Berghof
Umístění: Hotel se nachází na polosamotě, ve výšce 945 m.n.m. v Krušných horách. Polohou spadá
pod město Jáchymov – část Nové Město. Boží Dar cca 3,5 km.
Ubytování: Kapacita 42 lůžek na pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV Sat.
Vybavení: samostatná jídelna s flipcharteovou tabulí, restaurace s otevřeným krbem, dětská herna,
dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a skluzavkou, venkovní dohřívaný bazén,sportoviště,
venkovní terasa, altánek, ohniště, parkoviště, půjčovna společenských her
Okolí: Jáchymov- Museum, Aquapark, Mariánská – umělá stěna, salaš s 350ks oveček, Boží Dar –
turistický okruh – Ježíškova cesta- určen právě dětem, Božídarské rašeliniště, povrchová štola č.1 –
cca 2 km, Ostrov nad Ohří – venkovní bazén, kaple sv. Anny, Karlovy Vary 25 km, hrad Loket –
30km, Klášterec nad Ohří – stálá expozici porcelánu, cca 28 km, Horní Hrad-magické místo cca 35km,
Kadań – hrad, městské hradby, Chomutov – ZOO lesopark, Kamencové jezero.. cca 55km, Plešivec –
lanové centrum, zážitkový park, areál Eduard – lukostřelba, Zoorbing,
Sportovní vyžití: značené turistické stezky, beachvolejbalové hřiště, přírodní travnaté louky a lesy
v okolí, stolní tenis - venkovní,/síť-míčky, pálky/, šipky za poplatek,badminton, krytý bazén
s tobogánem – Jáchymov (3 km),přírodní koupaliště – Velký Rybník, minigolf – 3 km, Mariánská –
cca 1,5 km-možnost jízdy na koni,

Lyžování: k nejbližšímu ski areálu Náprava (cca 800m od hotelu) je zajištěn skibus (v ceně,
5x za pobyt), kam se děti dopraví již v lyžařské výstroji (bez přezouvání). Ve ski areálu jsou 3
lyžařské vleky (nová kotva, 2 pomy). Hotel Berghof se nachází přímo na křižovatce
běžeckých stop, Boží dar – Neklid – 5 km, Klínovec – 7 km, cvičná louka po předchozí
dohodě možná cca 150 m.
Spojení: bus - zastávka cca 200m od hotelu, Jáchymov – 3 Km, Ostrov nad Ohří..cca 10 km
Lékařská služba :pohotovost - nemocnice Ostrov tel. – 353 364 255, nemocnice Karlovy
Vary- pohotovost – děti – 353 222 673
KHS – Karlovy Vary, Závodní 94, 360 21, tel. 353 328 311

