
Komentované prohlídky pro skupiny i jednotlivce 

Infocentrum města Mariánské Lázně pořádá každý čtvrtek a sobotu tematické 
komentované prohlídky. Vstupenky lze koupit v infocentru nebo si je objednat dopředu na 
emailové adrese info@marianskelazne.cz. Od září budou k dispozici prohlídky pro děti, 
vhodné zejména pro školy a školky. 

Prohlídky se liší v závislosti na sezóně, počasí a otevíracích dobách. Aktuální nabídku naleznete níže. 

Nárok na slevu mají děti od 6-15 let, studenti a držitelé karty ZTP. Děti do 5 let zdarma (pro děti 

využijte speciální prohlídky z naší nabídky). Uvedené ceny platí na osobu. 

Nabídka pro skupiny 

Skupinové prohlídky rádi uspořádáme ve vámi zvoleném termínu a čase. Prohlídku zajistíme v těchto 

jazycích: česky, anglicky, rusky, německy, francouzsky. Minimální počet osob ve skupině je 10, 

maximální 25. Pokud je skupina větší, je nutné objednat dalšího průvodce. Sraz dle dohody, obvykle 

Turistické informační centrum, Sousoší monarchů nebo zastávka City Service.  

__________________________________________________________________________ 

Prohlídka centra města 

Historická prohlídka města – poznejte nejvýznamnější místa Mariánských Lázní a seznamte se 

s dvousetletou historií světoznámého lázeňského města, které je nominováno na seznam světového 

dědictví UNESCO. 

- začátek prohlídky u Sousoší monarchů  

- délka prohlídky: cca. 1,5 hodiny 

- cena: 120 Kč/plná cena, 60 Kč/zlevněná 

16.8.2018, 16:00; 6.9.2018, 16:00; 27.9.2018 v 16:00; 18.10.2018 v 15:30; 8.11.2018 

v 15:30; 22.11.2018 v 15:30; 13.12.2018 v 15:30 

________________________________________________________________________________ 

Po stopách slavných návštěvníků – I. 

Ve zlatých časech vznikajících lázní byly Mariánské Lázně jednou z destinací, kterou musel navštívit 

každý, kdo ve společnosti něco znamenal. Mariánské Lázně proto byly centrem společenského i 

politického dění navštěvovány řadou významných osobností – státníky, básníky, hudebními 

skladateli, spisovateli. Návštěvu těchto lidí připomínají sochy, památníky a pamětní desky v místech, 

kde trávili svůj pobyt. Pojďte je s námi prozkoumat.  

- začátek prohlídky u hotelu Cristal/Policie ČR 

- délka prohlídky cca. 2 hodiny 

- cena: 180 Kč/plná cena, 120 Kč/zlevněná 

15.9.2018 v 15:30; 27.10.2018 v 15:30; 17.11.2018 v 15:30 

________________________________________________________________________________ 

Slavná milostná setkání 

Prohlídka města zaměřená na historky o zamilovaných párech v Mariánských Lázních. Poznejte 

nešťastnou lásku Goetheho k mladičké Ulrice, nenaplněné štěstí Fryderyka Chopina a Marie 

Wodzinské, či pikantní příběh britského krále Edwarda VII. a půvabné kloboučnice Mizzi.  
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- začátek prohlídky u hotelu Excelsior, pokračuje se přes Dům Chopin, návštěva Chopinova 

muzea v ceně, dále na Goethovo náměstí, návštěva muzea a jeho expozic 

- délka prohlídky: cca. 2 hodiny 

- cena: 200 Kč/ plné vstupné, 150 Kč/zlevněné (vstup do muzeí v ceně) 

13.9.2018, 15:30; 4.10.2018, 15:30; 25.10.2018, 15:30; 10.11.2018, 15:30; 29.11.2018, 

15:30; 20.12.2018, 15:30 

__________________________________________________________________________ 

Prohlídka po pramenech – I. 

Místní léčivé prameny jsou tím nejcennějším, co Mariánské Lázně nabízejí. Ve městě a okolí jich 

vyvěrá více jak 40 a tvoří tak základ lázeňské péče o hosty. Vydejte se s námi poznat ty 

nejvýznamnější a seznamte se s malebnou lázeňskou atmosférou. 

- začátek prohlídky v infocentru / Dům Chopin 

- délka prohlídky cca. 2 hodiny  

- cena: 180 Kč/plná cena, 120 Kč/zlevněná 

25.8.2018, 15:30; 6.10.2018, 15:30 

__________________________________________________________________________ 

Theodor Lessing a Židé v Mariánských Lázních 

Věděli jste, že i v Mariánských Lázních byla synagoga? Seznamte se s podrobnostmi III. židovského 

kongresu v Mariánských Lázních, historií Křišťálové noci a zavražděním Theodora Lessinga. Navštivte 

památník padlých v první světové válce v Geologickém parku či památník padlým Němcům na 

mariánskolázeňském hřbitově. V případě zájmu návštěva Židovského hřbitova. 

- začátek prohlídky u Židovského pomníku (u trolejbusové zastávky „Pošta“) 

- délka prohlídky cca. 2 hodiny 

- cena: 200 Kč/plná cena, 150 Kč/zlevněná 

30.8.2018, 16:00; 1.11.2018 v 15:30; 15.11.2018 v 15:30; 6.12.2018 v 15:30 

__________________________________________________________________________ 

Po stopách slavných návštěvníků – II. 

Ve zlatých časech vznikajících lázní byly Mariánské Lázně jednou z destinací, kterou musel navštívit 

každý, kdo ve společnosti něco znamenal. Mariánské Lázně proto byly centrem společenského i 

politického dění navštěvovány řadou významných osobností – státníky, básníky, hudebními 

skladateli, spisovateli. Návštěvu těchto lidí připomínají sochy, památníky a pamětní desky v místech, 

kde trávili svůj pobyt. Pojďte je s námi prozkoumat.  

- začátek prohlídky v infocentru/Dům Chopin 

- délka prohlídky cca. 2 hodiny 

- cena: 180 Kč/plná cena, 120 Kč/zlevněná 

1.9.2018, 15:30; 29.9.2018 v 15:30; 3.11.2018 v 15:30 

__________________________________________________________________________ 

 



Prohlídka po pramenech – II. 

Místní léčivé prameny jsou tím nejcennějším, co Mariánské Lázně nabízejí. Ve městě a okolí jich 

vyvěrá více jak 40 a tvoří tak základ lázeňské péče o hosty. Vydejte se s námi poznat ty 

nejvýznamnější a seznamte se s malebnou lázeňskou atmosférou. 

- začátek prohlídky bude upřesněn 

- délka prohlídky cca. 2 hodiny  

- cena: 180 Kč/plná cena, 120 Kč/zlevněná 

8.9.2018, 15:30; 13.10.2018 v 15:30 

___________________________________________________________________________ 

Prohlídka po pramenech – III. 

Místní léčivé prameny jsou tím nejcennějším, co Mariánské Lázně nabízejí. Ve městě a okolí jich 

vyvěrá více jak 40 a tvoří tak základ lázeňské péče o hosty. Vydejte se s námi poznat ty 

nejvýznamnější a seznamte se s malebnou lázeňskou atmosférou. 

- začátek prohlídky bude upřesněn 

- délka prohlídky cca. 2 hodiny  

- cena: 180 Kč/plná cena, 120 Kč/zlevněná 

22.9.2018, 15:30; 20.10.2018 v 15:30 

___________________________________________________________________________ 

Adventní prohlídka  

Historická prohlídka města trochu jinak. Bude vás provázet Mikuláš, anděl nebo čert? Večerní 

adventní prohlídka v době adventních trhů. Historie a tradice Vánoc, návštěva trhů, zajímavé aktuální 

výstavy, zakončení v domě Chopin s ochutnávkou vánočního cukroví.  

- začátek prohlídky v infocentru/Dům Chopin 

- délka prohlídky: cca. 1,5 hodiny 

- cena: 180 Kč/plná cena, 120 Kč/zlevněná 

1.12.2018, 17:00; 8.12.2018 v 17:00; 15.12.2018 v 17:00 

___________________________________________________________________________ 

 

  



PŘIPRAVUJEME  

Sportovní prohlídka  

Historie a letopočty není nic pro vás? Chodit po památkách vás nebaví? Nevadí, máme pro vás i 

sportovní vyžití. Vydejte se s naším průvodcem do okolní přírody na kole, na běžkách či po vlastních 

nohách. Poznáte krásu okolních lesů, výjimečně čistý vzduch a občerstvit se můžete všudypřítomnými 

prameny.  

- pouze na objednávku předem 

- cena: 250 Kč/osobu, minimální počet 4 osoby, max. počet 10 osob. V případě zájmu o účast 

v menším počtu je možné pro uskutečnění prohlídky doplatit cenu prohlídky 

Architektura v průběhu století aneb co nám zbylo po předcích 

Městská památková zóna Mariánské Lázně se vyznačuje neobvyklým založením, kdy nejprve byly 

rozvrženy městské parky a posléze kolem nich vybudovány lázeňské objekty. Autorem tohoto 

urbanistického řešení je zahradní architekt Václav Skalník, který je jednou ze tří postav, jenž stály u 

zrodu Mariánských Lázní. Zajímavým tématem je architektura lázeňských domů, které upoutají svou 

mnohotvárností. Vydejte se po stopách architektonických slohů v Mariánských Lázních. 

- délka prohlídky cca. 2 hodiny 

- cena: 200 Kč/plná cena, 150 Kč/zlevněná 

Tajemná místa Slavkovského lesa 

Bojíte se rádi? Chcete poznat tajemství lesních hvozdů a navštívit místa, kde se dějí divné věci? 

Poznejte legendární i zapomenutá místa Mariánských Lázní. 

- cena: 250 Kč/osobu, není vhodné pro děti 

- minimální počet 4 osoby, max. počet 10 osob.  

 


