
 
 
 
Η δεύτερη μικρότερη περιφέρεια της Δημοκρατίας της Τσεχίας χαρακτηρίζεται από την συγκέντρωση ιαματικών πηγών. 
Εκτός από την πρωτεύουσα της περιφέρειας (www.karlovyvary.cz) ιαματικά λουτρά βρίσκονται στις πόλεις Marianske 
Lazne, Frantiskovy Lazne, Lazne Kynzvart και Lazne Jachymov (www.spas.cz). 
Σχετικά με την παράδοση των τοπικών ιαματικών λουτρών στην περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις για γκολφ και ιππασία, 
ενώ τακτικά λαμβάνουν χώρα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Karlovy Vary διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
(www.iffkv.cz), τις Φθινοπωρινές εκδηλώσεις Dvorak, το Tourfilm – διεθνές φεστιβάλ τουριστικών ταινιών (www.tourfilm.cz), 
το Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ, τις Ημέρες Μπετόβεν, ενώ η πόλη Marianske Lazne είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Σοπέν (www.chopinfestival.cz). Το Karlovy Vary έχει αεροδρόμιο (www.airport-k-vary.cz) με διεθνείς 
πτήσεις και, μάλιστα, τακτικές ανταποκρίσεις στη Μόσχα και το Ισραήλ. Το ξενοδοχείο Grandhotel Pupp στο Karlovy Vary 
(χτίστηκε το 1701) και συγκαταλέγεται στα παλαιότερα και πιο αξιόλογα ξενοδοχεία στην Ευρώπη. Εκτός των εξαιρετικών 
υπηρεσιών, η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου του 18ου και 19ου αιώνα είναι μοναδική (www.pupp.cz). 
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Στην πόλη των κάστρων, Becov nad Teplou, βρίσκεται μία από τις παλαιότερες Εβραϊκές συνοικίες στη Τσεχία 
(www.becov.com). Σε κοντινή απόσταση από τη Marianske Lazne βρίσκεται το μοναστήρι Tepla που χρονολογείται στο 
1193 (www.klastertepla.cz), όταν οι Πρεμονστρατενσιανοί μοναχοί απομακρύνθηκαν από το μοναστήρι Strahov της 
Πράγας. 
Χαρακτηριστικές βιομηχανίες όπως η υαλουργεία (www.moser.cz, www.crystalex.cz), η πορσελάνη (www.thun.cz, 
www.starporc.cz), το φυτικό λικέρ Becherovka (www.janbecher.cz), τα ιαματικά νερά (www.mattoni.cz) και τα μουσικά 
όργανα (www.amati.cz) κατέχουν μία σημαντική θέση στην περιφέρεια. 
Η μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή είναι ο Δρυμός Slavkovsky. Πρόκειται για ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς με 
ανεκτίμητες φυσικές τοποθεσίες (δάση, λιβάδια, βοσκοτόπια, βραχώδεις περιοχές, ιαματικές πηγές) και πολιτιστικά 
μνημεία. 
Βάσει διεθνών προτύπων η πιο σημαντική περιοχή είναι το εθνικό πάρκο SOOS (web.telecom.cz/museum_fl). Τα ιαματικά 
νερά και αέρια ξεπροβάλλουν σαν ηφαίστεια διαμορφώνοντας ένα σεληνιακό τοπίο καλυμμένο από ένα στρώμα κίτρινων 
και λευκών ιαματικών αλάτων.  
Οι ορεινές περιοχές, συγκεκριμένα τα Krusne hory/Όρη Μεταλλευμάτων/ και ο Δρυμός Slavkovsky προσφέρονται για 
χειμερινά αθλήματα (www.ceskehory.cz/krusnehory). 

 
Karlovy Vary 
Τα ιαματικά λουτρά παγκοσμίου φήμης της Τσεχίας ανεγέρθηκαν περίπου το 1350 και 
ανακηρύχθηκαν πόλη το 1370 από το Βασιλιά Κάρολο IV. Εξαιρετικά μνημεία είναι η 
εκκλησία του Αγ.Ανδρέα, η Ορθόδοξη εκκλησία του Αγ.Πέτρου και Παύλου, το Δημοτικό 
Θέατρο, ο πεζόδρομος στις όχθες του ποταμού και η εκκλησία της Αγ.Μαρίας της 
Μαγδαληνής. Η περιοχή περιτριγυρίζεται από τα Krusne hory/Όρη Μεταλλευμάτων. Η 
λάμψη των ιαματικών λουτρών και της κοινωνικής ζωής συνοδεύεται από τη διοργάνωση 
διαφόρων φεστιβάλ και συναυλιών και την παραδοσιακή κατασκευή προϊόντων από 

κρύσταλλο και πορσελάνη. 
www.karlovyvary.cz 

Marianske Lazne 
Η Marianske Lazne είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του τριγώνου των ιαματικών πηγών 
της Δυτικής Βοημίας και χαρακτηρίζεται από τις εκατοντάδες όξινες πηγές παγωμένου 
νερού με διάφορα χημικά συστατικά. Οι πρώτες πηγές έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης 
τον 16ο αιώνα. Το κυρίαρχο αρχιτεκτονικό στυλ της πόλης είναι νεοκλασσικό, 
Πραγματικό στολίδι είναι ο πεζόδρομος στις όχθες του ποταμού, που χρονολογείται στο 
1889. 

www.marienbad.com 
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