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Klášter Teplá
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Klášter Teplá
Prohlídka s průvodcem zahrnuje konvent, knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek muzea. Premonstrátský klášter 8 založil
r. 1193 rytíř Hroznata a povolal do něj mnichy ze Strahova. Klášterní knihovna, 1 druhá největší této kategorie v našem státě, je se
svými více jak 100 000 svazky pokladnicí pro odborné badatele.

Františkovy Lázně
Díky velkým parkům se nejmenší vrchol Lázeňského trojúhelníku zve zelená perla Chebska. Malebnost města, jehož jádro je
městskou památkovou rezervací, 3 vychází z jednotné klasicistní architektury budov a pavilonů s prameny podtržené jednotnými barvami fasád - žluté a bílé, doplněné zelení parků.
Zajímavostí je, že Františkův pramen měl v Evropě kolem r. 1600
pověst nejúčinnějšího pramene a byl exportován v keramických lahvích do všech větších měst. Socha Františka, 7 malého
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chlapce s rybou, je symbolem Františkových Lázní. Podle legen-
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věký Špalíček, 6 uskupení jedenácti nakloněných středověkých
domů rozdělených uzounkou Kramářskou uličkou. Pod náměs-
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klášter s gotickou křížovou chodbou a barokní kostel sv. Kláry

Vrcholem návštěvy města je rozsáhlý areál Chebského hradu. 2
Velkým a atrakcemi nabitým parkem v podhradí protéká řeka
Ohře z nedaleké přehrady Skalka. Hrad je z 12. stol. a zaujme
Černou věží a architektonicky mimořádně vzácnými budovami
kaple a paláce.
¤

Parkování: ulice okolo náměstí

¤

Výlet: Bismarckova rozhledna na Zelené hoře

Národní přírodní rezervace SOOS s dřevěnými lávkami přes
mokřady a slatiniště (Nový Drahov); Motýlí dům Žírovice

Při procházce uličkami směrem k hradu potkáme Františkánský
od Kryštofa Dientzenhofera.

Aquaforum je vodní svět s atrakcemi a celoročním provozem
(ul. 5. května 19)

tím je největší chebský kostel, zasvěcený sv. Mikuláši.
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Bečov
Jižně od Karlových Varů se na skalnatém ostrohu v hlubokém
údolí středního toku řeky Teplé zvedá mohutná silueta hradu
Bečova, 5 který se skládá z gotického horního hradu (14. stol.)
a nového barokního dolního zámku (18. stol.). Ze zahradních teras jsou úchvatné pohledy do údolí i na městskou památkovou
zónu
Pod podlahou hradní kaple byl v r. 1985 nalezen románský relikviář sv. Maura (140x42x65 cm), který obsahuje kosterní ostatky,
zbytky textilií a kůže. Relikviář je po českých korunovačních klenotech druhou nejcennější movitou památkou v ČR.
¤

Naučná stezka Šibeniční vrch (1 km) je věnována rituálům
spjatým s výkonem hrdelních trestů
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Cheb ( 354 440 302, náměstí Krále Jiřího
Františkovy Lázně ( 354 543 162, Americká 2
Bečov ( 353 999 394, Náměstí 5. Května 13
Teplá ( 353 392 732, Klášter
Mariánské Lázně ( 354 622 474, Hlavní 47/28
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Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
Mikroregion Sokolov - východ

neprodejné

