Banja – 80 °C
Naše originální ruská Banja sauna byla postavena
ze dřeva podle starověkých tradic ze sibiřských
nížin. Postavena byla z borovic a topolového
dřeva. Řezby a výzdoby oken i dveří jsou pravým unikátem ruského stavebního umění.

V této sauně probíhají několikrát denně saunové
ceremoniály se sibiřskými březovými metličkami
namáčených do jejich vlastního odvaru.

Ruský Wenikrituál

(wenik = březová metla s listím – vihta)
Tento ruský Wenikrituál je zvláštní formou společenského saunování a zahajuje se v naší Ritualbanja sauně sklenkou Nikolašky. Poté následuje saunový ceremoniál s březovým nálevem.
Díky ovívání březovými metličkami se horký
vzduch, který příjemně voní po bříze, rovnoměrně rozvíří po sauně.
Po tomto ceremoniálu následuje omytí březovými metličkami. Dále jste březovými metličkami ovíváni a nakonec ošleháni od ramen až
k patám. Póry Vaší pokožky se krásně otevřou
a pokožka se lépe prokrví. Bříza má čistící,
protizánětlivé účinky a navodí optimistickou
náladu.
Zabalení v ručníku pak sedíte u praskajícího
ohně v naší gastronomické místnosti (Kabak),

vychutnáváte si horký čaj, který je vyluhován
tradičním způsobem v Samovaru a při poslechu
ruské hudby vychutnáváte typické ruské speciality.
Rituál uzavírá druhý saunový ceremoniál s medovosolným peelingem. Ve finále cítíte po celém
těle příjemné mravenčení.
Délka rituálu je přibližně 1hodina, objednat si jej
můžete na recepci u vstupu do areálu za příplatek
k celodennímu vstupnému, možný je od počtu
4osob. Rezervace předem je nutná.
Gastro–místnost (Kabak) v rituální banje nabízí
až 30 pohodlných míst, takže je vhodná i pro skupiny či hosty na školení.

Karelická kouřová sauna – 70 °C
Kouřová sauna se řadí mezi vůbec nejstarší
formy saun. Její význam nakonec dokazuje skutečnost, že je velmi detailně popisována už ve
finském národním eposu Kalevala.
Tato sauna se vyhřeje pálením dřeva ve speciálních otevřených kamenných kamnech, které
nemají žádný komín či odsávání. Většinou se na

stropu a stěnách nacházejí otvory, kterými může
kouř odcházet. Během zahřívání sauny doutná
silný kouř skrz celý srub. Pobyt v sauně je povolen teprve až po uhašení ohně v kamnech a důsledném vyvětrání místností.

Zvláštností kouřové sauny je to, že strop i stěny
začerněné sazemi vyzařují teplo rovnoměrně.
Horko v této sauně je považováno za hedvábně
jemné a vůně kouřová promíchána aroma ze
sazí. Hosté zde pohodlně leží na dřevěných
lavičkách, které jsou v sauně v patře, takže jste
jako na balkóně či na trůnu a vychutnáváte si
příjemné saunové klima.

Vastarituál
Karelický vastarituál je kulturou pocení dle
starých finsko – ruských tradic a probíhá v
kouřové sauně. Na začáku rituálu je podáváno nakuřované pivo (kouřové pivo s chutí
uzeného). Pak následuje silný saunový ceremoniál, při kterém sedíte na hřejivém senu.
Poté si do sena lehnete, jste omýváni, masírováni a lehce ovíváni Vasta košťátky (z březových větviček). Dochází k prokrvení, čištění a
nastártování obranyschopnosti pokožky proti
infekcím. Omývání končí lehkým peelingem
prováděným senem. Stres všedních dnů je pryč,
člověk se cítí uvolněný a plný sil. Nakonec si v
gatsronomické místnosti Rituální banji (Kabaku) vychutnáte uzeného pstruha z naší udírny a
čerstvý pivní chléb.
Délka Vastarituálu je přibližně 1,5 hodiny.
Objednat si jej, je možné jen za příplatek k celodennímu vstupnému do sauny. Možný je od
počtu 4 osob a rezervace je nutná.

autenticnost
ˇ
Banja-Kreml – 75 °C
Původní význam slova „Kreml“ zachycuje skutečná pevnost z dřevěnými mosty a věžemi,
jaká byla k vidění ve starých ruských vesnicích.

Celá konstrukce je v celé Evropě jedinečná.
Obranné věže a dřevěné mosty tohoto stylu je
možné obdivovat už jen v Rusku-Karélii (Kiši).

Vysoko v 13 metrové
výšce hlavní věže Banja-Kremlu se můžete
„potit jako ruští carové“ v
mírném saunovém klima
při 75° Celsia. Sauna
má dvě patra, přičemž
spodní patro slouží jako
průchod do sousedního
společenského salonku.
Velký kotel, který je
zavěšený nad kamny,
dekorativně
podtrhuje
impozantnost této stavby.
Horní patro sauny, nejvyšší bod věže, nabízí
jedinečný výhled na ruskou saunovou vesnici a
venkovní prostor Badegärten Eibenstock.
Banja-Kreml má, již
zmiňovanou, společenskou místnost pro zhruba
15 osob. Je vybavena
krbem a místo zde najde
každý, kdo hledá klidné
místo k relaxaci nebo
četbě.

Nezapomenutelný zážitek

Bojaren-dům (palác) se saunou 85 °C a odpočinkovým domem (věží)
Dominantou saunové vesnice je impozantní
Bojaren – dům, který stojí na břehu idylického
přírodního jezera. Při pohledu na jeho věže ve
tvaru cibule a umělecké zdobení se budete cítit,
jakoby jste se ocitli v pohádce. V budově se

mimo Bojaren-sauny pro zhruba 130 lidí nachází
odpočinková místnost, která má dvě patra. V letních měsících si můžete odpočinout na lehátkách
přímo u jezera a užívat si tak sluníčka naplno.

Show ceremoniály v Bojaren-sauně
Profesionální saunové show ceremoniály jsou u
nás opravdovým zážitkem.
Nechte se nadchnout bohatými nápady našich
saunových mistrů, kteří vás vůněmi, barvami,
hudbou a kostýmy vtáhnou do světa např.
„Pirátů z Karibiku“, „Alenky v říši divů“ nebo
„Hříšného tance“. V různých příbězích vám
předvedou svůj speciální um a oživí postavy
jakými je např. „Terminátor“ či „James Bond“.
Bojaren-Sauna se otevírá vždy cca 5 minut před
ceremoniálem.

Po ceremoniále si můžete
dopřát odpočinek ve
velkoryse
vybaveném
odpočinkovém prostoru
nad
Bojaren-saunou.
Můžete se zabalit do
hebké
deky,
zaposlouchat se do klidné
relaxační hudby a nechat
svým myšlenkám volný
průchod.
Potěšte
se
výhledem z okna na nádherné přírodní jezero a
jedinečnou krajinu kolem
našeho saunového světa.

Pivní lázeň (Bierbad) Eibenstock – 38 °C
Koupel ve šťávě z ječmene patří k péči o
zdraví už stovky let. Během pivní koupele
„Eibenstock“ sedíte pohodlně ve středověkém
džberu, užíváte si klid a výhled na okolní lesy
Krušných hor. Ke koupeli je použito tmavé pivo
Doppelbock (7,5% alkoholu), které může host,
po celou dobu koupele, samozřejmě i ochutnávat. K tomu je podáván čerstvý pivní chléb a
uzené párky „Knacker“. Po koupeli bude vaše

pokožka hebká, elastická a jemná. Mimoto má
chmel zklidňující, antistresové a spánek podpůrné účinky.
Délka pivní koupele je zhruba 45 minut. Objednat si ji, je možné jen za příplatek k celodennímu
vstupnému do sauny a možná je již od 3 osob.
Rezervace je nutná.

Ruská Banja na kuří noze – 70 °C
Letité povodně na velkých řekách v Rusku vedly
k tomu, že Banjy v blízkosti řek, byly postaveny
na velkých chůdách. A protože se takové Banjy
velmi podobají chaloupce „Babyjagy“ z ruské
pohádky, nazývaly se i „Banjy-chaloupky na
kuří noze“.
Spousta východních Němců, a nejen oni, mají
stále vztah k pohádce o čarodějnici jménem
Babajaga a díky stavbě naší Banji na kuří

noze necháváme tyto dětské vzpomínky znovu
ožít. Vtip je v tom, že tuny těžké bloky domu s
bohatými řezbami a ornamenty stojí na pařezu
stromu.
Každý host se může nechat při zhruba 70°C
okouzlit vůněmi bylinek starých čarodějnic,
mírným sálavým teplem a pohádkovým prostředím.

Finská sauna – 95 °C
Finská sauna postavená z prken dřevěných bloků
je nejznámější formou sauny. Několikrát denně
zde probíhají saunové ceremoniály za použití
čistých éterických olejů nebo nálevů, které si
sami připravujeme. Při teplotě 95°C se člověk
dokonale zpotí. To má za účinek vyčištění, detoxikaci pokožky a nastartování obranyschopnosti

organismu. Při ceremoniálech v této sauně rozdáváme hostům speciální medicínský med, led
či mořskou sůl, což je velmi příjemný zážitek
pro tělo i ducha. Pak se ještě můžete uvolnit koupelí nohou a užívat si skvělý pohled na venkovní
bazény.

Maa-sauna – 110 °C
Zemní (Erdsauna) sauna je originální formou
finské sauny. Zapuštěním do země a použitím
silných dřevěných kmenů je při nízké vlhké
teplotě možné docílit až 110 °C. I přesto dovoluje delší saunování a nenarušuje příjemnou
pohodu hostů. Zemní sauna se vyznačuje
obzvlášť mírným sáláním tepla. Díky romantickému ohni v krbu a vůni naskládaného
dřeva zde najdete vnitřní soulad a můžete se
dokonale zasnít.

Erdrauchsauna (zemní, kouřová sauna) – 80 °C
Jádrem této sauny jsou karelická kouřová kamna
z navrstvených kamenů, které několik hodin
spolu s kouřem ohřívají saunu. Erdrauchsauna
se oproti normální finské sauně vyznačuje tím,
že sálá obzvlášť mírné teplo, protože to se odráží

od přilehlé zeminy. Teplo přibližně 80°C je
vnímáno pokožkou jako hedvábně jemné a vůně
po kouři a sazích jako velmi příjemná.

Indiánská sauna
Indiánská chýše-stan, jinak též zvaný
INIPI je jednou z nejstarších forem saun
na světě a pro severoamerické indiány
místem očisty těla, ducha i duše, též místem modlitebním a meditačním.
Indiánská sauna je v provozu pouze při
speciálních akcích. Délka tohoto ceremoniálu je zhruba 45 minut a objednat si
jej je možné za příplatek k celodennímu
vstupnému do sauny. Rezervace je nutná.

Orientální mýdlo-pěnová koupel
Orientální mýdlo-pěnová koupel je stovky let starý rituál,
který zahrnuje pobyt v parní sauně, čištění pokožky a
masáž. Poskytuje úplnou relaxaci těla i duše. Nicméně
tajemství této koupele je v umění Tellaka (mistra koupelí).
Po této proceduře našim hostům servírujeme v saracénském
stanu čersvé ovoce a chutný orientální čaj.
Délka zhruba 45 minut. Objednávka možná jen za příplatek k celodennímu vstupnému do sauny. Možné pro 1 až 2
osoby. Rezervace nutná.

Rasulbad – 40 °C
Rasul koupel je procedura z dávného orientu, při které se na tělo aplikují křídové
či bahenní směsi v orientální parní sauně.
Na konci návštěvy našeho saunového světa
dostanete navíc, v rámci procedury Rasulbad, kvalitní pečující tělový olej, který
pokožce vrátí její přirozenou mastnotu.
Délka zhruba 45 minut. Objednávka možná
za příplatek k celodennímu vstupnému do
sauny. Rezervace nutná.

Japonská zahrada
Naše japonská zahrada vás zavede až na
vzdálený východ do země vycházejícího slunce.
Ponořte se do stovky let staré kultury lázeňství
a saunování. Ať už na Tatami-podložkách nebo
exklusivních lehátkách. Každý člověk milující
ticho a klid zde najde své místo. Vrcholem je

saunový ceremoniál na tibetské mísy, který vaše
tělo i duši dostane do rovnováhy.
Při speciálních akcích jsou vám v japonské
zahradě po celý den k dispozici naši zaměstnanci, kteří vás rádi pozvou na chutný, horký čaj.

Meditační sauna – 55 °C
Naše japonská meditační sauna je to pravou
alternativou pro začátečníky nebo hosty, kteří
nemají rádi příliš velké horko. Při relativně
vysoké vlhkosti vzduchu ca. 40–50% se zde
člověk cítí dobře a uvolněně. Je tu příjemné a
léčebné klima.
Několikrát denně probíhá v této sauně fascinující saunový ceremoniál, při kterém se hraje na
tibetské mísy.

Kamaburo – 75 °C
Sauna, která je silně zděná a obalená pozoruhodnou vrstvou ze slámy a hlíny se podobá obrovské
peci. Díky hlíně, která má vlhkost regulující
účinky, sálání tepla ze stěn, podlahy a sedadel,
zde vzniká velmi mírné saunové klima.
Kamaburo v Eibenstocku je dosud jedinečnou
saunou v Evropě.

Japonská parní sauna – 40 °C
Už staří Římané a Řekové uměli ocenit blahodárnou a léčivou sílu parních saun. Příjemná
vůně éterických olejů, hra barev a světel hvězdné
oblohy na stropě zcela uvolní vaše tělo i mysl.
Vysoká 100% vlhkost vzduchu má pro pokožku
i dýchací cesty čistící účinky a uvolňuje stuhlé
svalstvo.

Odpočinkové prostory
V Badegärtnu najdete mnoho odpočinkových místností zaměřených na různá
témata. Dopřejte svému tělu po saunování zasloužený odpočinek, např. v
našem oddechovém lounge s krbem.
Skvěle se budete jistě cítit i na útulných
palandách, které se dodnes nacházejí i ve
starých selských ruských domech.

Čas vychutnávat si
Jak člověk jí, tak se i cítí. . .přesně tohle úsloví
leží našim kuchařům na srdci!
V prostoru sauny servírujeme v příjemném
prostředí lákavé dobrůtky pro lehký požitek z
jídla. Z vybraných, přednostně biologických,
ingrediencí vás budeme kulinářsky rozmazlovat. Dáváme přednost sezónním a regionálním
produktům. Staráme se o to, aby byly pokrmy
připravovány s maximální péčí. Ke zdokonalení
chuti našich pokrmů používáme čerstvé bylinky
s naší vlastní zahrady.
Praskající oheň v krbu uprostřed naší restaurace zve k pozastavení a podtrhuje romantickou
atmosféru. Je to perfektní místo vybavené láskyplnými detaily, kde si vychutnáte pohodu a
spokojenost.
Doporučujeme vám, zastavit se na našem saunovém baru, kde vám rádi připravíme ovocné
shaky, osvěžující koktejly a jiné nápoje.
V našem bistru v bazénové hale nabízí naše
kuchyně různé malé pokrmy, snacky apod., které
jsme přizpůsobili samozřejmě i potřebám našich
nejmladších hostů.

Požitek pro
všechny smysly

Možnosti ubytování – pastýřské maringotky a parkoviště pro karavany
U idylického jezera v prostoru saunového
světa můžete přenocovat v jedné z našich
šesti pastýřských maringotek. Jsou vybaveny
manželskou postelí, místem na sezení a pět z
nich kamny, které se postarají o idylickou a
romantickou atmosféru. Zajímavým zážitkem
je pak noc strávená v nejmenší pastýřské marin-

gotce „Skudde“ s dvoupatrovou postelí.

Obsazenost našich pastýřských
maringotek najdete na našich
webových stránkách.

Dobře vybavené 16 místné parkoviště pro
obytné domy a karavany přímo hraničí s pozemkem Badegärtnu. Každé parkovací místo má k
dispozici sloup s el.přípojkou, stanici s výlevkou pro chem. WC, dále se na pozemku nachází
sociální zařízení vybaveno WC, sprchami,
pračkou, sušičkou a kuchyňkou. 		

V nočních hodinách je parkoviště osvětleno.
Rezervace parkovacího místa v našem autocampu je možná přes recepci
Badegärtnu. Všechny další informace najdete na našich webových
stránkách.

Vzrušující zážitek

Síla vody
Bazénová hala
Naše hala nabízí bazén dlouhý 25 m a je jedno,
jestli se chcete třeba jen v klidu ošplouchnout,
zlepšovat svou fyzickou kondici, nechat se rozmazlovat podvodními masážemi, nebo se uvolnit ve vířivce. Různé vodní atrakce a dostatek

prostoru na ležení propůjčují rodinnému Badegärtnu jeho jedinečný šarm.

Relaxování
Pohodlná lehátka a závěsná křesla se perfektně postarají o váš oddechový čas. Energii natankujte v našem bistru, které uspokojí všechny vaše chutě.

Laserová show
Nechte se okouzlit jedinečnou světelnou
atmosférou. V době prázdnin spolkové
oblasti Sasko (od října do února) se bazénová hala ponoří do moře světel, barev,
hudby a vody.
Těšte se na opravdu dechberoucí světelnou
zábavu!

Dětské narozeninové dny
Narozeninový den pro děti do 16 let je v
Badegärtnu skutečným zážitkem.
Na vaše přání může být jednohodinová
animace pro vaší ratolest nezapomenutelným zážitkem. Rádi vám zarezervujeme
a barevně prostřeme váš stůl v bistru naší
bazénové haly.
Vaši hosté budou nadšeni.

Rodinná zahrada
Ve velkoryse vybudované rodinné zahradě vás
čeká zábava bez hranic. Využít zde můžete podvodní trysky či perličková lehátka. Tato část je
oddělena od wellness a saunového prostoru. S

láskou zařízený prostor rodinné zahrady nabízí
pro děti, rodiče, babičku i dědečka relaxaci a
především čas strávený společně.

Dětský bazén
V tématickém dětském bazénu s teplotou
vody 34°C je koupání opravdovým zážitkem. Různé vodní atrakce, divoká řeka,
klouzačka i vodu chrlící „Wurzelrudi“
rozsvítí světla v očích vašich dětí a postarají
se o spoustu jejich legrace a zábavy.

Tobogán – 106 m
Tobogán s černou dírou je prostě paráda.
O bezpečnou jízdu se zde stará semafor se
senzorem. Aťuž sám nebo společně s přáteli tu o skvělou zábavu nebudete mít nouzi.
Stejně tak jsou zábavné i krouživé proudy
v bazénu pro mladší. Děti budou nadšené.

Rodinná sauna (v plavkách) –
60 °C
Rodinná sauna je situována do středu březového lesa naší rodinné zahrady. Se svými
60°C je vhodná právě pro začátečníky a
děti. Během saunování se můžete plnou
hodinu zaposlouchat do pohádek. Při jejich
poslechu zapomenou vaše děti na nezvyklé
horko a užijí si pobyt v sauně spolu s vámi.

Bezpečná výuka plavání
Mimo nabídku aquafitness cvičení, které probíhá v Badegärtnu Eibenstock několikrát týdně,
je naše nabídka rozšířena i o kurzy plavání.
Zkušení učitelé plavání doprovází děti v různých programech, které rozvíjí jejich schopnost
plavání. „Baby-plavání“ pro úplné začátečníky
posune děti k dalšímu stupínku „Fröschl (žabka)-Kurz“, aby si zvykly na vodu, a dále pak k
technice plavání prsa „Seepferdchen (mořský
koník)-kurz“, nakonec ke kurzu „Delfín“, který

upevní schopnost a zároveň jistotu v plavání.
Ten dětem otevře cestu k výuce ostatních technik plavání v kurzech, které se u nás průběžně
konají.

Přehled nabídky všech našich
kurzů najdete na našich webových
stránkách.

Fitness-studio
Fitness park, vybavený moderními stroji,
je skvělým doplněním wellness, sauny
a lázeňského vyžití a služeb Badegärtnu
Eibenstock. Vhodné stroje zde uspokojí
všechny vaše potřeby, a to jak pro vytrvalostní kardio trénink či kulturistiku.
Fitness studio se nachází mimo ruch a prostory Badegärtnu, naleznete jej v prostorách
hotelu „Am Bühl“, do kterého vede cesta
přímo z naší recepce.
Tak mají možnost i hoteloví hosté, začít
svůj den sportovním vyžítím.
Pozitivní účinky individuálního, na míru
šitého, fitness tréninku:
• Zlepšení vytrvalostního výkonu
• Posílení imunitního systému
• Posílení imunity proti nemocem z
nachlazení
• Úbytek podkožního tuku
• Zlepšení krevních hodnot tuku
• Zlepšení celkové pohyblivosti a síly
• Zlepšení opory svalového ústrojí
• Zvyšování sebevědomí
• Pozitivní vliv na sílu do života a duševní
zdraví

Jemné svádení

Spa (lázně)-zóna
Zahoďte stres všedních dnů a návštivte naší
Badegärten-spa zónu s blahodárnou péčí o vaše
tělo i duši. Zažijte účinné kosmetické zábaly,
masáže a wellness rituály jedinečného charakteru, při kterých vás budeme rozmazlovat kvalitními vonnými esencemi, přírodními oleji a
účinnými látkami.

Badegärten-spa prostory se mohou pochlubit
přes 10 plně vybavenými místnostmi na různé
procedury, z nichž tři až čtyři jsou přizpůsobené
pro masáže ve dvou.
Hosté se 10 minut před procedurou pohodlně
usadí v našem příjemném zázemí a vyčkají než si
je terapeut vyzvedne.
Rezervace nutná.

Rodinná dovolená

v hotelu Am Bühl

GmbH

• Dovolená pro rodiče, zábava pro děti
• Hlídání a opatrování dětí – rodiny
• Wellness a odpočinek
• Přímý vstup do lázní a saunového světa Badegärten skrz „Bademantelgang (vchod v županu)“
• Výběr jídel á la carte v panoramatické restauraci 		
„Glashaus“
• Dárkové poukazy na našem onlineshopu		
objednat, vytisknout, darovat!

Am Bühl 1 • 08309 Eibenstock
Tel. 037752 56-0 • www.hotel-blaues-wunder.de
Mimořádný zážitek:
Úterní večerní prohlídka

Pivovar
Výčep • Prohlídky pivovaru • Restaurace • Zahrádka • Akce
Zažijte při prohlídce našeho
pivovaru atmosféru, ve
které vznikají různé druhy
wernesgrünského piva.
Seznamte se se zajímavým
procesem jeho vaření
včetně ochutnávek.

Pochutnejte si v restauraci Brauschenke
na regionálních specialitách a čerstvě
natočeném wernesgrünském pivu.
Nabídneme vám sezónní pokrmy
sestavené podle vašich přání – a při
pěkném počasí si můžete posedět v
naší zahrádce.

Pobavte se tam, kde panuje
dobrá nálada! Čeká na vás bohatý
program – slavnosti, koncerty,
divadelní a kabaretní představení
a jiné zajímavé akce.

Bližší informace najdete na stránkách www.wernesgruener.de
Wernesgrüner Pivovar • Bergstraße 4 • 08237 Wernesgrün
Prohlídky a akce: Telefon +49 (0)37462 / 61-7264
Gastronomie Pivovar-Statek: Telefon +49 (0)37462 / 2804-11

Einfach grüner, Wernesgrüner.

Příjezdová mapka

SchleswigHolstein

Mecklenburg
Vorpommern

Bremen
Niedersachsen

Badegärten Eibenstock
GmbH
Am Bühl 3
08309 Eibenstock

Brandenburg
SachsenAnhalt

NordrheinWestfalen

Berlin

Sachsen
Hessen

Thüringen

RheinlandPfalz
Saarland
Bayern

Tel. 037752 507-0

Baden
Württemberg

Rothenkirchen

Impressum:
Satz und Layout: Werbung & Design
Ina Gläser, Dipl.-Designerin,
08309 Eibenstock, Karlsbader Str. 8

Tschechische Grenze

Fotos:
H. Schreiner, Aue: studio2media, Sosa;
H. Pötter, Badegärten; Fotostudio Härtel, Schönheide

Přehled vstupného a provozní dobu naleznete na našich
webových stránkách
www.badegaerten.de/ceník
Přes QR-Kód se k těmto
informacím dostanete přímo.

Bublava
Kraslice

°
Potuçky

Horní Blatná
P®ebuz

Nejdek

Kontaktní údaje:

Otevírací doba:

Wellness kancelář
Po-So 10:00-18:00
Ne 10:00-16:00

Ne-Čt 10:00-22:00
Pá-So 10:00-23:00

Telefon: 037752 507-15
Mail: wellness@badegaerten.de

Mimořádnou speciální
otevírací nebo zavírací
dobu najdete na našich
domovských stránkách
www.badegaerten.de/ceník

Komunikace s našimi zaměstnanci
je možná v Němčině a Angličtině.

Tesíme se na
Vasí návstevu!

www.badegaerten.de

