Vážení hosté,
jsme velmi potěšeni, že jste si ASTORIA Hotel & Medical Spa vybrali k Vašemu pobytu.
Pokud se k nám rozhodnete cestovat autem, níže naleznete důležité informace.
Vzhledem k tomu, že se nacházíme přímo v lázeňské zóně na kolonádě, je potřebné povolení k vjezdu do
lázeňského území. Toto pro Vás rádi sami zajistíme, pokud nám v předstihu zašlete registrační značku Vašeho
vozidla na e-mail recepce@astoria-spa.cz, případně kontaktujete recepci na telefonním čísle 353 335 111.
Zaregistrování pobytu (check in) je vždy v centrálním komplexu Astoria (od 14:00 hod.). Přijet můžete přímo před
hotel – Vřídelní ul. 92/21, 360 01Karlovy Vary. Po zaregistrování se v recepci hotelu, musíte Vaše auto
přeparkovat na parkoviště.
Zde nabízíme 5 možností parkování:
1)
Parkování přímo u centrálního komplexu ASTORIA Hotel & Medical Spa
3 vyhrazená parkovací místa v zadním traktu hotelu v Ondřejské ulici. Rezervace nutná dopředu.
Parkoviště není hlídané. Zadejte si, prosím, do navigace ulici Ondřejská 14, Karlovy Vary, Česká republika,
zaparkujte na vyhrazeném parkovišti označeném „Hotel Astoria“; zavazadla můžete nechat v kufru a sejdete
Ondřejskou ulicí dolů, tam zahnete vpravo a po 50 metrech se dostanete k hlavnímu vchodu do hotelu. Zavazadla
pak s Vámi vyzvedne portýr. Můžete jej přímo kontaktovat na telefonním čísle 724 968 859.
Cena parkování 1 noc: 500 CZK
GPS pro příjezd: 50.2253978, 12.8832620E
2)
Parkování u Hotelu Thermal
Zde jsou podzemní garáže a místa k stání na venkovním parkovišti (hlídané), vzdálenost od ASTORIA Hotel &
Medical Spa cca 600 m pěšky. Celoroční možnost parkování bez rezervace kromě období Mezinárodního
filmového festivalu a silvestrovských pobytů. Cena parkování 1 noc: 500 CZK, Tel.: +420 359 001 111
GPS pro příjezd: 50.2288094N, 12.8764981E
3)
Parkovací dům Libušina
Libušina 2120/21, 360 01 Karlovy Vary, Tel.+420 607 682 864
GPS: Loc: N-50°13'15.56" E-12°53'5.48"
Parkovné: 1 den: 350 CZK, týden: 1080 CZK, 14 dní: 1520 CZK, měsíc 1880 CZK
V těsné blízkosti cca 100 m najdete lanovou dráhu, která Vás během několika minut dopraví přímo do lázeňského
centra. Vřídelní a Mlýnská kolonáda 300 m
Pokud využijete lanovou dráhu, vystoupíte z ní téměř naproti Vřídelní kolonádě. K Mlýnské kolonádě dojdete po
pěší zóně směrem do centra města po dalších 250 metrech. Pokud se rozhodnete pro kratší, cca 5 minutovou
procházku, vydejte se od parkovacího domu směrem dolů z kopce (rovně nebo doprava, obě cesty končí na pěší
zóně kousek od sebe) a dojdete opět k Vřídelní kolonádě.

4)
Bezplatné parkování v ulici Na Vyhlídce
300 metrů od hotelu, 7 min. chůze
Podélné stání u veřejné ulice
volná místa bez garance (nehlídané parkoviště)
Sanatorium Astoria a.s.
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GPS pro příjezd: 50.2228081N, 12.8895169E
5)
Bezplatné parkování Parkoviště Polská u Hotelu Marttel
1km od hotelu, 15 min. chůze
Polská 61/4, 360 01 Karlovy Vary -Drahovice
GPS pro příjezd: 50.2302478N, 12.8818414E

Budete-li potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.
Na Vaši návštěvu se těší a s přátelským pozdravem z Karlových Varů zůstává

tým ASTORIA Hotel & Medical Spa
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