
Vybíráme pro vás z naší nabídky, výletů exkurzí a zážitků. 

 V  pivovaru Chodovar Vám zajistíme pivní vany s možností večeře ve stylové restauraci „Ve 
skále“. 

 Zajedeme se s vámi podívat do nedalekého Německa, kde si můžete nejen dobře nakoupit, 
ale také se podívat po památkách, kostelích, hradech i tam, kde kráčely dějiny druhé světové 
války. 

 Pro rodiny s dětmi máme zajímavé výlety do Zoo a aqua parků, kde se vaše dítě může 
projet na delfínovi, ale pobavit se může také celá rodina. 

 Zajistíme vám jízdu na koních a to i v dobových kostýmech a třeba i s povozem. 

 Chtěli byste si sami chytnout a upravit rybu- můžeme vám to zařídit.  Rybářka s možností 
odchytu vlastníma rukama. 

 Honitbu v okolních lesích. To to je potřeba zajistit vždy s větším  časovým předstihem. 
 Domluvíme vám cyklo- průvodce po karlovarském kraji.  A stejně tak zajistíme vycházky ve 

stylu- nordic walking. 

 Necháme vás proletět balonem nad karlovarskou přírodou.  

 Můžeme vám zajistit přelet letadlem i helikoptérou nad Karlovými Vary, Chebem a 
Mariánskými Lázněmi. Stejně tak delší výlet až do našich největších – Krkonoš. 

 V zimě s námi můžete do Krušných hor na lyže i na bobovou dráhu.  
 Ledová plocha na bruslení je k dispozici po celou zimu přímo v KV. 

 

 

Kultura v Karlových Varech 

Chcete vidět nějaké divadelní představení, koncert svého oblíbeného zpěváka, nebo slyšet 
Karlovarský Symfonický orchestr?  

Na všechny tyto a další akce vám pořídíme vstupenky. 

V Našich divadlech a kinosálech běží cizojazyčné titulky, můžete tak nerušeně sledovat jakékoli 
představení.   

Vstupenky vám zajistíme také na silvestrovskou oslavu v hotelu, který si sami vyberete. 

Zajistěte si svůj volný čas už z pohodlí domova a napište nám s rezervací pobytu i objednávku exkursí 
a výletů. Vše bude zajištěno a snáze dostupnější.  

Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že s naší bohatou nabídkou budete spokojeni. 

 


