
  

 

Živý kraj / Lázně a zdraví / Cesta za pivem  
  

 

 

Přinášíme vám letní dávku inspirace na výlety pro celou rodinu. Pěšky nebo na kole můžete 

objevovat krásy okolní přírody i nespočet atraktivit na Severní větvi Stezky Českem, která 

prochází Karlovarským krajem. Dozvíte se, jaká netradiční muzea můžete navštívit ve 

městě Loket. Prázdniny jsou v plném proudu a tak pro vás máme tipy, jak zabavit malé 

rošťáky, hloubavé malé vědce a nadšence do zvířátek i kde se vykoupat.  

Číst více https://zivykraj.cz/karlovarsky-kraj/karlovarsky-kraj-mozaika-zazitku/  

  

 

Stezka Českem – severní větev v 

Karlovarském kraji 

 

Pěšky nebo na kole? Stezky v 

Karlovarském kraji jsou vhodné jak pro 

pěší turistiku, cykloturistiku, tak dokonce 



 

pro zimní turistiku na lyžích. Preferujete 

ubytování v penzionu, horské chatě nebo 

raději stanujete v přírodě? Každý si najde 

pro něj to pravé a užije si putování po 

svém.  

Číst více 

https://zivykraj.cz/zajimave-

vylety/stezka-ceskem-severni-vetev-

v-karlovarskem-kraji/  

 

Netradiční muzea ve městě Loket 

 

Hledáte inspiraci, kam vyrazit na výlet? Co 

třeba do muzea! V Lokti naleznete řadu 

zajímavých míst, které vás pobaví, 

zaženou nudu a naučí vás něco nového. A 

právě do takových muzeí vás dnes 

vezmeme. 

Číst více 

https://zivykraj.cz/zajimave-

vylety/netradicni-muzea-ve-meste-

loket/  

 

 



 

 

Léto v Karlovarském kraji – relax, zábava a zážitky pro celou rodinu 

 

Karlovarský kraj je světově proslulý lázeňstvím a přírodními léčivými vodami. Jeho ráz 

utváří i nedotčená příroda a divoké hory. Chystáte se vyrazit za odpočinkem u vody či 

uprostřed svěží přírody? Plánujete letní dovolenou s dětmi a přemýšlíte, jak zabavit 

neúnavné rošťáky, hloubavé malé vědce a nadšence do zvířátek? Nechte se inspirovat 

našimi tipy a sestavte si letní dovolenou plnou zážitků v Karlovarském kraji.  

Číst více https://zivykraj.cz/zajimave-vylety/leto-v-karlovarskem-kraji-vylety-

plne-zabavy-pro-celou-rodinu/   

 
 

 

Nejlepší koupání v kraji 

 

Koupání k létu patří stejně jako sbírání 

borůvek nebo chození na houby. A počasí 

nám v posledních dnech přeje. Plánujete i 

vy vyrazit k vodě? Každý si skvělé koupání 

představuje trochu jinak, proto v našich 

tipech najdete jak písečné pláže, zatopené 

lomy, rybníky či jezera, tak koupaliště plná 

atrakcí. 
 

 
Zjistěte více https://zivykraj.cz/zajimave-vylety/nejlepsi-koupani-v-kraji/  

  

 


