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Co jsou to rekultivace
Při povrchovém dobývání bylo a je nutné odkrýt podzemní zásoby uhlí. Skrývka zemního materiálu je ukládána na tzv. výsypky. Ty jsou spolu s vyuhlenými plochami po ukončení činnosti
různým způsobem rekultivovány (lesnictví, zemědělství, voda,
jiné).
Ubytování
¤

Hotel Nautilus, Poděbradova 355, Chodov, ( 352 688 152

Stravování
¤

Pizzerie Dolce Vita, Karla Havlíčka Borovského 1649, Sokolov

¤

Sokolov: zmrzlina v obchodním domě Ural, jídlo v sousední

( 773 211 005
Henriettě (náměstí Budovatelů) a pití na terase na Starém
náměstí.
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Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů
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Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
Mikroregion Sokolov - východ

neprodejné

