
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, 
Bükfürdő, Eger,

Hajdúszoboszló,   
Turčianské Teplice  
a Vyšné Ružbachy  

Vás očekává magie vody, 

tepla, světla, masáží, pohybu 

a zdraví.

www.monatour.cz

Infolinka:
724 39 39 39
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Lázně Hévíz
Hévíz, jedno z nejstarších a nejznámějších lázeňských měst  

v Maďarsku, leží v malebné kopcovité krajině, pouhých 

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 typickými 

„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 radioaktivní voda 
obsahuje síru, alkálie, hydrogenuhličitany, 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 ne-

obvyklý pohled - odpařování vody činí koupání 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 estrogen. 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, 

pouhých 150	m od léčebného jezera 

a jako jediný je spojen vytápěnou 

chodbou s termálními lázněmi 

Stz. András (komplex 8 termálních 

bazénů s různě teplou vodou, 

vířivkami, podvodními lehátky 

a protiproudy). Z hotelu se na-

skýtá nádherný výhled  na město 

a na pohoří Keszthely. 

Hotel Panorama nabízí renovované 

2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 

telefonem, radiem, TV/SAT,  miniba-

rem a balkonem. Klientům je k dispo-

zici na pokoji župan.

Hotelová restaurace Márvány láká 

návštěvníky 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, odpoledne 

návštěva středověkého města Šoproň, ochutnávka vín, cesta Zádunajím 

do lázní Hevíz, večeře, malá procházka lázněmi zakončená štamprličkou 

v Kocsi čardě

2. den: po snídani relaxace v největším evropském termálním jezeře Gy-

ógy-tó (unikátní léčivá voda 36 - 38 °C blahodárně působí na pohybové 

ústrojí, osteoporózu a exémy), odpolední výlet kolem Balatonu, po zeleném 

jižním břehu do lázeňského města Siófok, výstup na vodárenská věž z roku 

1912 vysokou 45 m s krásnými výhledy na jezero, návštěva rodného domu 

krále operety Imre Kálmána, plavba trajektem po Balatonu na poloostrov 

Tihány, návštěva benediktýnského opatství, dále po severním břehu do 

mondénního lázeňského letoviska Balatonfüred, procházka po koloná-

dě, ochutnávka Kossutova pramene, posezení ve slavné Bergmannově 

cukrárně s nejlepšími dorty na Balatonu, večeře, nocleh 

3. den: po snídani relaxace v  léčebném jezeře či v  termálních láz-

ních Stz. András (8 termálních bazénů s různě teplou vodou, vířivky, 

podvodní lehátka, protiproudy), odpoledne výlet do malebného 

a starobylého města Veszprém, vystavěného na 5 pahorcích, kte-

ré založil král Štěpán v 11. století a je nazýváno městem královen, 

prohlídka města, cestou návštěva vyhlášené manufaktury na 

výrobu porcelánu Herend, kde uvidíte malíře při práci, nákup 

a posezení v kavárně, večeře, nocleh 

4. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v v termál-

ních lázních Stz. András, odpoledne veselý výlet na čedi-

čovou horu Badacsony, která se tyčí jako sídlo bohů nad 

jezerem, terenními vozy stezkou mezi keři vinné révy do 

sklípku, ochutnávká jedinečných balatonských vín a klo-

bás, možnost výhodného nákupu, večeře, nocleh 

5. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v v ter-

málních lázních Stz. András, odpolední pěší túra či vláč-

kem hévízáčkem na vinný kopeček Weinberg s krás-

nými výhledy, večeře, pro zájemce posezení v čardě 

na rozloučenou 

6. den:  po snídani relaxace v  léčebném jezeře či 

v v termálních lázních Stz. András, po poledni odjezd 

do České republiky, návrat ve večerních hodinách

* Výletní program záleží na počasí  
a může být pozměněn

Cena zahrnuje: doprava luxbusem • ubytování • polopenze  

• 5x vstup do léčebného jezera či lázeňského wellness • služby prů-

vodce • 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 termálních lázní v hodnotě 1.400 Kč,  
1x relaxační masáž, polední polévkový bufet ZDARMA!
jaro léto podzim

18.3. - 23.3.
22.4. - 27.4.

13.5. - 18.5.

3.6. - 8.6.

24.6. - 29.6.

8.7. - 13.7.

5.8. - 10.8.

26.8. - 31.8.

9.9. - 14.9.

23.9. - 28.9.

14.10. - 19.10.

21.10. - 26.10.

4.11. - 9.11.

6.390 Kč 7.390 Kč

1.4. - 6.4.
15.4. - 20.4.

18.11. - 23.11.

7.390 Kč 7.690 Kč 7.990 Kč 7.990 Kč 7.690 Kč 6.390 Kč

Hotel Panorama
V novém hávu!



Jezero jako žádné jiné ! Prožijte nezapomenutel-
ný víkend v malebné krajině na jedinečném jezeře  
Gyógy-tó v lázních Hévíz. Ponořte se do jeho termál-
ních vod a relaxujte mezi lekníny pod širým nebem. 

Projděte se po lázeňské promenádě s mnoha cukrárna-
mi a elegantními obchody. Zatoulejte se na vinný kope-
ček Weinberg a ochutnávejte lahodná vína plnými doušky. 
A hotel Helios se svým wellness zázemím a vstřícným ko-
lektivem se stane Vaším domovem na nadcházející víkend.
1. den: ráno odjezd do Maďarska přes Mikulov směr Rakousko, prohlíd-

ka nejkrásnějšího středověkého města Šoproň, ochutnávka vín (chybět 

nebude ani slavná „modrá frankovka“ Kékfrancos, cesta Zádunajím do 

lázní Hevíz, příjezd do hotelu, po večeři romantická procházka lázněmi 

zakončená v Kocicsardě při štamprličce Barack pálenky, nocleh

2. den: pro ranní ptáčata (8-9 hod) ranní rozcvička v  tělocvičně 

a aquagymnastika v bazénu, po snídani relaxace v největším evrop-

ském termálním jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 36-38 °C bla-

hodárně působí na pohybové ústrojí, osteoporózu a exémy), odpo-

ledne výlet na do městečka Keszthely se stejnojmenným zámkem 

(„maďarské Versailles“) a anglickým parkem, projížďka lodí po 

Balatonu 900 HUF (dle počasí), večeře, živá hudba v  lobby 

baru, nocleh 

3. den: pro ranní ptáčata (8-9 hod) ranní rozcvička v tělocvič-

ně a aquagymnastika v bazénu, po snídani relaxace v ho-

telovém wellness centru (termální bazén s  léčivou vodou 

36-38 °C z hévízského jezera, finská sauna, parní sauna, 

infra sauna, vířivka, zážitkový bazén s tryskami a chrliči, 

pitná kúra), odpoledne výlet k Balatonu, největšímu slad-

kovodnímu jezeru střední Evropy, do letoviska Badac-

sony, odtud terénními vozy do okolních vrchů a vino-

hradů, ochutnávka balatonských vín (chybět nebude 

ani Olaszrizling a Szürkebarát), večer na rozloučenou 

s typickou maďarskou večeří, nocleh 

4. den: pro ranní ptáčata (8-9 hod) ranní rozcvička 

v  tělocvičně a aquagymnastika v bazénu, po sní-

dani relaxace v hotelovém wellness centru, sladká 

tečka na rozloučenou: kafíčko a Esterhazy torta, 

poté odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách

* Výletní program záleží na počasí  
a může být pozměněn

MONABONUS: vstup do léčebného jezera • celodenní vstupy  
do termálních bazénů a wellness ZDARMA!

na jezeře v Hevízu
RELAX VÍKEND

jaro podzim

8.5.- 11.5.  25.10.- 28.10.  

5.990 Kč 5.990 Kč

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

Ubytování je v hotelu Helios *** ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem, trezorem, minibarem a balkonem. Klientům 

je k dispozici na pokojích župan. Hotel má vlastní krytý termální bazén 34-36°C, wellness centrum, 2 léčivé prameny (pitná kúra a kou-

pelová kúra), fitness a nachází se cca 350 m od termálního jezera. Polopenze je formou bohatých švédských stolů. Každý den hotel 

pořádá sportovně relaxační aktivity

Cena zahrnuje: doprava luxbusem • ubytování • polopenze • po-

lévkový bufet • pitné kúry • sportovně relaxační aktivity • služby 

průvodce • výlety dle programu

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
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Hotel Helios



Pod legendami opředenou horou Írottkő, zná-
mou na rakouské straně Burgenlandu jako 

Geschriebenstein, nedaleko starobylého králov-
ského města Kőszeg, uprostřed kopcovité krajiny 

se středověkými hrady, téměř na zelené louce se 
rozprostírají jedny z nejznámějších a nejoblíbeněj-
ších termálních lázní v Maďarsku Bükfürdő.
Právě zde můžete během prodlouženého víkendu načerpat životní 

energii ve 32 termálních bazénech na 14 hektarech o teplotě 32 až 

38°C, rozjímat v nedotčené krajině přírodního parku Geschrieben-

stein-Írottkő, vdechovat atmosféru rytířských hradů a veselit se nad 

sklenkou výtečného vína či pravé pálinky.

1. den: ráno odjezd do Maďarska přes Mikulov, cestou zastávka 

na oběd, odpoledne prohlídka pohádkového zámku Fertőd, síd-

la rodu Esterházyů, známého jako „maďarské Versailles“, cesta 

Zádunajím do lázní Bükfürdő, příjezd do hotelu, relaxace v ho-

telovém wellness, po večeři procházka do Vadvirágcsárdy na 

sklenku vína či pravé pálinky, nocleh

2. den: po snídani relaxace ve druhých největších maďar-

ských termálních lázních, odpoledne výlet do středověkého 

opevněného města Kőszeg, procházka malebným histo-

rickým centrem, ochutnávká vín od vyhlášené vinařské 

rodiny Tóth, večeře, odpočinek v hotelovém wellness 

(vnitřní bazény s různě teplou vodou, vířivky, protiprou-

dy, finská sauna, parní lázeň, aroma sauna), nocleh

3. den: po snídani výlet do Burgenlandu, prohlídka 

rytířského hradu Lockenhaus, výstup na rozhlednu 

Margarethenwarte a malá pěší túra (2 km) po hře-

beni na nejvyšší horu Burgenlandu Írottkő (884 m) 

s krásnými výhledy na alpské velikány, svačinka 

v typickém Gasthausu, odpoledne relaxace v ter-

málních lázních Bükfürdö,večeře, taneční večer 

na rozloučenou či odpočinek v hotelovém well-

ness, nocleh

4. den: po snídani dopolední relaxace v ter-

málních lázních Bükfürdö, po poledni odjezd 

do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách

* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních lázní Bükfürdő  
a hotelového wellness ZDARMA!

v termálním parku Bükfürdő
RELAX VÍKEND

jaro podzim

10.4. – 13.4.  9.10. – 12.10.  

5.990 Kč 5.990 Kč

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

Ubytování je v hotelu Répce Gold **** ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem, trezorem, minibarem a balkonem. Kli-

entům je k dispozici na pokojích župan. Hotel má vlastní wellness centrum, fitness a nachází se přímo u druhých největších termálních 

lázní Bükfürdő. Polopenze je formou bohatých švédských stolů. Každý den hotel pořádá sportovně relaxační aktivity.

Cena zahrnuje: doprava luxbusem • ubytování • polopenze • služ-

by průvodce • 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

M
aď
ar
sk
o

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990,- Kč a dítě 6-14 let na přistýlce platí 3.990,- Kč

Hotel Répce Gold
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Lázně 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 letitý-

mi 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 sta-

rého 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 
pohoří Bükk a  Mátra, uprostřed úrodných vinic 
se ukrývá město opředené legendami Eger. Zde 

po staletí soužívali Turci s Maďary a tudy procházeli 
kupci s obchodníky. A všichni dohromady se radovali 
z termálních 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 vstu-

pem z  hotelu (venkovní a  vnitřní bazény s  unikátní léčivou vodou  

28-38°C, obsahem vápníku a hořčíku, blahodárně působící na pohy-

bové ústrojí), odpoledne prohlídka Egeru, nazývaného barokní per-

lou 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, za-

stávka v městečku Szilvásvárad proslulého chovem li-

picánů, úzkokolejkou do údolí řeky Szalajky s vodními 

kaskádami, ochutnávka grilovaných pstruhů, pěší túra 

za zdravím, návrat do hotelu, večeře, odpočinek v ho-

telovém wellness, nocleh

5. den: po snídani relaxace v termálech Egertermál-

fürdö, odpoledne výlet do  sousedního městečka 

Egerszalók známého jako „maďarské Pamukkale“ 

(přírodní travertinová jezírka s horkými prameny), 

večeře, pro zájemce posezení v čardě na rozlou-

čenou

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 prů-

vodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK. 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • vstup-

né 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
18.3. - 23.3.

   27.5. - 1.6.

17.6. - 22.6.

1.7. - 6.7.

 29.7. - 3.8.

12.8. - 17.8.

2.9. - 7.9.

6.990 Kč
 1.4. - 6.4.

7.990 Kč
29.4. - 4.5.
6.5. - 11.5. 

8.390 Kč 8.690 Kč

podzim

30.9. - 5.10.
28.10. - 2.11.

7.990 Kč

12.11. - 17.11.

6.990 Kč

Dítě 2-14 let na přistýlce platí 5.990,- Kč ve všech termínech
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Lázně Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló jsou dnes světoznámé lázně, proslulé unikátní 
vodou, která připomíná zlaté moře. Rozkládají se ve východním 
Maďarsku na okraji slavné Hortobágy pusty. Co by kamenem 
dohodil se nachází druhé největší maďarské město, starodávné 
centrum vzdělanosti a kultury Debrecen.

V roce 1925 zde byly objeveny termální prameny, které vytvořily 

z poklidné hajdúcké obce lázeňské město. Postupem času byly 

postaveny hotely, termální lázně, lesopark a slavné jezero.

Zdejší alkalická, hydrogenuhličitanová voda obsahuje velké množství 

soli, brómu, železa, manganu a více než dvacet dalších minerálních 

látek včetně asfaltu, který spolu s jódem propůjčuje léčivým vodám 

v Hajdúszoboszló zvláštní temně zlatou  barvu. Voda a bahno 

o teplotě 73-78°C obsahují také estrogen. Teplota termální vody je 

přibližně 32-38°C. V bazénech s různě teplou termální vodou za 

pomoci 40 druhů procedur se tu léčí kloubní a revmatická one-

mocnění, bolesti páteře, plotének, Bechtěrejova choroba a kožní 

onemocnění. Hajdúszoboszló má unikátní mikroklima, kdy vzduch 

je prosycen výpary jódu, bromu a soli z termálních bazénů, což 

blahodárně působí na dýchací ústrojí každého návštěvníka.

Víte, že v Hajdúszoboszló neléčí pouze voda, ale dokonalému 

zdraví napomáhá masáž a zdravotní gymnastika. Masáž nejen 

uklidňuje tělo i duši, ale stimuluje i hormony vylučující pocit 

lásky, čímž podporuje léčení. Pozitivně působí na svaly, 

zlepšuje krevní oběh a snižuje pocit únavy. Zdravotní gym-

nastika, je druh pohybu, kterému mohou holdovat všichni 

za účelem udržení tělesného zdraví. Ba co víc protáhne 

celé tělo, uvolní páteř a navodí pozitivní myšlení. V Haj-

dúszoboszló to žije ve dne i v noci, žádné nudné lázně! 

Společenský život je protkán neobyčejnou atmosférou. 

Na lázeňském korzu uslyšíte živou hudbu, tu a tam si 

odskočíte na dobré vínko nebo se svezete s hajdúky 

na povoze taženém koňmi. Hajdúszoboszló to jsou 

největší termální lázně v Evropě, kde „na jedné 

louce pod širým nebem „ najdete vyžití pro všechny 

věkové kategorie, ať již jsou to venkovní a vnitřní 

bazény s léčivou vodou Gyógyfürdő či největší 

pláž s palmami a mořským vlnobitím Strandfürdö 

či Aquapark se skluzavkami a tobogány anebo 

jedinečný vodní svět Aqua-Palace se zážitkový-

mi bazény a saunami. Jedinečné místo pro Vaši 

relaxační dovolenou! 

Hotel Béke ****
Komfortní lázeňský hotel Beké leží 
v krásném parku uprostřed léčebných 
pramenů, jen pár kroků od lázeňské 
promenády s typickými obchůdky 
a živými čárdami. Svým hostům nabízí 
kvalitní služby a komfort pod jednou 
střechou. Nechybí vlastní léčebné od-
dělení s rozličnými procedurami a tým 
zkušených lékařů a fyzioterapeutů.

Předností hotelu je neomezený vstup 

do hotelových venkovních a vnitřních 

bazénů s unikátní léčivou vodou cca 

32-38°C s vysokým obsahem soli, jodu, 

železa a bromu, blahodárně působící na 

klouby, nervová zakončení, pohybové 

ústrojí a kůži. Pouze v županu můžete 

zavítat do hotelového wellness centra (parní 

sauna, finská sauna, infra sauna a ochlazo-

vací bazén s terasou a fitness) a každé ráno 

si zacvičit na suchu či v hotelovém bazénu. 

Hotel nabízí klimatizované 2-lůžkové pokoje 

s příslušenstvím, telefonem, TV-SAT, minibarem, 

fénem a balkonem. Klientům je k dispozici na 

pokoji župan.

Hotel je vyhlášen výbornou maďarskou a evrop-

skou kuchyní, která se podává v restauraci formou 

bohatých švédských stolů. 



Tam v bájné zemi Hajduků, tam v maďarské pustě, ob-
jevíte romantickou krajinu a stáda rohatého skotu, paste-
vecká obydlí a vahadlové studně. Tam v zeleni se ukrývají 
jedinečné lázně, kde jedni hledali ropu a druzí našli léčivé 
prameny, které moře připomínají a v barvě zlato mají. Měs-
to, které dnes je nazýváno Mekkou revmatiků a jmenuje se 
Hajdúszoboszló.

1.den: ráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, odpoled-
ne návštěva barokního zámku Gödöllö, který si oblíbil císař Franz Josef 
a jeho choť Alžběta,  navečer příjezd do Hajdúszoboszló, uvítací přípitek, 
večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru, nocleh 

2.den: po snídani relaxace v hotelovém wellness centru (venkovní a vnitř-
ní bazén s unikátní léčivou vodou cca 32-38°C s vysokým obsahem soli, 
jodu, železa a bromu, blahodárně působící na klouby, pohybové ústrojí 
a kůži, finská sauna, parní sauna, infra sauna, vířivka, zážitkový bazén 
s tryskami a chrliči), odpoledne prohlídka Hajdúszoboszló, pěšky či 
povozem se zastávkou v čardě a ochutnávkou vín, večeře, odpočinek 
v hotelovém wellness centru, nocleh 

3. den: po snídani výlet do Rumunska do jednoho z nejbohatších 
měst Oradei, nazývané bránou Západu, prohlídka města spojená 
s návštěvou lázní Félix, odpoledne relaxace v hotelovém wellness 
centru nebo návštěva jedinečného vodního světa Aqua Palace, 
světa vodních zážitků pod jednou střechou, exkluzivní dobro-
družné bazény a sauny evokující různá období a různá místa 
světa, večeře, nocleh

4. den: po snídani zážitkový výlet do Národního parku Hor-
tobágy, kde objevíte typické Maďarsko a na vyjížďce povo-
zem můžete obdivovat romantickou pustu, stáda rohatého 
skotu, jedinečné plemeno ovcí račky, koně a jejich nebo-
jácné pastevce, kteří tu předvádějí své bravurní jezdecké 
umění, tradiční trhy pod devítiobloukovým kamenným 
mostem, pastevecká svačinka ve Velké čárdě, návrat 
do hotelu, večeře, odpočinek v hotelovém wellness 
centru, nocleh

5. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness 
centru, odpoledne výlet do Debrecenu,  známého 
jako „kalvinistický Řím“, pěší prohlídka, volný čas na 
nákup suvenýrů a vyhlášené debrecínské uzeniny, 
večeře, taneční večer na rozloučenou, nocleh

6. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness 
centru, po poledni rozloučení s lázněmi, ozdraveni 
na těle a osvěženi na duchu odjíždíme domů, návrat 
v pozdních večerních hodinách

* Výletní program záleží na počasí a může být pozměněn

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních bazénů  
a wellness ZDARMA!

v lázních Hajdúszoboszló
RELAX V ZEMI HAJDUKŮ

jaro léto podzim

8.4. - 13.4.
10.6.-15.6.

16.9.-21.9.
4.11.-9.11.  

7.990 Kč 8.990 Kč 7.990 Kč

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

Cena zahrnuje: doprava luxbusem • ubytování •  polopenze  

• služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den  

• vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 1,70 €/os/

den se hradí na recepci hotelu 

1. dítě  2-12 let na přistýlce 4.990,- Kč, 3. osoba na přistýlce -1.000,- Kč
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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 

onemocnění pohybové, urologické, nervové a gynekolo-

gické. 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 ča-

jovny. Hotel nabízí komfortní 2-lůžkové pokoje 

s příslušenstvím, 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 lázeň-

skou restaurací. Právě sem přichá-

zejí hosté na léčebné procedury 

a také na vynikající 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 stře-

dověkého báňského města „Zlatá“ Kremnica s nejstarší min-

covnou 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, ozdraveni 

na těle, osvěženi na duchu a „znovu postaveni“ 

na nohy odjíždíme domů, návrat v podvečerních 

hodinách

* Výletní program záleží na počasí a může být  
pozměněn

KRÁLOVSKÝ RELAX

MONABONUS: 2x vstup do vodního světa SPA & AQUAPARK ZDARMA!
V termínech 15.4. – 20.4. a 12.11. – 17.11. plná penze ZDARMA!

15.4. – 20.4.    27.5. – 1.6.    14.10. – 19.10.    12.11. – 17.11.
AQUA **+  6.690 Kč

VELKÁ FATRA***+ 7.690 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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Vyšné Ružbachy
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 Zikmund Lucemburský polskému 

králi Vladislavu II. Jagelonskému do zálo-

hy za půjčku na 360 roků 16 spišských měst 

včetně Vyšných Ružbachů. V  roce 1595 byla postavena 

první lázeňská budova s  bazénem, kuchyní, jídelnou 

a společenskou místností. V roce 1882 koupil lázně  pol-

ský gróf Andrej Zámoyski, který pocházel ze starého 

šlechtického rodu. V roce 1923 dal postavit přírodní ter-

mální koupaliště, které bylo v  té době největší na Slo-

vensku a stalo se společenským místem polské a uher-

ské šlechty.

Postupně se  Ružbachy začaly měnit na nejmoderněj-

ší a  nejvýznamnější lázně na  Slovensku. Významu 

a  léčivých  účinků  minerálních pramenů si všimli 

i  spišští Němci, kteří tomuto místu předurčili po-

jmenování, když dali jednomu z  potoků jméno 

Rauschenbach „šumivý potok“ a z tohoto základu 

si místní obyvatelé přizpůsobili název blízký je-

jich jazyku - Ružbachy.

Balneoterapie
Srdcem lázní Vyšné Ružbachy je moderní  bu-

dova Balneoterapie. Zde se nachází i oblíbený 

Vodní svět, který zahrnuje plavecký rehabilitač-

ní bazén 30°C, termální sedací bazén 36 °C, 

masážní bazén a saunu s minerálním  bazé-

nem 19 °C.

Jedinečná termální voda vyvěrá z  podlo-

ží Spišské Magury 9ti prameny o  teplotě  

23-36°C. Nejvydatnějším pramenem s obsa-

hem plynu CO2 je pramen s poetickým ná-

zvem Isabela. Ružbašská termální voda léčí 

onemocnění pohybové, srdeční a nervové.

Grand Hotel  
Strand **** 
V  krásném prostředí lázeňského 

parku leží elegantní spa hotel, 

postavený ve  španělském stylu 

pro korunní princeznu Isabelu 

de Bourbon.  Chloubou hotelu 

je wellness centrum (parní by-

linná sauna, suchá finská sauna, 

jacuzzi, ochlazovací minerální 

bazén a solárium) a velký termální 

bazén 34°C s  vodními atrakcemi. 

Hotel je spojen krátkou chodbou 

s  budovou Balneoterapie, kde 

probíhají léčebné procedury. K  lá-

zeňské pohodě přispěje i stravování 

formou švédských stolů.Těšit se mů-

žete na speciality slovenské kuchyně. 

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  příslušen-

stvím, telefonem, radiem, fénem, TV/SAT 

a minibarem.  Klientům je k dispozici na po-

koji 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, uby-

tování, beseda 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 termál-

ním bazénu 34°C a wellness Izabela (parní bylinná sauna, 

suchá finská sauna, jacuzzi, ochlazovací minerální bazén 

a solárium), 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 poled-

ni výlet do Vysokých Tater (program dle počasí), 

večeře, relaxace v hotelovém termálním bazénu 

34°C a wellness Izabela

5.den: po snídani léčebné procedury, odpole-

dne výlet do NP Pieniny, plavba na pltích po 

Dunajci a posazení v kolibě s goralem Janko 

Gondekem, večeře, taneční večer na rozlou-

čenou

6. den: po snídani relaxace v  hotelovém 

termálním bazénu 34°C a wellness Izabela, 

rozloučení s lázněmi, odpočatí a plni zá-

žitků odjíždíme 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

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

jaro léto

22.4.-27.4.
20.5.-25.5.

10.6.-15.6.
22.7.-27.7.
19.8.-24.8.

6.990 Kč 7.390 Kč

podzim

30.9.-5.10.  
4.11.-9.11.  

6.990 Kč



Průvodce balatonskými víny
Vinnou révu dovezli do této oblasti před dvě-

ma tisíci lety Římané. Této náročné rostlině 

velice prospívá půda i podnebí balatonské-

ho 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, 
Bükfürdő, Eger,
Hajdúszoboszló,   
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  poho-

dy. Rozličné druhy masáží od klasických 

až po japonské zlepšují krevní oběh, pod-

porují látkovou výměnu a  regenerují tělo. 

Parafínové a rašelinové zábaly velmi účin-

ně zmírňují bolesti. Jedinečnou procedurou 

je hipoterapie, ranní rozcvička na  hřbetě 

koně, která zharmonizuje tělo i duši.


