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Projděte si celé Česko za den

www.boheminium.cz      
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CZ
Unikátní podívanou skýtá návštěvníkům 
miniaturpark Boheminium. Do přírodní 
scenerie je zde citlivě zasazeno na šest 
desítek dokonalých miniatur významných 
stavebních a technických památek z celé 
České republiky. Obdivovat krásy hradu 
Karlštejn, technickou pozoruhodnost Ještědu 
nebo nejpohádkovější zámek v Česku 
na jednom místě? V parku Boheminium 
ano! Jedinečná atrakce vás čeká na vrchu 
Krakonoš, který se tyčí přímo nad Mariánskými 
Lázněmi – místem zážitků a inspirace.

EN
Miniature Park Boheminium offers to visitors 
a unique spectacle. There are almost sixty 
fl awless miniatures of prominent historical 
and technical monuments carefully installed 
in the natural scenery. To admire the beauty 
of Karlštejn Castle, technological fi neness of 
Ještěd or the most fairy-tale like castle in the 
Czech Republic in one spot? You may do so 
in Boheminium! A unique spectacle awaits 
you at the top of Krakonoš, which towers over 
Mariánské Lázně – a place of adventures and 
inspiration.

DE
Der Miniaturpark Boheminium bietet seinen 
Besuchern einen ungewöhnlichen Anblick. 
Sechzig vollkommene Miniaturen von 
bedeutenden baulichen und technischen 
Sehenswürdigkeiten aus der ganzen 
Tschechischen Republik sind hier in 
die Naturszenerie gefühlvoll eingesetzt. 
Schönheiten der Burg Karlštejn, technische 
Besonderheit des Ještěd oder das 
märchenhafteste Schloss in Tschechien 
auf einem Platz zusammen zu bewundern? 
Ja, im Miniaturpark Boheminium! Diese 
einzigartige Attraktion wartet auf Sie auf dem 
Berg Krakonoš, der sich gerade über dem 
Marienbad – einem Platz der Erlebnisse und 
der Inspiration – erhebt.

Jak se k nám dostanete
Park se nachází na vrchu Krakonoš, hned 
vedle Hotelů Rubezahl a Krakonoš. Nedaleko 
vstupní brány je konečná stanice lanovky 
jedoucí ze skiareálu Mariánky. Jezdí k nám 
také městská hromadná doprava, linka číslo 
13 z centra Mariánských Lázní. Od kolonády 
se můžete vydat také pěšky, pomalou chůzí 
u nás budete za 30 minut.

Dominanta  
Mariánských 
Lázní


