Welcome
Dogs!
Welcome Home to Falkensteiner Spa Resort Marienbad!
Vacation is always best when you can spend carefree days in good
company without having to worry about anything. As a „Welcome Dogs“
hotel, we are not only happy to take care of your needs, but also aim to
provide a comfortable time for your four-legged family members at the
same time. A feel-good experience for all, woof!
Welcome Home ve Falkensteiner Spa Resort Mariánských Lázních!
Dovolená je vždy nejlepší, když můžete strávit bezstarostné dny v dobré
společnosti a nemusíte se o nic starat. Jako hotel „Welcome Dogs“ se nejen
rádi postaráme o vaše potřeby, ale zároveň chceme zajistit příjemné chvíle
pro vaše čtyřnohé členy rodiny. Krásný zážitek pro nás všechny, haf !

SERVICES

NABÍDKY / SLUŽBY

• Arrival package for each dog (treats)
• Tips for walking paths
• Dog walking service (upon request and
reservation at the reception)
• Dog grooming service (upon request
and reservation at the reception)
• Dog blanket, food and water bowl
• Dog bar with water for the dogs
at the entrance
• Dog waste disposal stations

• Příjezdový balíček pro každého psa
(pamlsky)
• Tipy na procházky
• Procházková služba (na vyžádání a po
rezervaci na recepci)
• Služba péče o psy (na vyžádání a po
rezervaci na recepci)
• Psí deka, miska na jídlo a miska na pití
• Psí bar s miskami na vodu u vchodu
do hotelu
• Stanice na odstraňování psích
exkrementů

PARKS - PLACES

PARKY - MÍSTA

The Kladská Nature Trail
Geological Park in Mariánské Lázně
Smrad’och Nature Trail

Naučná stezka Kladská
Geologický park v Mariánských Lázních
Naučná stezka Smrad’och.

WELCOME IN

VÍTEJTE VE

• Guest rooms
• Lobby
• Terrace
• Bar area

• Pokoj pro hosty
• Lobby
• Terasa
• Bar

PLEASE STAY OUTSIDE OF

ZŮSTAŇTE PROSÍM VENKU

• Breakfast room
• Pools
• Restaurant
• Spa area

• Snídaňová místnost
• Bazény
• Restaurace
• Lázeňské- Spa oddělení

STATE RULES OF CONDUCT

NÁRODNÍ POŽADAVKY

• Microchip
• Vaccination against rabies
(at least 21 days ago)
• Written declarations signed by the
owner, certifying that the animal is
being transferred to the EU within the
non-commercial movement
• Always on a leash in public
• Bags for dog waste needed
• Veterinarian health certificate
or EU passport
• Breed allowed by country law
• General code of conduct in public

• Mikročip
• Očkování proti vzteklině
(nejméně 21 dní staré).
• Písemné prohlášení podepsané
majitelem, že zvíře je do EU dováženo
v rámci neobchodního přesunu.
• Na veřejnosti vždy na vodítku
• Sáček na psí exkrementy
• Veterinární osvědčení nebo EU- pas
• Plemeno povolené podle vnitrostátních
právních předpisů
• Obecný kodex chování na veřejnosti

RULES OF CONDUCT (HOTEL)

PRAVIDLA HOTELU

Dogs must always be kept on a leash in
the public areas of the hotel.

Psi musí být ve veřejných prostorách
hotelu, vždy na vodítku!

Walking & Running Tips
Tipy pro pěší turistiku a běh

ROUTE FERDINAND
SPRING COLONNADE

ROUTE LOOKOUT
HAMELIKA

This path leads over field
paths and it takes about
30 minutes to get back
to the hotel. It is 2.5 km
long and mostly flat.

The walk lasts about
20 minutes and is 1.8 km
long. It leads through the
forest and on no roads.

Tato trasa vede přes
polní cesty a trvá asi
30 min. do hotelu.
Jsou to 2,5 km,
převážně po rovině.

Procházka trvá asi
20 minut a je dlouhá
1,8 km. Vede lesem a
bez označených cest.

ROUTE
MARIANSKE LAZNE
This hike is 5.4 km long
and you need 1h 15m.
There are about 170
meters of altitude and
it leads mostly via dirt
roads and forests.
Tato túra je dlouhá
5,4 km a trvá 1 h 15 m.
Převýšení je přibližně
170 metrů a vede
převážně po polních
cestách a lesem.

PSÍ SALÓN Miroslava Šopfová
Pohraniční Stráže 91 I 353 01 Velká Hleďsebe
+420 721 537 609

Veterinární ordinace
MVDr. Luděk Veselý
Šafaříkova 7/798 I 353 01 Mariánské Lázně,
+420 354625483

Super zoo - Mariánské Lázně
NC Nová Chebská, Chebská 731/15
353 01 Mariánské Lázně
+420 353033280

Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně BFFFF
Ruska 123 I 35301 Marienbad
falkensteiner.com/en/spa-resort-marianske-lazne

