
RELAX
Za ozdravením těla  
a osvěžením ducha

Ponořte se do termální 
léčivé vody a vychutnejte si 
uklidňující působení tepla.

 Nadýchněte se vůní 
přírodních silic a dopřejte si 
masáž. Vyzkoušejte střídavé 

proudy ledové a teplé vody, 
vychutnejte si slasti  

vířivé koupele. 

V lázních Hévíz, Eger,  
Turčianské Teplice 
a Vyšné Ružbachy 

Vás očekává magie vody, 

tepla, světla, masáží, 

pohybu a zdraví.

www.monatour.cz

Infolinka:
724 39 39 39

M
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oLázně Hévíz
Hévíz, jedno z nejstarších a nejznámějších lázeňských 
měst  v Maďarsku, leží v malebné kopcovité krajině, pou-
hých 6 km od městečka  Keszthely v jihozápadním cípu 
Balatonu. Zde se nachází jediné a jedinečné termální jezero 
v Evropě, kde v harmonii soužívají lidé a lekníny. Lázně jistě 
okouzlí mondénní promenádou s mnoha cukrárnami a typic-
kými „čardami“, ale také obchody se suvenýry a elegantními 
hotely s celoročním provozem. Na okraji Hévízu se nachází 
„vinný svatý kopeček“ Weinberg s poutním kostelem a vinnými 
sklípky na každém kroku.

Mimořádným pokladem Hévízu je termální jezero 
o ploše 47.500 čtverečních metrů s nálevkovitě se 
svažujícím dnem o hloubce 36,5 m, jehož mírně ra-
dioaktivní voda obsahuje síru, alkálie, hydrogenuh-
ličitany, a zejména soli vápníku. Pramen poskytuje 
86 milionů litrů vody denně, takže voda v jezeře 
se úplně vymění každých 28 hodin.

Teplota vody v jezeře se během roku pohybuje mezi 
32-36°C. Oblak jemné páry nad jezerem vytváří 
neobvyklý pohled - odpařování vody činí kou-
pání pod širým nebem příjemné i v chladnějších 
dnech, ale také příznivě ovlivňuje mikroklima 
jezera. Bahno ze dna jezera je tvořeno z 50% 
organickými materiály, bohatými na jód a estro-
gen. Jako koupelová kúra je voda vhodná pro 
léčení kloubových onemocnění, reumatických 
potíží, nemoci pohybového ústrojí a páteře 
a při gynekologických potížích. Jako pitná 
kúra pomáhá při léčení poruch zažívacího 
systému a poklesu dásní. 

Hotel Panorama ***
Oblíbený hotel Panorama se nachází 
v malebném centru lázní Hévíz, pou-
hých 150 m od termálního jezera 
a jako jediný je spojen vytápěnou 
chodbou s lázeňským wellness 
centrem Stz. András (komplex 
8 termálních bazénů s různě tep-
lou vodou, vířivkami, podvodními 
lehátky a protiproudy). Z hotelu se 
naskýtá nádherný výhled  na město 
a na pohoří Keszthely. 

Hotel Panorama nabízí renovované 
2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 
telefonem, radiem, TV/SAT,  minibarem 
a balkonem. Klientům je k dispozici 
na pokoji župan.

Hotelová restaurace Márvány láká ná-
vštěvníky svojí nabídkou pokrmů mezi-
národní a maďarské kuchyně. Příjemným 
zpestřením jsou pravidelné folklorní večery  
s cikánskou hudbou.



v lázních Hévíz
Vydejte se do Maďarska, do země, která je 
Vám blízká a k Vaší peněžence laskavá. Tam na  

každém kroku okusíte sklenku lahodného moku, 
ochutnáte kotlíkový guláš a s přáteli si zatančíte 
čardáš. Poznejte lázně Hévíz a jedinečné termální 
jezero, kde v harmonii soužívají lidé a lekníny … 
a nebudete litovat. 
1. den: ráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, od-
poledne návštěva středověkého města Šoproň, ochutnávka vín, 
cesta Zádunajím do lázní Hevíz, večeře, malá procházka lázněmi  
zakončená štamprličkou v Kocsi čárdě. 
2.den: po snídani relaxace v největším evropském termálním je-
zeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 36-38 °C blahodárně působí 
na pohybové ústrojí, osteoporózu a exémy), výlet do lázeňské-
ho města Tapolca, návštěva krápníkové jeskyně s podzem-
ním  jezírkem, dobrodružná  projížďka na lodičkách po kráp-
níkové řece,  večeře, taneční večer v lobby baru. 
3. den: po snídani relaxace v termálním jezeře či v lázeňském 
wellness centru (8 termálních bazénů s různě teplou vodou, 
vířivky, podvodní lehátka, protiproudy), odpoledne výlet 
do městečka Keszthely a podvečerní romantická projížď-
ka lodí po Balatonu, večeře, taneční večer v lobby baru.
4. den: po snídani relaxace v termálním jezeře či v lá-
zeňském wellness centru, odpoledne výlet po sever-
ním břehu Balatonu, zastávka ve sklípku v Badacsony, 
ochutnávka balatonských vín,  večeře, taneční večer 
v lobby baru. 
5. den: po snídani relaxace v termálním jezeře či 
lázeňském wellness centru, odpoledne pěší túra 
na vinný kopeček Weinberg s posezením v tam-
ních vinárničkách, večeře na rozloučenou. 
6. den: po snídani relaxace v termálním jeze-
ře, po poledni odjezd do České Republiky, 
návrat ve večerních hodinách.

* Výletní program záleží na počasí  
a může být pozměněn

Cena zahrnuje: doprava lux busem • ubytování • polopenze  
• 5x vstup do léčebného jezera či lázeňského wellness • služby průvod-
ce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK. 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den  
• vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 1,70 €/os/den 
se hradí na recepci hotelu. 

Nástupní místa: Praha, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava, Mikulov

Dítě 2-12 let na pevném lůžku platí 4.990,- Kč ve všech termínech

RELAX NA JEZEŘE

MONABONUS: 5x vstup do léčebného jezera či lázeňského wellness  
a polední polévkový bufet ZDARMA!

jaro léto podzim

19.3. - 24.3. 30.4. - 5.5.
14.5. - 19.5.

4.6. - 9.6.
25.6. - 30.6.

 9.7. - 14.7.
23.7. - 28.7.
6.8. - 11.8.

13.8. - 18.8.

  27.8. - 1.9. 
3.9. - 8.9. 

24.9. - 29.9.

15.10. - 20.10.
23.10. - 28.10.
29.10. - 3.11.

5.11. - 10.11.

5.990 Kč 6.690 Kč

2.4. - 7.4. 
9.4. - 14.4. 19.11. - 24.11.

6.690 Kč 6.990 Kč 7.390 Kč 7.390 Kč 6.990 Kč 5.990 Kč



RELAX NA JEZEŘE
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oLázně Eger
Na každém kroku tu vyvěrají prameny, jsou horké a léči-
vé. Na každém druhém kroku se tady pěstuje vinná réva, 
je silná a ohnivá. Síla zdejšího vína se býčí krvi podobá. 
Na počátku našeho letopočtu toto bohatství objevili Římané 
a na pramenech postavili první lázně. O 1500 let později tuto 
úrodnou zemi dobyli Turci. Pokušení vína nepodlehli, ale léčivým 
pramenům ano. Vytvořili zde výjimečně krásné turecké stavby, 
kde pravidelně očišťovali své tělo i duši, rozjímajíc ve vodách 
pod kopulí vykládanou mozaikami. V následujících stoletích 
lázeňskou kulturu převzali do svého života i zdejší biskupové 
a bohatí měšťané. Dnes léčivá horká voda prospívá každému 
člověku v každém postavení a věku.  

Na severovýchodě Maďarska se rozkládá velmi působivá 
a hornatá krajina. Zde mezi pohořími Mátra a Bükk se ukrývá 
barokní perla Eger. Toto lázeňské město se nachází 130 km 
od Budapešti a návštěvníky okouzlí nejenom proslulými 
lázněmi Egertermálfürdö, ležícími v krásném parku s letitými 
stromy a vzácnými rostlinami, ale i půvabnými starým 
městem s klikatými uličkami, nad kterými trůní středo-
věký hrad.  Je příjemné beze spěchu se procházet, 
co noha nohu mine, po promenádě na břehu říčky 
Eger, zvědavě nakukovat do řemeslných obchůdků, 
dobových kaváren a vinných sklípků. Vystoupat 
na hrad a sledovat lučištníky, renesanční tanečníky 
anebo rytíře na koních. Po setmění zajít do Údolí 
krásné paní Szépasszonyvölgye, kde v sopečném 
tufu se nachází na 200 sklepů, a ochutnávat tamní 
ohnivé víno Egri Bikavér (býčí krev) a Egri Leányka 
(dívčí hrozno).

Hotel Flora ***+
Lázeňský hotel Flora se rozkládá  uprostřed lé-
čebných pramenů a je obklopen staletými stromy 
a vzácnými rostlinami.  Leží před branami lázní 
Egertermálfürdö, jen pár kroků od malebného 

starého města. Nabízí svým hostům pohodlí 
a pestrou paletu služeb. Pouze v županu 
můžete zavítat do hotelového wellness, 
fitness či na proceduru do Balneote-
rapie. Hotel se vyznačuje výbornou 
maďarskou kuchyní, která se podává 
v restauraci formou bohatých švéd-
ských stolů. Hosty potěší renovované 
2-lůžkové pokoje s příslušenstvím,  
telefonem, radiem, TV/SAT a mini-
barem. Hostům je k dispozici na  
pokoji župan.

Z hotelové haly vstoupíte přímo do ter-
málních lázní  Egertermálfürdö (venkovní 
a vnitřní bazény  s různě teplou a vysoce 
léčivou vodou  cca 28°C- 42°C), bazény 
jsou napájeny ze dvou pramenů:  první je 
lehce radioaktivní  28°C-29°C a druhý 47°C 

teplý, vyvěrá z hloubky až 1600m a obsahuje 
hydrogenkarbonat, vápník a hořčík.  Voda je 
vhodná pro léčení kloubového onemocnění, 

reumatických potíží, nemoci pohybového ústrojí, 
pooperační terapii a chronické pocení.



v termálech Egeru
Tam v Údolí krásné paní, mezi zelenými kopci po-
hoří Bükk a Mátra, uprostřed úrodných vinic se 
ukrývá město opředené legendami Eger. Zde po sta-

letí soužívali Turci s Maďary a tudy procházeli kupci 
s obchodníky. A všichni dohromady se radovali z ter-
málních pramenů, které tu vyvěrají a z lahodného vína, 
jenž tu dozrává.
1. den: ráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, malá 
okružní jízda Budapeští, navečer příjezd do lázeňského města Eger, 
uvítací přípitek, večeře, odpočinek v hotelovém wellness (vnitřní ba-
zény s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy, finská sauna, parní 
lázeň, aromasauna), nocleh
2. den: po snídani relaxace v Egertermálfürdö s přímým vstupem 
z hotelu (venkovní a vnitřní bazény s unikátní léčivou vodou 28-38°C, 
obsahem vápníku a hořčíku, blahodárně působící na pohybové 
ústrojí), odpoledne prohlídka Egeru, nazývaného barokní perlou 
Maďarska, večeře, odpočinek v hotelovém wellness, nocleh
3. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, 
odpoledne výlet vláčkem po vinné stezce do Széspasszony 
Völgy, posezení ve sklípku s ochutnávkou vína bikavér a lea-
nyka, večeře, večerní návštěva jedinečných tureckých lázní 
ze 16.století Török Fürdö, nocleh
4. den: po snídani celodenní výlet do pohoří Bükk, 
zastávka v městečku Szilvásvárad proslulého chovem 
lipicánů, úzkokolejkou do údolí řeky Szalajky s vodní-
mi kaskádami, ochutnávka grilovaných pstruhů, pěší 
túra za zdravím, návrat do hotelu, večeře, odpočinek 
v hotelovém wellness, nocleh
5. den: po snídani relaxace v termálech Egerter-
málfürdö, odpoledne výlet do sousedního měs-
tečka Egerszalók známého jako „maďarské Pa-
mukkale“ (přírodní travertinová jezírka s horkými 
prameny), večer  s tancem a dobrým vínem
6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdra-
veni na těle a osvěženi na duchu odjíždíme 
domů, návrat v pozdních večerních hodinách

* Výletní program záleží na počasí a může být  
pozměněn

Cena zahrnuje: doprava lux busem • ubytování • polopenze  
• 5x vstup do hotelového wellness a Egertermálfürdö • služby 
průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK. 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den  
• vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 1,50 €/os/
den se hradí na recepci hotelu. 

Nástupní místa: Praha, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava

VINNÝ RELAX

MONABONUS: každý den vstup do hotelového wellness  
a Egertermálfürdö ZDARMA!

jaro léto

19.3. - 24.3.
  28.5. - 2.6.
18.6. - 23.6.
16.7. - 21.7.

30.7. - 4.8.
  13.8. - 18.8.
10.9. - 15.9.

6.990 Kč

2.4. - 7.4.
23.4. - 28.4. 

7.690 Kč 7.990 Kč

podzim

1.10. - 6.10.
29.10. - 3.11.

7.690 Kč
5.11. - 10.11.

19.11. - 24.11.
6.990 Kč

Dítě 2-14 let na přistýlce platí 5.990,- Kč ve všech termínech
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Turčianské Teplice
Nejstarší písemná zmínka o teplé vodě „topluche“ (Aqua 
Calida) na místě dnešních Turčianských Teplic pochází z roku 
1281. Jedinečná termální voda vyvěrá z podloží Velké Fatry 
a Kremnických vrchů. Za sekundu vyvře na povrch sedmi 
prameny 30 litrů hydrouhličitanové vody s prvky síry, hořčíku 
a vápníku. Ojedinělá turčianská termální voda léčí onemoc-
nění pohybové, urologické, nervové a gynekologické. Vysoký 
obsah minerálů se využívá na pitné kúry jako prevence proti 
osteoporóze, ledvinovým kamenům a také proti žlučníkovým 
a střevním obtížím. Teplota termální vody turčianských pramenů 
se pohybuje od 38°- 47°C. 

Spa & Aquapark
Lázně pro Vás mají jedno velké překvapení, jedinečný  
vodní svět  Spa & Aqua, ležící na okraji krásného lázeň-
ského parku, který nabízí vnitřní termální i venkovní 
bazény (23-38°C) s vířivkami, vodními tryskami, chrliči, 
vodopády, skluzavkami a tobogány pro děti. Nechybí 
ani dva klidové relaxační bazény „Červený a Ľudový 
kúpeľ“, které si zvláště oblíbili zralejší a klidnější 
návštěvníci. 

Hotel Velká Fatra ***+
Kvalitní lázeňský hotel, který potěší své hosty kom-
pletními službami pod jednou střechou. Pouze 
v županu můžete zajít do Smaragdového bazénu 
či do balneoterapie na lázeňské procedury anebo 
na šálek léčivého čaje do hotelové čajovny. Hotel 
nabízí komfortní 2-lůžkové pokoje s příslušen-
stvím, telefonem, radiem,TV/SAT, minibarem, 
fénem a balkonem. Klientům je k dispozici 
na pokoji župan.

Hotel Aqua **+
Oblíbený  lázeňský hotel leží v klidu 
a zeleni, jen pár kroků od termální-
ho parku Spa&Aqua s venkovními 
a vnitřními bazény. Hosty potěší 
renovované 2-lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím, telefonem, radiem, 
TV/SAT a  balkonem. Srdcem lázní 
je hotel Velká Fatra ***+ (pouhých 
150 m od hotelu Aqua) s moderní 
balneoterapií a vyhlášenou lázeňskou 
restaurací. Právě sem přicházejí hosté 
na léčebné procedury a také na vynika-
jící stravování formou švédských stolů. 
Každý večer můžete zajít na skleničku 

či tanec do taneční kavárny Maxmilián.



v Turčianských Teplicích
Vydejte se s námi do historického kraje Tu-
riec, jenž lidé považují za ztracený ráj. Zavítejte 
do lázní Turčianské Teplice, které rád navštěvoval 

král Zikmund Lucemburský, zdraví si tu utužoval 
císař Maxmilián Habsburský a grófka Mária Sečian-

ská, známá jako Muranská Venuše, tu nalézala mlá-
dí a krásu. Turčianská léčivá voda Vás osvěží, uvolní 
ztuhlé svalstvo a rozproudí krev ve Vašich žilách.
1. den: odjezd v ranních hodinách, cestou zastávka na oběd v někte-
ré z typických kolib, odpoledne příjezd do lázní Turčianské Teplice, 
ubytování, večeře, uvítací přípitek, taneční večer v Lázeňské  kavárně

2. den: po snídani léčebné procedury, individuální konzultace s lé-
kařem, odpoledne prohlídka lázní s ochutnávkou léčivých prame-
nů, večeře, relaxace  v termálním světě  SPA & AQUAPARK  (vnitřní 
a venkovní bazény 23-38°C s vířivkami, vodními tryskami, chrliči 
a vodopády,  klidové relaxační bazény)

3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet 
do středověkého báňského města „Zlatá“ Kremnica s nejstarší 
mincovnou v Evropě, prohlídka městského hradu s gotickým 
kostelem sv. Kateřiny, prohlídka historického dolu Andrej, 
večeře, taneční večer

4. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet 
do skanzenu Čičmany a návštěva poutní baziliky v Rá-
jecké Lesné, prohlídka jedinečného mechanického 
betlému, večeře, relaxace  v termálním světě  SPA  
& AQUAPARK

5. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne 
výlet na romantický zámek Bojnice, nazývaný „Slo-
venská Hluboká“, který proslul kaplí s deseti gotic-
kými oltáři, večeře, taneční večer na rozloučenou

6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdra-
veni na těle, osvěženi na duchu a „znovu posta-
veni“ na nohy odjíždíme domů, návrat v podve-
černích hodinách

* Výletní program záleží na počasí a může být  
pozměněn

KRÁLOVSKÝ RELAX

MONABONUS: 2x vstup do vodního světa SPA & AQUAPARK ZDARMA!
V termínech 13.4.-18.4. a 15.10.-20.10. plná penze ZDARMA!

13.4. - 18.4.      4.6. - 9.6.      31.8. - 5.9.     15.10. - 20.10.
AQUA **+  5.990 Kč

VELKÁ FATRA***+ 6.990 Kč

Nástupní místa: Praha, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava

Příplatek 4x oběd formou švédských stolů je 500,- Kč. Podává se v restauraci hotelu Velká Fatra

Cena zahrnuje: doprava lux busem • ubytování • polopenze  
• 8x léčebná procedura • 2x SPA & AQUAPARK • služby průvod-
ce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK. 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den  
• vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca  
1 €/os/den se hradí na recepci hotelu. 

Dítě 2-11 let na přistýlce platí 2.990,- Kč a dítě 11-15 let na přistýlce platí 4.990,- Kč (Aqua), 5.990,- (Velká Fatra), bez procedur
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Na jižních svazích Vysokých Tater 
v údolí  Zálažného potoka v nadmoř-
ské výšce 623 m se nacházejí lázně  
Vyšné Ružbachy, jejichž historie sahá 
až do roku 1595. V roce 1412 dal Zik-

mund Lucemburský polskému králi Vladi-
slavu II. Jagelonskému do zálohy za půjčku 

na 360 roků 16 spišských měst včetně Vyšných 
Ružbachů. V roce 1595 byla postavena první lázeňská budo-
va s bazénem, kuchyní, jídelnou a společenskou místností. 
V roce 1882 koupil lázně  polský gróf Andrej Zámoyski, kte-
rý pocházel ze starého šlechtického rodu. V roce 1923 dal 
postavit přírodní termální koupaliště, které bylo v té době 
největší na Slovensku a stalo se společenským místem pol-
ské a uherské šlechty.

Postupně se  Ružbachy začaly měnit na nejmodernější 
a nejvýznamnější lázně na Slovensku. Významu a lé-
čivých  účinků  minerálních pramenů si všimli i spišští 
Němci, kteří tomuto místu předurčili pojmenování, 
když dali jednomu z potoků jméno Rauschenbach 
„šumivý potok“ a z tohoto základu si místní obyvate-
lé přizpůsobili název blízký jejich jazyku - Ružbachy.

Balneoterapie
Srdcem lázní Vyšné Ružbachy je moderní  budova 
Balneoterapie. Zde se nachází i oblíbený Vodní svět, 
který zahrnuje plavecký rehabilitační bazén 30°C, 
termální sedací bazén 36 °C, masážní bazén a sau-
nu s minerálním  bazénem 19 °C.

Jedinečná termální voda vyvěrá z podloží Spiš-
ské Magury 9ti prameny o teplotě 23-36°C. Nej-
vydatnějším pramenem s obsahem plynu CO2 
je pramen s poetickým názvem Isabela. Ruž-
bašská termální voda léčí onemocnění pohy-
bové, srdeční a nervové.

Grand Hotel  
Strand **** 
V krásném prostředí lázeňského par-
ku leží elegantní spa hotel, postave-
ný ve španělském stylu pro korunní 
princeznu Isabelu de Bourbon.  
Chloubou hotelu je wellness cen-
trum (parní bylinná sauna, suchá 
finská sauna, jacuzzi, ochlazovací 
minerální bazén a solárium) a vel-
ký termální bazén 34°C s vodními 
atrakcemi. Hotel je spojen krátkou 
chodbou s budovou Balneoterapie, 
kde probíhají léčebné procedury. 
K lázeňské pohodě přispěje i stravo-
vání formou švédských stolů.Těšit se 
můžete na speciality slovenské kuchy-
ně. Jistě Vás zláká lázeňská kavárna, kde 
si můžete vychutnat šálek dobré kávy 

s moučníkem či pohár skvělého vína. 

Grand hotel Strand nabízí pohodlné 2-lůž-
kové pokoje (1-2 přistýlky) s příslušenstvím, 
telefonem, radiem, fénem, TV/SAT a miniba-

rem.  Klientům je k dispozici na pokoji župan.



Dopřejte si pár dnů v krásné krajině pod Tatrami 
na čerstvém vzduchu v lázních Vyšné Ružbachy. 
Kromě termálních koupelí a lázeňských procedur 

se nabízejí i výlety do blízkého a zajímavého okolí 
a také trochu folkloru, ovčího sýra, klobás a dobré 

slivovice…. To vše pro Vaše zdraví.
1.den: odjezd v ranních hodinách, cestou zastávka na oběd, 
odpoledne  příjezd do lázní Vyšné Ružbachy, ubytování, be-
seda s lékařem, relaxace v hotelovém wellness Izabela, večeře,  
taneční večer v Bílém domě
2.den: po snídani léčebné procedury, odpoledne prohlídka 
lázní a ochutnávka pramenů, relaxace v hotelovém termálním 
bazénu 34°C a wellness Izabela (parní bylinná sauna, suchá 
finská sauna, jacuzzi, ochlazovací minerální bazén a solári-
um), večeře
3.den: po snídani léčebné procedury, odpoledne  výlet na 
Lubovnianský hrad a ochutnávka Nestville whisky, večeře, 
relaxace v hotelovém termálním bazénu 34°C a wellness 
Izabela
4.den: po snídani léčebné procedury, po poledni vý-
let do Vysokých Tater (program dle počasí), večeře, 
relaxace v hotelovém termálním bazénu 34°C a  well-
ness Izabela
5.den: po snídani léčebné procedury, odpoledne 
výlet do NP Pieniny, plavba na pltích po Dunajci 
a posazení v kolibě s goralem Janko Gondekem, 
večeře, taneční večer na rozloučenou
6. den: po snídani relaxace v hotelovém ter-
málním bazénu 34°C a wellness Izabela, roz-
loučení s lázněmi, odpočatí a plni zážitků od-
jíždíme domů, návrat v pozdních večerních 
hodinách
* Výletní program záleží na počasí a může být  
pozměněn

MONABONUS: každý den vstup do hotelového wellness  
a termálního bazénu Izabela ZDARMA!

v lázních Vyšné Ružbachy
RELAX POD TATRAMI

jaro léto podzim

23.4. - 28.4.
21.5. - 26.5.
11.6. - 16.6.

16.7. - 21.7.
20.8. - 25.8.

1.10. - 6.10.
23.10. - 28.10.
5.11. - 10.11.  

6.990 Kč 7.390 Kč 6.990 Kč

Nástupní místa: Praha, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Liberec, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava

Cena zahrnuje: doprava lux busem • ubytování • polopenze  
• 8x léčebná procedura • vstup do wellness a bazénu Izabela  
• služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den  
• vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca  
0,50 €/os/den se hradí na recepci hotelu. 

Dítě 2-7 let na přistýlce platí 2.990,- Kč a dítě 7-14 let na přistýlce platí 4.990,- Kč ve všech termínech (bez procedur)
Příplatek 4x oběd v Bílém domě je 500,- Kč



Průvodce balatonskými víny
Vinnou révu dovezli do této oblasti před 
dvěma tisíci lety Římané. Této náročné rost-
lině velice prospívá půda i podnebí bala-
tonského venkova, takže jezero a dobrá 
vína jsou již od sebe neoddělitelní.

Víno z Badacsony je již skutečnou legen-
dou. Důvodem jeho vynikající kvality je 
půda na svazích obsahující rozpadlou 
sopečnou horninu, chráněný jižní svah 
a ráz přímořského podnebí a od Bala-
tonu se odrážející takzvané druhotné 
záření, která zdvojnásobuje sílu sluneč-
ních paprsků. Rodí se zde kulatá, silná, 
mnohdy kořeněná aromatická vína,  
jejichž ochutnávání na verandách kla-
sicistických či barokních vinných sklíp-
ků s pohledem na kouzelné panorama  
jezera je zážitkem na celý život. Ve vinné 
oblasti Badacsony jsou nejznámější vína 
Szürkebarát a Kéknyelü, ale velice lahod-
né je i zdejší Olaszrizling, Rizlingszilváni, 
Ottonel Muskotály a Tramini.

V lázních Hévíz, Eger,  
Turčianské Teplice 
a Vyšné Ružbachy  
Vás očekává magie 
vody, tepla, světla, 
masáží, pohybu 
a zdraví.

Perličkové a uhličité koupele odstraňují 
stres, navozují stav klidu, štěstí a pohody. 
Rozličné druhy masáží od klasických až 
po japonské zlepšují krevní oběh, pod-
porují látkovou výměnu a regenerují tělo. 
Parafínové a rašelinové zábaly velmi 
účinně zmírňují bolesti. Jedinečnou pro-
cedurou je hipoterapie, ranní rozcvička 
na hřbetě koně, která zharmonizuje tělo 
i duši.


