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Slovinsko je malá a krásná země, která leží na dosah a na-
bízí téměř vše. Kousek moře, vysoké hory, kouzelnou pří-
rodu, přívětivé lidi, ale především dosud nepoznané ter-
mální prameny. Na nich byly postaveny mondénní lázně, 
které obdivují lidé z celé Evropy. Termální prameny ukry-
té stovky let v hlubinách země jsou životadárným zdrojem 
nové energie. Zažijte i Vy, jaké to je, když odchází každo-
denní stres. Zrelaxujte a získejte zpět životní elán. Slovin-
sko je ideální místo pro Vaši krátkou relaxační dovolenou. 

Objevte s námi Moravské Toplice, které se nacházejí na se-
veru země a pyšní se nevšedním lázeňským komplexem 3. ti-
síciletí. Horké termální prameny dosahující 72°C tu byly ob-
jeveny v  polovině minulého století, spíše náhodou a  to při 
pokusných vrtech při hledání ropy. Místo ropy vytryskla 
z hloubky téměř 1500 metrů horká voda. Největší zvláštnos-
tí je její unikátní černá barva s výjimečnými léčebnými vlast-
nostmi. Pomáhá především při léčbě pohybového ústrojí 
a revmatismu, ale také kožních a dýchacích potížích. Celko-
vá vodní plocha je 5.000 m2 a čítá 22 venkovních a vnitřních 
bazénů o teplotě 30–38°C . Součástí Terme 3000 je léčebné 
centrum Thermalium, které poskytuje kompletní lázeňské 
služby. Terme 3000 slouží k relaxaci a oddychu, ale i k zážit-
kům a dobrodružství. Potěší jak zralejší klientelu, tak mladé 
páry a rodiny s dětmi, které tu naleznou nespočet skluzavek 
a  originálních tobogánů, jenž nejsou jinde k  vidění. Nechy-
bí ani divoká řeka, vodopády, vodotrysky a zážitkové peřeje.

LÁZNĚ  
MORAVSKÉ TOPLICE
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Hotel Termal 4*
Kvalitní  hotel Termal leží v  tichém prostředí lázní Mo-
ravské Toplice jen pár kroků od lázeňského resortu Ter-
me 3000. Má vlastní wellness centrum se  2 venkovní-
mi (z nichž jeden je s unikátní černou vodou) a 1 vnitřním 
bazénem o  teplotě 34–37°C, a  také finskou saunu. Hote-
loví hosté mají neomezený vstup do resortu Terme 3000 
se 22 venkovními a vnitřními bazény o celkové vodní plo-
še 5  000 m2. Nechybí ani léčebné centrum Thermalium, 
s nímž je hotel Termal  propojen spojovací chodbou a kde 
se podávají rozličné procedury. Hotel Termal svými služ-
bami a kvalitou uspokojí i náročnou klientelu. 

Hotel nabízí moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje (mož-
nost 1 přistýlky) s příslušenstvím, telefonem, TV-SAT, miniba-
rem, trezorem a balkonem (za příplatek). Klientům je k dis-
pozici na pokoji župan. Hotelová restaurace nabízí bohatý 
výběr evropské, ale i  tradiční slovinské kuchyně. Polopen-
ze je nabízena formou  výborných švédských stolů (snídaně 
a večeře).

Bungalov Termal 3*
Rustikální bungalovy Termal jsou útulné domky se slámo-
vou  střechou a jsou postaveny v typickém stylu pro oblast 
Pomúří. Tvoří hotelovou vesničku a nacházejí se ve vzdále-
nosti 100–200 m od domovského hotelu Termal.  

Každý domek je architektonicky rozdělen do čtyř samostat-
ných jednotek s vlastním vstupem, obytným pokojem se so-
ciálním zařízením, šatnou, TV a terasou. Župany jsou k zapůj-
čení  na recepci hotelu Termal 4* za 2€/den.   

Klienti kompletně využívají služeb hotelu Termal 4* včetně 
hotelového wellness a unikátního lázeňského resortu Terme 
3000.  Vynikající polopenze (snídaně a večeře) je podávána 
v  restauraci hotelu Termal 4* formou bohatých švédských 
stolů.  Bungalovy jsou zasazeny v krásné přírodě a jsou ide-
ální pro prožití Vaší aktivní a relaxační dovolené v půvabném 
prostředí Moravských Toplic. 

Náš tip
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Cítím se skvěle na duši i na těle! Říkají rádi 
a s úsměvem obyvatelé Slovinska a vědí, proč to 
říkají. Neboť jejich malá země oplývá termálními 
prameny, které rozpouštějí každodenní starosti 
a přinášejí novou energii. Jejich vinice patří 
k nejstarším v Evropě a rodí ta nejlepší vína, která 
Vám vrátí chuť do života. Ochutnejte malou relaxační 
dovolenou tentokrát v oblíbených slovinských 
lázních Moravské Toplice. Jsou Vám od nás na dosah.   
1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov, přes Rakousko do Slovin-
ska se zdravotními zastávkami u dobře vybavených motorestů, po poledni 
příjezd do lázní Moravské Toplice, kde v 60. letech byly objeveny termální 
prameny s „černou vodou“, ubytování, relaxace v lázeňském resortu Terme 
3000, večeře, malá procházka po lázních, nocleh
2. den: po snídani výlet do půvabné vesnice Bogojiny, kde stojí nevšed-
ní kostel Nanebevstoupení Páně, jehož stavbu vedl v letech 1925–1927 nej-
slavnější slovinský architekt Jože Plečnik, který se významně podílel i na 
obnově Pražského hradu, poté  návštěva  Dobrovniku, kde se nachází  nej-
větší skleníky orchidejí ve Slovinsku, chloubou jsou tropické a exotické rost-
liny, vyhlídková jízda po vinicích Lendavské Gorice s výstupem na rozhlednu 

Vinarium spojená s ochutnávkou vín, odpoledne relaxace v lázeňském re-
sortu Terme 3000, večeře, nocleh
3. den: po snídani výlet do malebného města Ptuj, nejstaršího ve Slovinsku, 
ležícího na řece Drávě, procházka historickým centrem směrem k hradu, 
odkud je krásná vyhlídka na staré město, volný čas na kávu a dort, odpoled-
ne relaxace v Terme 3000, večeře, nocleh
4. den: po snídani výlet do městečka Gornja Radgona, ležícího na rakous-
ko-slovinské hranici, návštěva vinného sklípku Dom penine, kde se seznámí-
te s postupy výroby místních šumivých i tzv. klidných vín a ochutnáte „Zla-
tou radgonskou peninu“, nejznámější šumivé víno ve Slovinsku, vyrábějící se 
klasickou šampaňskou metodou, možnost výhodného nákupu vín, odpoled-
ne relaxace v  Terme 3000, večeře, nocleh
5. den: po snídani celodenní relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, 
pro zájemce pěší procházky či cyklistické túry do okolní přírody s krásný-
mi vinicemi podél řeky Mury, večeře, taneční večer na rozloučenou, nocleh
6. den: dopolední relaxace v hotelovém wellness nebo lázeňském resortu 
Terme 3000, odjezd kolem poledne do Mariboru, druhého největšího měs-
ta Slovinska s řadou historických zajímavostí, pěší procházka městem na 
nábřeží k nestarší hlavě vinné révy na světě (zapsána v Guinessově knize re-
kordů), návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

SLOVINSKO • POLOPENZE

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hr. Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • každý den neomezeně vstup do Terme 3000 a  hotelového wellness 
s termálními bazény • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů a ochutnávky • pobytová 
taxa 1,50€/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

MONABONUS: celodenní vstupy do lázeňského resortu Terme 3000 a hotelového wellness ZDARMA!

jaro léto podzim
6.6. – 11.6. 25.7. – 30.7. 19.9. – 24.9.   •   17.10. – 22.10.

8.390 Kč  
Bungalov Termal 

9.990 Kč  
Hotel Termal 

8.390 Kč  
Bungalov Termal 

9.990 Kč  
Hotel Termal 

8.390 Kč 
Bungalov Termal 

9.990 Kč   
Hotel Termal 

Bungalov Termal 3*  Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 4.990 Kč • Dítě 12-15 let  na přistýlce platí 5.990 Kč
Hotel Termal 4*  Dítě 2-6 let na přistýlce platí 2.490  Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 6.490 Kč • Dítě 12-15 let  na přistýlce platí 7.990 Kč



Víkend jako malovaný? V zemi, která Vás 
okouzlí krásnou přírodou a přívětivými lidmi 
a získá originální kuchyní a blahodárnými 
prameny. Že nevíte kam? Tak Slovinsko je ta 
správná volba! Zde se nacházejí Moravské 
Toplice, lázně 3. tisíciletí, kde vyvěrá unikátní 
černá voda. Lázeňský resort Terme 3000 Vás 
okouzlí 22 termálními bazény s vodotrysky, 
vodopády, umělými vlnami a obřími 
skluzavkami.  
1. den: odjezd  brzy ráno směr Mikulov, přes Rakousko do Slovin-
ska se zdravotními zastávkami u dobře vybavených motorestů, po 
poledni příjezd do lázní Moravské Toplice, kde v 60. letech byly ob-
jeveny termální prameny s „černou vodou“, ubytování, relaxace v lá-
zeňském resortu Terme 3000, večeře, malá procházka po lázních, 
nocleh
2. den: po snídani výlet do půvabné vesnice Bogojiny, kde stojí ne-
všední kostel Nanebevstoupení Páně, jehož stavbu vedl v  letech 

1925–1927 nejslavnější slovinský architekt Jože Plečnik, který se vý-
znamně podílel i na obnově Pražského hradu, poté návštěva Dob-
rovniku, kde se nachází  největší skleníky orchidejí ve Slovinsku, 
chloubou jsou tropické a exotické rostliny, vyhlídková jízda po vini-
cích Lendavské Gorice s výstupem na rozhlednu Vinarium spojená 
s ochutnávkou vín odpoledne relaxace v lázeňském resortu Terme 
3000, večeře, nocleh
3. den: po snídani výlet do městečka Gornja Radgona, ležícího 
na rakousko-slovinské hranici, návštěva vinného sklípku Dom pe-
nine, kde se seznámíte s  postupy výroby místních šumivých i  tzv. 
klidných vín a ochutnáte „Zlatou radgonskou peninu“, nejznámější 
šumivé víno ve Slovinsku, vyrábějící se klasickou šampaňskou me-
todou, možnost výhodného nákupu vín, odpoledne relaxace v Ter-
me 3000, večeře, nocleh
4. den: dopolední relaxace v hotelovém wellness nebo lázeňském 
resortu Terme 3000, odjezd kolem poledne do Mariboru, druhého 
největšího města Slovinska s  řadou historických zajímavostí, pěší 
procházka městem na nábřeží k nestarší hlavě vinné révy na svě-
tě (zapsána v Guinessově knize rekordů), návrat v pozdních večer-
ních hodinách
* změna programu vyhrazena
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SLOVINSKO • POLOPENZE

VÍKEND v Terme 3000 MORAVSKÉ TOPLICE

MONABONUS: celodenní vstupy do lázeňského resortu Terme 3000 a hotelového wellness ZDARMA!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hr. Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování • 3× polopenze • každý den neomezeně vstup do Terme 3000 a  hotelového wellness 
s termálními bazény • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů a  ochutnávky • 

pobytová taxa 1,50 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

jaro podzim
13.4. – 16.4. (Velikonoce) 16.11. – 19.11. (státní svátek)

5.990 Kč  
Bungalov Termal 

6.990 Kč  
Hotel Termal 

5.990 Kč  
Bungalov Termal 

6.990 Kč  
Hotel Termal 

Bungalov Termal 3*  Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 3.990 Kč • Dítě 12-15 let  na přistýlce platí 4.990 Kč
Hotel Termal 4*  Dítě 2-6 let na přistýlce platí 2.490 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 4.990  Kč • Dítě 12-15 let  na přistýlce platí 5.990 Kč
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Lázně Tapolca leží na západním okraji Balatonské vrchovi-
ny v Tapolské pánvi přibližně 10 km od Balatonu. Tapolca, 
nazývaná jako město jeskyň a vod, je obklopena čedičový-
mi kopci posetými vinicemi, které rodí ta nejlepší balaton-
ská vína.  
Jezerní jeskyně patří právem mezi největší turistickou atrak-
ci lázeňského městečka. Tato přírodní rarita sem přiláká ka-
ždoročně mnoho návštěvníků a milovníků jeskyní. Můžete si 
ji prohlédnout pod vedením zkušených průvodců a nezapo-
menutelný zážitek Vám poskytne i člunkování se na její hla-
dině. Jezerní jeskyně je spojením vzácných geologických, ge-
netických, hydrologických a biogických hodnot a proto je od 
roku 1982 prohlášena za mimořádně chráněný přírodní vý-
tvor. Malebný kout města tvoří Mlýnské jezero. Zde prame-
ní teplé prameny, jež propůjčily městu svůj název. Již staří 
Římané tuto vodu zachytili, vytvořili jezero a  postavili první 
mlýn, který se během staletí přestavoval a dodnes tvoří ne-
zapomenutelnou kulisu jezera. Stejně jako Muzeum vína, na-
cházející se u břehu jezera, které seznamuje s výrobou vína 
a nabízí ochutnávky výborného balatonského vína a folklor-
ní večery. 
Město Tapolca je slavné díky své léčivé jeskyni. Pod hotelem 
se nacházející krasová jeskyně je nejenom krásnou podí-
vanou pro oči, ale její speciální mikroklima vykazuje i  léčivé 
účinky, a po desetiletí léčí pacienty trpící chorobami dýcha-
cích cest, astmatiky a alergiky. Ticho, pološero, příznivé slo-
žení ovzduší jeskyně mají léčivé a uklidňující účinky. Mikrokli-
matické parametry ovzduší jeskyně jsou konstantní, ovzduší 

LÁZNĚ TAPOLCA
Náš tip

neobsahuje vnější agresivní faktory, je v podstatě bezprašné 
a má trvalou teplotu (14-16 °C). Vysoká vlhkost, bez prachové 
zátěže, vzduch je mimořádně čistý. Všechny tyto faktory mají 
už samy o sobě léčivé a uklidňující vlivy (alergie, astmatické 
a další neduhy dýchacího ústrojí). 

Hotel Pelion 4*  
Leží na čtyřhektarovém parku v  centru města Tapol-
ca a nachází se nad léčivou jeskyní. S jeskyní je hotel pří-
mo propojen krytou chodbou, každý den (kromě neděle) 
tu pořádá dechové terapie. Hotel Pelion je velmi oblíbe-
ný díky svému všestrannému zázemí pro všechny věko-
vé skupiny. Svým hostům nabízí kvalitní služby a komfort 
pod jednou střechou. Squashové a  tenisové kurty, volej-
balové hřiště, fitness centrum, minigolf, termální bazé-
ny, sauny a léčebné procedury potěší a uspokojí každého 
hosta. 
Hotelové bazény jsou napouštěné termální vodou z  vlast-
ní studny, navrtané v hotelovém parku. Termální voda trys-
ká z vrtu hloubky 224 m. Voda obsahuje vápník, hořčík, uh-
lovodík, siřičitan a minerální látky. Termální voda je vhodná 
na revmatické a  pohybové onemocnění, chronické záněto-
vé onemocnění páteře a  kloubové onemocnění, revma va-
zivové tkáně, následné ošetření po zlomeninách, úrazech, 
a  po operacích pohybového ústrojí. Pouze v  županu může-
te zamířit do hotelového wellness centra (venkovní a vnitřní 
termální bazény s atrakcemi, chrliči, vířivkami a protiprou-
dy, saunový svět) a každý den si zacvičit na suchu či v hote-
lovém bazénu.
Hotel nabízí klimatizované 2-lůžkové pokoje s  příslušen-
stvím, TV, telefonem, Wi-fi připojením, trezorem, minibarem, 
fénem a balkonem. Klientům je k dispozici na pokojích župan. 
Restaurace Orchidea nabízí nezapomenutelné gastrono-
mické speciality. V nabídce můžete najít vedle maďarských 
a mezinárodních specialit i jídla bio-kuchyně, vína z okolí Ba-
latonu, ryby a další mistrovské kulinářské speciality.
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MAĎARSKO • POLOPENZE • POLEDNÍ POLÉVKOVÝ BUFET • 1× MASÁŽ

RELAX pobyt  v léčebné jeskyni  TAPOLCA

Jeskyně jako žádná jiná! Prožijte nezapomenutelný 
týden v malebné krajině pod čedičovými 
horami a úrodnými vinicemi, pouhých 12 km od 
Balatonského jezera ve městě Tapolca. Ve městě, 
které se stalo maďarským unikátem a vyrostlo 
na krasovém podloží, můžete jezdit na lodičkách 
anebo relaxovat v jedinečné léčebné jeskyni. 
Mimořádně čisté ovzduší a blahodárné termály 
budou příznivě působit i na Vás! 
1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, prohlídka ro-
mantického městečka Pannonhalma s ojedinělým benediktýnským 
klášterem (UNESCO), který vítá poutníky hledající klid a turisty pát-
rající v zrcadle minulosti, příjezd do hotelu, uvítací přípitek, večeře, 
odpočinek v termálních bazénech, nocleh
2. den: po snídani procházka po lázních Tapolca, návštěva unikátní 
krasové jeskyně spojená s projížďkou na lodičkách, odpoledne re-
laxace v  léčebné jeskyni či hotelovém wellness (venkovní a  vnitř-
ní termální bazény s unikátní vodou  33°–37°C s obsahem vápníku, 
hořčíku, síry a CO2, blahodárně působící na pohybové ústrojí, finská 
sauna, parní lázeň, aromasauna), dýchací cvičení v léčebné jeskyni, 
vodní gymnastika, protahovací cvičení s lektorem, večeře, nocleh

3. den: po snídani výlet do malebného městečka Herend, návštěva 
vyhlášené manufaktury na výrobu porcelánu, založené roku 1826. 
Porcelán se dodnes vyrábí ručně a vlastnit ho je otázkou prestiže, 
několik kousků vlastní anglická královna Viktorie. Odhalte tajemství 
výroby a sledujte malíře při jejich tvorbě umění. Vyrobte si vlastní 
hrneček a na závěr zavítejte do slavné kavárny. Odpoledne relaxace 
v léčebné jeskyni či hotelovém wellness, večeře, nocleh
4. den: po snídani návštěva tradičního trhu, kde obchodníci pro-
dávají vlastní výrobky od zeleniny a ovoce přes mletou papriku, klo-
básy a  jinou uzeninu, relaxace v  léčebné jeskyni či termálních ba-
zénech, odpoledne výlet do lázní Hévíz, romantická procházka 
s  posezením v  kavárně, relaxace v  jedinečném největším evrop-
ském termálním jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda blahodárně 
působící na pohybové ústrojí), večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v léčebné jeskyni či termálních bazé-
nech, dopolední výlet na farmu Gyulakeszi, kde budete přivítáni do-
mácí výbornou pálenkou, ochutnáte domácí sýry a  jogurty (mož-
nost výhodného nákupu), oběd, na rozloučenou vás čeká maďarský 
večer spojený s ochutnávkou balatonských vín, pohoštění v podobě 
farmářských talířů a vše bude doprovázet živá hudba, nocleh
6. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness, po poledni od-
jezd do ČR, návrat ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních bazénů a wellness • dechová terapie v léčebné jeskyni  
a sportovně relaxační aktivity každý den • polední polévkový bufet • 1× masáž ZDARMA!

Dítě 2-6 let na přistýlce 1.990 Kč a dítě 6-12 let na přistýlce 5.990 Kč

jaro podzim

30.5. – 4.6. 12.9. – 17.9.

8.990 Kč 8.990 Kč

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav,  Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • sportovně relaxační aktivity • výlety dle programu • služby průvodce • 
zákonné pojištění CK 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • 
vstupenka do termálního jezera v Hévízu • ochutnávka vína • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc



RELAX pobyt  v léčebné jeskyni  TAPOLCA
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MAĎARSKO • POLOPENZE

Krása a bohatství lázní Tapolca se ukrývá 
v podzemí, kde se nacházejí krasová jeskyně 
a termální prameny. Obojí slouží návštěvníkům 
k potěšení a  utužení zdraví. Prožijte víkend 
plný dobrého vínka a pohody v hotelu Pelion, 
který si Vás získá výbornou maďarskou 
kuchyní, termálními bazény, fitness aktivitami 
a neuvěřitelně přátelskou atmosférou. 
1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, odpoledne pří-
jezd do hotelu, uvítací přípitek, odpočinek v  termálních bazénech, 
večeře, nocleh
2. den: po snídani návštěva tradičního trhu, kde obchodníci pro-
dávají vlastní výrobky od zeleniny a ovoce přes mletou papriku, klo-
básy a  jinou uzeninu, procházka po lázních Tapolca, návštěva uni-
kátní krasové jeskyně spojená s projížďkou na lodičkách, relaxace 

v léčebné jeskyni či hotelovém wellness (venkovní a vnitřní termál-
ní bazény s unikátní vodou  33°–37°C s obsahem vápníku, hořčíku, 
síry a CO2, blahodárně působící na pohybové ústrojí, finská sauna, 
parní lázeň, aromasauna), dechová terapie v léčebné jeskyni a vod-
ní gymnastika, večeře, nocleh
3. den: po snídani relaxace v  léčebné jeskyni a termálních bazé-
nech, fitness program pro zdraví zahrnující vodní gymnastika a cvi-
čení na páteř či strečink, odpoledne veselý výlet na vinařskou horu 
Szent György-hegy, nezapomenutelná návštěva vinařského sklípku 
s krásným výhledem do vinic a okolí, pálenka na přivítanou, ochut-
návka balatonských vín s drobným pohoštěním, možnost výhodné-
ho nákupu vína, večeře, nocleh
4. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness, po poledni od-
jezd do ČR, návrat ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

Ubytování je v hotelu Pelion **** ve 2-lůžkových klimatizovaných pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem trezorem, fénem a minibarem. 
Klientům je k dispozici na pokojích župan. Hotel má vlastní wellness centrum (venkovní a vnitřní termální bazény s atrakcemi, chrliči, 
vířivkami a protiproudy, saunový svět). Polopenze je formou bohatých švédských stolů. Každý den hotel pořádá sportovně relaxační aktivity 
ZDARMA. Maďarským unikátem je léčebná jeskyně v krasovém podloží pod hotelem s možností každodenní dechové terapie a cvičení.
Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování • 3× polopenze • sportovně relaxační aktivity • výlety dle programu • služby průvodce 
• zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávka vína • lázeňská 
taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních bazénů a wellness ZDARMA!
• dechová terapie v léčebné jeskyni a sportovně relaxační aktivity každý den ZDARMA!

jaro podzim

5.5. – 8.5. (státní svátek) 26.10. – 29.10. (státní svátek)

5.990 Kč 5.990 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč a dítě 6-12 let na přistýlce platí 3.990 Kč



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 mon-
dénní promenádou s mnoha cukrárnami a typickými „čarda-
mi“, ale také obchody se suvenýry a elegantními hotely s ce-
loročním 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  plo-
še 47.500 čtverečních metrů s nálevkovitě se svažujícím 
dnem o hloubce 36,5 m, jehož mírně radioaktivní voda ob-
sahuje 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 neobvyklý pohled - 
odpařování vody činí koupání pod širým nebem příjemné 
i  v  chladnějších dnech, ale také příznivě ovlivňuje mikrokli-
ma jezera. Bahno ze dna jezera je tvořeno z  50% organic-
kými materiály, bohatými na jód a estrogen. Jako koupelová 
kúra je voda vhodná pro léčení kloubových onemocnění, re-
umatických potíží, nemoci pohybového ústrojí a páteře a při 
gynekologických potížích. Jako pitná kúra pomáhá při léčení 
poruch zažívacího systému a poklesu dásní. 

Hotel Panorama 3*
Oblíbený hotel Panorama se nachází v malebném centru láz-
ní 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, vířivka-
mi, podvodními lehátky a  protiproudy). Z  hotelu se naskýtá 
nádherný výhled  na město a na pohoří Keszthely. 

Hotel Panorama nabízí renovované 2-lůžkové pokoje s  pří-
slušenstvím, telefonem, radiem, TV/SAT, minibarem a  bal-
konem. Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hotel nabí-
zí bezplatné využití trezoru na recepci.

Hotelová restaurace Márvány láká návštěvníky svojí nabíd-
kou pokrmů mezinárodní a  maďarské kuchyně. Příjemným 
zpestřením jsou pravidelné folklorní večery s cikánskou 
hudbou.

LÁZNĚ HÉVÍZ
Bestseller
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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, odpo-
ledne návštěva středověkého města Šoproň, ochutnávka vín, cesta 
Zádunajím do lázní Hevíz, večeře, malá procházka lázněmi zakon-
čená štamprličkou v Kocsi čardě
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) či  v termálních lázních Stz. 
András (8 termálních bazénů s různě teplou vodou, vířivkami, pod-
vodními lehátky a protiproudy), projížďka vláčkem hévízáčkem na 
vinný kopeček Weinberg s krásnými výhledy do údolí, posezení při 
skleničce dobrého vína, večeře, nocleh

3. den: po snídani relaxace v největším evropském termálním je-
zeře Gyógy-tó  či v termálních lázních Stz, András), odpoledne ná-
vštěva tradičního trhu, kde obchodníci prodávají vlastní výrobky od 
zeleniny přes víno, klobásy, pálenky až po vyšívané dečky, pletené 
košíky a keramiku za výhodné ceny, večeře, hudební či folklórní pro-
gram v hotelu, nocleh
4. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v termálních láz-
ních Stz. András, odpoledne veselý výlet po severním břehu do ty-
pické balatonské vesničky Szigliget, nezapomenutelná návštěva 
starobylých sklepů rodiny Esterházy s degustací vína, možnost vý-
hodného nákupu, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v termálních láz-
ních Stz. András,  odpoledne výlet do městečka Keszthely, návštěva 
barokního zámku rodu Festetics s krásnými zahradami, romantic-
ká projížďka lodí po Balatonu, večeře, pro zájemce taneček na roz-
loučenou v místní čardě
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
* změna programu vyhrazena

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hr. Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • 5× vstup do léčebného jezera či lázeňského wellness • služby 
průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů, ochutnávka vína, jízdné 
vláčkem a lodí • pobytová taxa 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

MONABONUS: 5× vstup do léčebného jezera či termálních lázní v hodnotě 1.400 Kč • 
pozvání na odpolední kávu s dezertem • polední polévkový bufet ZDARMA! 

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

jaro léto podzim

11.4. – 16.4.* 26.4. – 1.5.*
9.5. – 14.5.
30.5. – 4.6.

20.6. – 25.6.
4.7. – 9.7.*

1.8. – 6.8. 
22.8. – 27.8. 
5.9. – 10.9.

19.9. – 24.9. 10.10. – 15.10. 24.10. – 29.10.* 14.11. – 19.11.*

7.690 Kč 7.990 Kč 8.390 Kč 8.690 Kč 8.390 Kč 8.390 Kč 7.990 Kč 7.690 Kč

MAĎARSKO • POLOPENZE • POLEDNÍ POLÉVKOVÝ BUFET

* Státní svátek



Bestseller

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 Říma-
né a  na  pramenech postavili první lázně. O  1500 let poz-
ději tuto úrodnou zemi dobyli Turci. Pokušení vína nepod-
lehli, ale léčivým pramenům ano. Vytvořili zde výjimečně 
krásné turecké stavby, kde pravidelně očišťovali své tělo 
i duši, rozjímajíc ve vodách pod kopulí vykládanou mozai-
kami. 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 působi-
vá 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 proslu-
lými lázněmi Egertermálfürdö, ležícími v krásném parku s le-
titými stromy a vzácnými rostlinami, ale i půvabnými starým 
městem s  klikatými uličkami, nad kterými trůní středověký 
hrad.  Je příjemné beze spěchu se procházet, co noha nohu 
mine, po promenádě na břehu říčky Eger, zvědavě nakuko-
vat 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 na-
chází na 200 sklepů, a ochutnávat tamní ohnivé víno Egri Bi-
kavér (býčí krev) a Egri Leányka (dívčí hrozno). 

Hotel Flora 3*

Lázeňský hotel Flora se rozkládá  uprostřed léčebných pra-
menů a  je obklopen staletými stromy a  vzácnými rostlina-
mi.  Leží před branami lázní Egertermálfürdö, jen pár kroků 
od  malebného starého města. Nabízí svým hostům pohod-
lí 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, kte-
rá se podává v restauraci formou bohatých švédských stolů. 
Hosty potěší renovované 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím,  
telefonem, radiem, TV/SAT a chladničkou. Hostům je k  dis-
pozici na  pokoji župan. Hotel nabízí bezplatné využití trezo-
ru na recepci.

Z hotelové haly vstoupíte přímo do termálních lázní  Egerter-
málfürdö (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 1600 m a obsahuje hydrogenkar-
bonat, vápník a hořčík. Voda je vhodná pro léčení kloubové-
ho onemocnění, reumatických potíží, nemoci pohybového 
ústrojí, pooperační terapii a chronické pocení.

LÁZNĚ EGER
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RELAX s vínkem EGER6
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MAĎARSKO • POLOPENZE

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: v ranních hodinách odjezd do Maďarska, malá okružní jízda 
Budapeští, navečer příjezd do lázeňského města Eger, uvítací přípi-
tek, večeře, odpočinek v hotelovém wellness (vnitřní bazény s růz-
ně teplou vodou, vířivky, protiproudy, finská sauna, parní lázeň, aro-
masauna), nocleh
2. den: po snídani relaxace v  termálech Egertermálfürdö s  pří-
mým 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 ba-
rokní perlou Maďarska, večeře, odpočinek v  hotelovém wellness, 
nocleh

3. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpole-
dne výlet vláčkem po vinné stezce do Szépasszony Völgy, posezení 
ve sklípku s ochutnávkou vína bikavér a leanyka, večeře, večerní ná-
vštěva jedinečných tureckých lázní ze 16.století Török Fürdö, nocleh
4. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpole-
dne výlet do sousedního městečka Egerszalók známého jako „ma-
ďarské Pamukkale“ (přírodní travertinová jezírka s horkými prame-
ny), večeře, nocleh
5. den: po snídani  výlet do pohoří Bükk, zastávka v městečku Szil-
vásvárad proslulého chovem lipicánů, úzkokolejkou do údolí řeky 
Szalajky s  vodními kaskádami, ochutnávka grilovaných pstru-
hů, malá pěší túra za zdravím, návrat do hotelu, odpolední relaxa-
ce v  Egertermálfürdö, večeře, odpočinek v  hotelovém wellness, 
nocleh 
6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle a osvěže-
ni na duchu odjíždíme domů, návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hr. Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • 5× vstup do hotelového wellness a Egertermálfürdö • služby 
průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů, ochutnávka vína, jízdné 
vláčkem • pobytová taxa 450 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

MONABONUS: celodenní vstupy do Egertermálfürdö a hotelového wellness ZDARMA! 

Dítě 2-12 let na pevném lůžku platí 5.990 Kč ve všech termínech

jaro léto podzim

14.3. – 19.3. 28.3. – 2.4. 18.4. – 23.4.
3.5. – 8.5.*
9.5.-14.5.

23.5. – 28.5. 
13.6. – 18.6. 
27.6. – 2.7.

25.7. – 30.7. 
8.8. – 13.8. 
29.8. – 3.9.

26.9. – 1.10.*
10.10. – 15.10. 

24.10. – 29.10.*
14.11. – 19.11.*

7.690 Kč 7.990 Kč 8.390 Kč 8.690 Kč 8.990 Kč 8.990 Kč 8.390 Kč 7.690 Kč
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Náš tip

Hajdúszoboszló jsou dnes světoznámé lázně, proslulé uni-
kátní vodou, která připomíná zlaté moře. Rozkládají se ve 
východním Maďarsku na okraji slavné Hortobágy pus-
ty. Co by kamenem dohodil se nachází druhé největší ma-
ďarské město, starodávné centrum vzdělanosti a kultury 
Debrecen.  

V roce 1925 zde byly objeveny termální prameny, které vy-
tvořily z poklidné hajdúcké obce lázeňské město. Postupem 
času byly postaveny hotely, termální lázně, lesopark a slav-
né jezero.

Zdejší alkalická, hydrogenuhličitanová voda obsahuje vel-
ké 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 ba-
zénech s různě teplou termální vodou za pomoci 40  druhů 
procedur se tu léčí kloubní a revmatická onemocnění, boles-
ti páteře, plotének, Bechtěrejova choroba a kožní onemoc-
nění. 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 dokonalé-
mu zdraví napomáhá masáž a zdravotní gymnastika. Ma-
sáž nejen uklidňuje tělo i duši, ale stimuluje i hormony vylu-
čující pocit lásky, čímž podporuje léčení. Pozitivně působí na 
svaly, zlepšuje krevní oběh a snižuje pocit únavy. Zdravotní 

LÁZNĚ  
HAJDÚSZOBOSZLÓ
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gymnastika je druh pohybu, kterému mohou holdovat všich-
ni za účelem udržení tělesného zdraví. Ba co víc protáhne 
celé tělo, uvolní páteř a navodí pozitivní myšlení. V Hajdús-
zoboszló to žije ve dne i v noci, žádné nudné lázně! Spole-
čenský život je protkán neobyčejnou atmosférou. Na lázeň-
ském 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 Ev-
ropě, kde na jedné louce pod širým nebem najdete vyžití pro 
všechny věkové kategorie, ať již jsou to venkovní a vnitřní ba-
zény s léčivou vodou Gyógyfürdő či největší pláž s palmami 
a mořským vlnobitím Strandfürdö či Aquapark se skluzavka-
mi a tobogány anebo jedinečný vodní svět Aqua Palace se zá-
žitkovými bazény a saunami. Jedinečné místo pro Vaši rela-
xační dovolenou! 

Hotel Béke 4*
Komfortní lázeňský hotel Beké leží v krásném parku 
uprostřed léčebných pramenů, jen pár kroků od lázeň-
ské promenády s typickými obchůdky a živými čárdami. 
Svým hostům nabízí kvalitní služby a komfort pod jednou 
střechou. 

Nechybí vlastní léčebné oddělení s rozličnými procedura-
mi a tým zkušených lékařů a fyzioterapeutů. Předností ho-
telu je neomezený vstup do hotelových venkovních a vnitř-
ních 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 (par-
ní sauna, finská sauna, infra sauna a ochlazovací bazén s te-
rasou a fitness) a každé ráno si zacvičit na suchu či v hotelo-
vém bazénu. 

Hotel nabízí klimatizované 2-lůžkové pokoje s příslušen-
stvím, telefonem, TV-SAT, minibarem, fénem a balkonem. 
Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hotel je vyhlášen vý-
bornou maďarskou a evropskou kuchyní, která se podává 
v restauraci formou bohatých švédských stolů.
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MAĎARSKO • POLOPENZE

Tam v bájné zemi Hajduků, tam v maďarské pustě, 
objevíte romantickou krajinu a stáda rohatého 
skotu, pastevecká 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. Město, které 
dnes je nazýváno Mekkou revmatiků a jmenuje se 
Hajdúszoboszló. 
1. den: v ranních hodinách odjezd do Maďarska, přejezd Sloven-
skem a Maďarskem s pravidelnými zastávkami, odpoledne příjezd 
do lázní Hajdúszoboszló, uvítací přípitek, večeře, odpočinek v hote-
lovém wellness centru, nocleh 
2. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness centru (venkov-
ní a vnitřní bazén s unikátní léčivou vodou cca 32–38°C s vysokým 
obsahem soli, jodu, železa a bromu, blahodárně působící na klou-
by, 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 ochut-
návkou vín, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru, nocleh 

3. den: po snídani výlet do Rumunska do jednoho z nejbohatších 
měst Oradei, nazývané bránou Západu, odpoledne relaxace v ho-
telovém wellness centru nebo návštěva jedinečného vodního světa 
Aqua Palace, světa vodních zážitků pod jednou střechou, exkluziv-
ní dobrodružné bazény a sauny evokující různá období a různá mís-
ta světa, večeře, nocleh
4. den: po snídani zážitkový výlet do Národního parku Hortobágy, 
kde objevíte typické Maďarsko a na vyjížďce povozem můžete obdi-
vovat romantickou pustu, stáda rohatého skotu, jedinečné pleme-
no ovcí račky, koně a jejich nebojácné pastevce, kteří tu předvádě-
jí 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 výlet do Debrecenu, známého jako kalvinistický 
Řím, pěší prohlídka, volný čas na nákup suvenýrů a vyhlášené deb-
recínské uzeniny, odpoledne relaxace v hotelovém wellness cent-
ru, večeře, nocleh 
6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle a osvěže-
ni na duchu odjíždíme domů, návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních bazénů a wellness ZDARMA!

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

jaro podzim

4.4. – 9.4. 6.6. – 11.6. 5.9. – 10.9. 3.10. – 8.10.

7.990 Kč 8.990 Kč 8.990 Kč 8.990 Kč

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

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK 

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů, jízda povozy • lázeňská taxa 
500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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Novinka

Městečko Zalakaros je po celé Evropě známé svými ter-
málními vodami a léčivými lázněmi, nachází se v bezpro-
střední blízkosti Malého Balatonu, který je součástí Ná-
rodního parku Balatonská vysočina. Útulné městečko 
obklopují vinohrady a ovocné sady, okolní lesy se starají 
o čistý vzduch města a příznivě ovlivňují jeho blahodárné 
klima. Je součástí balatonské vinařské oblasti a  členem 
Zalaské vinné stezky, kde mají pěstování vinné révy a vý-
roba vína prastaré tradice. Od počátku jara do konce pod-
zimu zdobí Zalakaros, jenž zaslouženě získal v roce 2002 
titul „Nejkvětinovější město Maďarska“, barevné květiny. 
Městské ulice a  náměstí jsou na každém kroku zdobeny 
sochami a  pomníky, které připomínají důležité zastávky 
života a historie města. Zalakros je místem dostaveníček 
všech generací ve všech ročních období.  
Návštěvníky přitahuje především v  Evropě ojedinělá léči-
vá voda a  komplex léčebných lázní. Lázeňský areál využívá 
vlastních termálních pramenů o teplo tě 90–96°C s vysokým 
obsahem hydrogenuhličitanů a  soli. Zdejší léčivá voda byla 
několikrát oceněna pro svou jedinečnost, kterou jí dodává 
obsah jódu, bromu, sirovodíku a  fluoru. Voda je mírně ra-
dioaktivní, nejlepší léčivé účinky vyvíjí při léčení chronických 
gynekologických potíží a nemocí pohybového ústrojí a klou-
bů, při ošetřování nervových, srdečních a oběhových potíží 
a poruch látkové výměny. 

Lázně Gránit se rozkládají v upraveném, stromy a květina-
mi zdobeném desetihektarovém parku. Moderní lázeňský 
areál nabízí návštěvníkům kryté lázně, léčebné centrum, ter-
mální a zážitkové lázně a saunový svět. Kryté lázně a léčeb-
né centrum jsou vhodné pro odpočinek a relaxaci, zážitkové 
lázně nabízejí zábavu a wellness pro celou rodinu. Za přípla-
tek je možné si objednat řadu léčebných procedur, masáží 
a zábalů. 
V krytých lázních se nacházejí sedací bazény s různě teplou 
vodou léčivou vodou (32–36°C). Zážitková část nabízí vnitřní 
zážitkový bazén (28–32°C) s  vodními chrličemi, vodním hři-
bem, divokou řekou a masážními lehátky, whirlpool, plavec-
ký bazén (28°C) a dětský bazén (28–32°C) s mini skluzavkou, 
vodním hřibem a vodopádem. 

Hotel Freya 3*
Příjemný lázeňský hotel Freya se rozkládá v zeleni, jen pár 
kroků od centra městečka Zalakaros, přímo před branami 
termálních lázní Gránit. Jako jediný ze zdejších hotelů je 
propojen s lázněmi vyhřívanou chodbou.  Nabízí svým hos-
tům pohodlí a pestrou paletu služeb. Pouze v županu může-
te zavítat do termálních bazénů či na léčebnou proceduru. 
Komfortní 2-lůžkové pokoje jsou s příslušenstvím, TV/SAT, 
radiem, telefonem, ledničkou, a balkonem. Klientům je dis-
pozici na pokojích župan. 
Hotelová restaurace láká návštěvníky svojí nabídkou pokrmů 
mezinárodní a maďarské kuchyně. Stravování je formou bo-
hatých švédských stolů. Každý večer Vám nabídneme skleni-
ci piva, vína nebo osvěžujícího nealko nápoje k večeři zdarma.

LÁZNĚ ZALAKAROS
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V malebném kopcovitém kraji Zala v jihozápadním 
cípu Balatonu se nachází kouzelné městečko 
Zalakaros. Je obklopeno vinohrady a ovocnými 
sady, okolní lesy se starají o čistý vzduch a příznivě 
ovlivňují jeho blahodárné klima. Vyvěrají zde horké 
prameny, které léčí téměř všechny lidské neduhy. 
Okolní příroda i samy lázně připomínají jednu 
velkou zahradu, a díky tomu je Zalakaros nazýván 
Květinovým městem Evropy. Relaxujte ve zdejší 
unikátní vodě, ochutnejte lahodné víno a poznejte 
krásná zákoutí Balatonu. 
1. den: ráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, ces-
ta Zadunajím do lázní Zalakaros, relaxace v termálních lázní Grá-
nit (unikátní léčivá voda 28–36 °C blahodárně působí na pohybové 
ústrojí, léčení pooperačních stavů, pro rehabilitace a  léčení chro-
nických gynekologických potíží), večeře, nocleh
2. den: po snídani relaxace v termálních lázní Gránit (unikátní léči-
vá voda 28–36 °C blahodárně působí na pohybové ústrojí, léčení po-
operačních stavů, pro rehabilitace a léčení chronických gynekolo-
gických potíží), odpoledne projížďka vláčkem po lázních Zalakaros 

k dřevěné rozhledně, odkud je krásný výhled na město a v jasném 
počasí i na Balaton, večeře, nocleh
3. den: po snídani relaxace v termálních lázní Gránit, odpoledne 
výlet do lázní Hévíz, romantická procházka s posezením v kavárně, 
relaxace v jedinečném největším evropském termálním jezeře Gyó-
gy-tó (unikátní léčivá voda blahodárně působící na pohybové ústro-
jí), návštěva tradičního trhu, kde obchodníci prodávají vlastní vý-
robky od zeleniny přes víno, klobásy, pálenky až po vyšívané dečky, 
pletené košíky a keramiku za výhodné ceny, večeře, nocleh
4. den: po snídani relaxace v termálních lázní Gránit, odpoledne 
výlet do přírodní rezervace KIS BALATON (Malý Balaton), kde ba-
žinaté a  rákosím porostlé území je domovem kormoránů a  vola-
vek, pěší procházka přes unikátní dřevěný most na ostrov Kanya-
vári, návštěva rezervace vodních buvolů v  osadě Kápolnápuszta,  
večeře, nocleh 
5. den: po snídani relaxace v termálních lázní Gránit, v podvečer 
návštěva 150 let starého sklípku Arany, posezení při cikánské hud-
bě a ochutnávka balatonských vín, večeře, nocleh
6. den: po snídani relaxace v termálních lázní Gránit, po poledni 
ozdraveni na těle a osvěženi na duchu odjíždíme domů, cestou za-
stávka na pozdní oběd, návrat do ČR ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: neomezený vstup do termálních lázní Gránit a 4x vstup do zážitkových lázní ZDARMA! 
Nápoj pro Vás k večeři (pivo, víno nebo minerální voda) ZDARMA!

1. dítě 2-6 let na přistýlce 2.490 Kč, 1. dítě 6-14 let na přistýlce 5.990 Kč, 3. osoba na přistýlce -500 Kč

jaro podzim

26.4. – 1.5. (státní svátek) 17.10. – 22.10. 

8.990 Kč 8.990 Kč

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů, ochutnávka vína, vstupenka 
do termálního jezera v Hévízu • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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VÍKEND v termálech  BÜKFÜRDÖ

Pod legendami opředenou horou Írottkő, 
známou na rakouské straně Burgenlandu 
jako Geschriebenstein, nedaleko starobylého 
královského města Kőszeg, uprostřed 
kopcovité krajiny se středověkými hrady, 
téměř na zelené louce se rozprostírají jedny 
z nejznámějších a nejoblíbenějších 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, sídla rodu 
Esterházyů, známého jako „maďarské Versailles“, cesta Zádunajím 
do lázní Bükfürdő, příjezd do hotelu, relaxace v hotelovém wellness, 

po večeři procházka do Vadvirágcsárdy na sklenku vína či pravé 
pálinky, nocleh
2. den: po snídani relaxace ve druhých největších maďarských 
termálních lázních, odpoledne výlet do středověkého opevněného 
města Kőszeg, procházka malebným historickým centrem, ochut-
návká vín od vyhlášené vinařské rodiny Tóth, večeře, odpočinek 
v hotelovém wellness (vnitřní bazény s různě teplou vodou, vířivky, 
protiproudy, finská sauna, parní lázeň, aroma sauna), nocleh
3. den: po snídani výlet do Burgenlandu, prohlídka rytířského hra-
du Lockenhaus, výstup na rozhlednu Margarethenwarte a malá 
pěší túra (2 km) po hřebeni na nejvyšší horu Burgenlandu Írottkő 
(884 m) s krásnými výhledy na alpské velikány, svačinka v typickém 
Gasthausu, odpoledne relaxace v termálních lázních Bükfürdö, ve-
čeře, taneční večer na rozloučenou či odpočinek v hotelovém well-
ness, nocleh
4. den: po snídani dopolední relaxace v termálních lázních Bükfür-
dö, po poledni odjezd do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

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

Ubytování je v  hotelu Répce Gold **** ve 2-lůžkových pokojích s  příslušenstvím, TV, telefonem, trezorem, minibarem a balkonem. 
Klientům 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.
Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování • 3× polopenze • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávka vína • lázeňská 
taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

jaro podzim

30.3. – 2.4. 5.10. – 8.10.

5.990 Kč 6.390 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč a dítě 6-12 let na přistýlce platí 3.990 Kč



VÍKEND v termálech  BÜKFÜRDÖ
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MAĎARSKO • POLOPENZE

Prožijte jedinečný víkend v Sárváru, v perle 
mezi maďarskými lázněmi. Relaxujte 
v jedinečné vodě známé jako sárvárský 
termální křišťál.  A také objevte tajemství 
sárvárského hradu, kde pobývala krásná 
hraběnka Alžběta Báthoryová, známá jako 
čachtická paní. Plnými doušky ochutnávejte 
zdejší opojná vína z vulkánu Ság. 
Lázně se pyšní dvěma vydatnými prameny termální vody. Ten, kte-
rý zásobuje termální vodou lázně, vyvěrá o teplotě 43 °C z hloubky 
přibližně 1 200 m. Tato voda je účinná při léčbě poruch pohybového 
ústrojí a  neurologických potíží, při rehabilitační péči a  uvolňování 
svalového napětí. Druhý pramen z hloubky 2 000 m dosahuje tep-
loty 83 °C a má velmi vysoký obsah minerálních solí. Účinně se vyu-
žívá především v dermatologii a gynekologii a odpařováním vzniká 
známý sárvárský termální křišťál, který se používá do koupele nebo 
k inhalaci při onemocnění dýchacích cest.
1. den: ráno odjezd do Maďarska, cestou zastávka na oběd, cesta 
Zadunajím do lázní Sárvár, ubytování, odpoledne relaxace v termál-
ních lázních, večeře, nocleh

2. den: po snídani relaxace v termálních lázních (léčebný a zážitko-
vý svět potěší návštěvníky každého věku, rozkládá se na vodní plo-
še 3600 m2, v různých bazénech o teplotě 33-36°C, unikátní léčivá 
voda napomáhá při obtížích osteoporózy, revmatizmu a pohybové-
ho ústrojí), odpoledne prohlídka města Sárvár, návštěva středově-
kého hradu Nádasdy, kde působila  proslulá čachtická paní, náměstí 
se zvonkohrou, možnost projížďky výletním vláčkem po městě nebo 
návštěva arboreta, botanické zahrady, která  je domovem krásných 
rododendronů, sekvojí a několika staletých platanů, večeře, nocleh
3. den: po snídani relaxace v lázeňském areálu, odpoledne výlet do 
sousedního městečka Celldömälk, malá pěší túra na vyhaslý sopeč-
ný vrchol Ság-hegy porostlý vinnou révou, ochutnávka vín,  výjimeč-
né víno tohoto regionu je bohaté na ušlechtilé kyseliny, často s pří-
chutí ovoce, večeře, nocleh
4. den: po snídani relaxace v termálních lázních, po poledni odjezd 
do ČR, cestou zastávka na nákup tradičních maďarských produktů, 
návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

jaro podzim

28.4. – 1.5. (státní svátek) 28.9. – 1.10. (státní svátek) 26.10. – 29.10. (státní svátek)

7.390 Kč 7.390 Kč 7.390 Kč

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních a zážitkových lázní ZDARMA!

Ubytování je v  hotelu Park Inn, který nabízí moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje standard s  příslušenstvím, TV-SAT, telefonem, 
minibarem, bezplatným WiFi připojením k internetu, trezorem, fénem a balkonem.  Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hosté si užívají 
příjemnou atmosféru a elegantní prostředí poskytované jedinečným designem Park Inn.
Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování • 3× polopenze • služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů, ochutnávka vína • lázeňská 
taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč a dítě 6-18 let na přístýlce platí 4.990 Kč, 3. osoba na přistýlce -1.000 Kč



a sportovní plavecký bazén (26–30˚C) se 4 plaveckými drá-
hami zabezpečí návštěvníkům dostatek odpočinku i zábavy.
Termální park Corvinus po rekonstrukci nese jméno jed-
noho z  nejslavnějších uherských panovníků Matyáše Kor-
vína (1443–1490), v  jehož rodovém erbu byl černý havran 
se zlatým prstenem. Období panování tohoto krále připo-
mínají malby na stěnách, architektonické prvky lázní i  logo 
s havranem.

 
THERMAL VARGA 3*  
& AQUA VARGA 3* 
Rodinné hotely se nacházejí před branami termálního par-
ku Corvinus. Za pouhou minutu či dvě se z obou hotelů do-
stanete pouze v županu a pantoflích do termálních bazénů. 
Hotely jsou oblíbené pro kvalitní služby a přátelskou atmo-
sféru. Nabízejí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s pří-
slušenstvím, ledničkou, fénem, TV-SAT, telefonem, trezo-
rem a  WI-FI připojením. Klientům je k  dispozici župan za 
denní poplatek 1 €. 

Restaurace pro všechny klienty se nachází v hotelu Thermal 
Varga a  láká nabídkou pokrmů slovenské a  maďarské ku-
chyně. Stravování je formou švédských stolů.

Hoteloví hosté mohou využívat léčebné i  kosmetické pro-
cedury v  sousedním salónu Afrodita Spa za mimořádně  
výhodné ceny.

LÁZNĚ 
VELKÝ MEDER 
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Novinka

Město Veľký Meder leží v malebné krajině Podunajské ní-
žiny v dolní části Žitného ostrova, který je ohraničen ře-
kami Dunaj a  Malý Dunaj. Nachází se v  Trnavském kraji, 
20 km jihovýchodně od Dunajské Stredy a 25 km od ma-
ďarského města Györ. V nedávné minulosti se město jme-
novalo Čalovo, svůj původní název získalo opět v  roce 
1990. Okolí města je charakteristické uměle vytvořený-
mi kanály, přírodními jezery a především svými termální-
mi prameny.

Termální park byl otevřen v roce 1974, svými léčivými účinky 
je známé nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. Složení vody 
je téměř totožné s piešťanskými prameny. Termální voda je 
vhodná k  léčbě celé řady onemocnění pohybového ústro-
jí, nemocí kloubů, bolesti zad, revmatických potíží a má veli-
ce dobré regenerační účinky na lidský organismus. Dva ter-
mální prameny s  léčivou vodou vyvěrají z  hloubky 1500 m 
a 2500 m a dosahují teploty 54 ˚C a 72 ˚C.

Lázně jeho Veličenstva, dobrého krále Matyáše 
Termální park Thermal Corvinus se nachází v  příjemném 
prostředí 80 hektarového lesoparku a  je otevřen 365  dní 
v  roce. Návštěvníkům nabízí 10 bazénů, z  toho 3  venkov-
ní, 5 vnitřních a  2 polokryté, s  teplotou termální vody  
26–37 ˚C. Celoroční provoz nabízí krytý rekreační bazén 
o teplotě 30 ˚C se středovým perličkovým bazénem (33 ˚C), 
dětským bazénem a 2 tobogany, polokrytý bazén s vodními 
tryskami, z  něhož je 1/3 krytá část. Otevřená část poskytu-
je jedinečné koupání pod sálající párou i v nejtužší zimě, ven-
ku v přírodě. Teplota vody v bazénu je 37 až 39 °C. Zábavný 
bazén s  vodní věží, rekreační bazén s  hydromasáží (30 ˚C) 
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Prožijte nezapomenutelné chvíle v malebné 
krajině Podunajské nížiny, v oáze klidu mezi 
vinicemi v lázních Veľký Meder. Ve městě, 
které se nachází nedaleko maďarských hranic, 
relaxujte v blahodárné termální vodě, jejíž 
složení je téměř totožné s piešťanskými prameny. 
Veľký Meder srdečně vítá každého návštěvníka 
toužícího po odpočinku, zážitcích a dobrém vínku! 
1. den: ráno odjezd na Slovensko, cestou zastávka na oběd, odpole-
dne příjezd do lázní Velký Meder, uvítací přípitek, ubytování, relaxa-
ce v lázních Thermal Corvinus (vnitřními i vnějšími bazény s teplo-
tou vody 36 - 38 °C, podle zkušeností lékařů má zdejší termální voda 
příznivé účinky na léčení kloubových onemocnění, páteře, svalovou 
únavu a celkově přispívá k regeneraci organismu), večeře, nocleh
2. den: po snídani výlet do starobylého města Györ, nazývaného 
barokní perlou na Dunaji, které okouzlí každého turistu, procház-
ka středověkými uličkami plných obchodů a kaváren, návštěva tra-
dičních trhů na náměstí Duna Kaputér, kde nakoupíte maďarské 
klobásy, koření i pálinky, stánky s občerstvením nabídnou oblíbené 
maďarské speciality, relaxace ve zdejších termálních a zážitkových 
lázních Rába Quelle (termální a  zážitkové bazény s  léčivou vodou, 
jež se využívá k regeneraci svalů, kloubů a kostí, dýchacího a žen-
ského ústrojí), večeře, nocleh 

3. den: po snídani relaxace v lázních Thermal Corvinus, odpoled-
ne návštěva vinařství Sanvin, ležícího v malebné krajině Podunajské 
nížiny, v oáze klidu a ticha, všechna vína pocházejí z nedávno obno-
vených vinic Okoč, víno je pro místní vinaře životním postojem, díky 
kterému život dostává smysl, jednotlivá vína tak vyprávějí své příbě-
hy a různorodé odrůdy zachutnají každému, prohlídka vinic a vinné-
ho sklepa spojená s ochutnávkou šesti druhů místních vín a drob-
ným občerstvením, večeře, nocleh
4. den: po snídani relaxace v lázních Thermal Corvinus, odpoledne 
výlet k vodnímu dílu Gabčíkovo, které je považováno za stavbu tisí-
ciletí, odedávna budilo obdiv i vášně Čechoslováků a Maďarů a do-
stalo se až k soudnímu dvoru do Haagu, jedná se o komplex vodních 
staveb, kanálů a zdymadel na hraniční řece Dunaj, neobvyklá plav-
ba lodí po vodním díle s průplavem dvou komor a výkladem místní-
ho průvodce je velkým zážitkem pro každého, večeře, nocleh
5. den: po snídani celodenní relaxace v  lázních Thermal Corvi-
nus, malé pěší túry za zdravím, na rozloučenou vás čeká Mederský 
folklorní večer s bohatou večeří, pečeným selátkem, živou hudbou 
k tanci a poslechu, nocleh
6. den: po snídani relaxace v lázních Thermal Corvinus, po poledni 
odjezd do Bratislavy, okružní jízda se zastávkami na známých mís-
tech, pěší procházka spojená s prohlídkou města, návrat do ČR ve 
večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

jaro podzim

18.4. – 23.4. 17.10. – 22.10.

7.990 Kč 7.990 Kč

MONABONUS: 5× vstup do termálních lázní Corvinus a Mederský folklórní večer ZDARMA!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • 5× vstup do termálních lázní Corvinus • Mederský folklórní večer • 
služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • vstup do lázní Rába Quelle 
v Györu • lázeňská taxa cca 1 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu)



Bestseller

Na  jižních svazích Vysokých Tater 
v údolí Zálažného potoka v nadmoř-
ské výšce 623 m se nacházejí láz-
ně Vyšné Ružbachy, jejichž historie 

sahá až do roku 1595. V roce 1412 dal 
Zikmund Lucemburský polskému krá-

li Vladislavu II. Jagelonskému do  zálohy 
za půjčku na 360 roků 16 spišských měst včetně Vyšných 
Ružbachů. V roce 1595 byla postavena první lázeňská bu-
dova s  bazénem, kuchyní, jídelnou a  společenskou míst-
ností. V roce 1882 koupil lázně polský gróf Andrej Zámoy-
ski, který 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 polské a uherské šlechty.

Postupně se Ružbachy začaly měnit na nejmodernější a nej-
významnější lázně na  Slovensku. Významu a  léčivých účin-
ků minerálních pramenů si všimli i  spišští Němci, kte-
ří tomuto místu předurčili pojmenování, když dali jednomu 
z potoků jméno Rauschenbach „šumivý potok“ a z tohoto zá-
kladu si místní obyvatelé přizpůsobili název blízký jejich jazy-
ku - Ružbachy.

Balneoterapie
Srdcem lázní Vyšné Ružbachy je moderní budova Balneo-
terapie. Zde se nachází i oblíbený Vodní svět, který zahrnuje 

plavecký rehabilitační bazén 30°C, termální sedací bazén 
36 °C, masážní bazén a saunu s minerálním bazénem 19 °C. 
Jedinečná termální voda vyvěrá z  podloží Spišské Magury 
9ti prameny o  teplotě 23-36°C. Nejvydatnějším pramenem 
s obsahem plynu CO2 je pramen s poetickým názvem Isabe-
la. Ružbašská termální voda léčí onemocnění pohybové, sr-
deční a nervové.

Grand Hotel Strand 4*
V krásném prostředí lázeňského parku leží elegantní spa 
hotel, postavený ve  španělském stylu pro korunní prin-
ceznu Isabelu de Bourbon. Chloubou hotelu je wellness 
centrum (parní bylinná sauna, suchá finská sauna, jacuz-
zi, ochlazovací minerální bazén a  solárium) a  velký ter-
mální bazén 34°C s  vodními atrakcemi. Hotel je spojen 
krátkou chodbou s budovou Balneoterapie, kde probíha-
jí léčebné procedury. K lázeňské pohodě přispěje i stravo-
vání formou švédských stolů.Těšit se můžete na speciality 
slovenské kuchyně. Jistě Vás zláká lázeňská kavárna, kde 
si můžete vychutnat šálek dobré kávy s moučníkem či po-
hár skvělého vína. 

Grand hotel Strand nabízí pohodlné 2-lůžkové pokoje (1-2 při-
stýlky) s  příslušenstvím, telefonem, radiem, fénem, TV/SAT 
a minibarem. Klientům je k dispozici na pokoji župan.

VYŠNÉ RUŽBACHY
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Dopřejte si pár dnů v krásné přírodě pod 
Tatrami na čerstvém vzduchu v lázních Vyšné 
Ružbachy. Poznejte zajímavé lidi a jejich 
folklór. Projeďte se na pltích po řece Dunajci 
a užijte si tradiční goralskou veselici. Ba co 
víc, načerpáte sílu v termálních koupelích, 
dopřejete si lázeňské procedury, které utuží 
Vaše zdraví, a ochutnáte spišskou borovičku 
i první slovenskou whisku. 
1. den: odjezd v ranních hodinách, cestou zastávka na oběd, odpo-
ledne příjezd do lázní Vyšné Ružbachy, uvítací přípitek, beseda s lé-
kařem, večeře, relaxace v hotelovém wellness Izabel, nocleh
2. den: po snídani  léčebné  procedury, odpoledne prohlídka láz-
ní a ochutnávka pramenů, relaxace v hotelovém termálním bazénu 
34°C a wellness Izabela (parní bylinná sauna, suchá finská sauna, 
jacuzzi, ochlazovací minerální bazén a  solárium), večeře, taneční 
večer v Grand hotelu Strand, nocleh
3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet na Lu-
bovnianský hrad, rozkládající se na travertinové skále vysoko nad 

řekou Poprad, byl postaven ve 13. století jako strážný hrad a  po 
360 let patřil polským králům, návštěva Nestville parku s ochutnáv-
kou první slovenské  whisky, večeře, relaxace v termálním bazénu 
34°C a wellness Izabela, nocleh
4. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do NP Pie-
niny na  slovensko-polském pomezí, zastávka v Červeném klášteře, 
kde žil létající mnich Cyprián, dobrodužná plavba na pltích po ro-
mantické řece Dunajec s  vyhlídkou na okouzlující vrchy Tři Koru-
ny,  posezení v kolibě s goralem Janko Gondekem, večeře, relaxace 
v termálním bazénu 34°C a wellness Izabela, nocleh
5. den: po snídani celodenní výlet do Vysokých Tater (program dle 
počasí), vyhlídková jízda pod tatranskými velikány přes Tatranskou 
Lomnici (výjezd kabinkovou lanovkou na Skalnaté pleso s  krásný-
mi výhledy na Lomnický štít), Starý Smokovec (zastávka ve slavné 
kavárně Tatra na kávu a dort) a Štrbské pleso (pěší procházka po 
naučné stezce kolem plesa, návštěva FIS areálu), relaxace v hote-
lovém termálním bazénu 34°C a wellness Izabela, večeře, taneční 
večer na rozloučenou, nocleh
6. den: po snídani relaxace v  termálním bazénu 34°C a  wellness 
Izabela, rozloučení s  lázněmi, odpočatí a  plní zážitků odjíždíme 
domů, návrat ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

jaro léto podzim

23.5. – 28.5 13.6. – 18.6. 18.7. – 23.7. 29.8. – 3.9. 3.10. – 8.10. 

7.990 Kč 8.390 Kč 8.390 Kč 8.390 Kč 7.990 Kč

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)

MONABONUS: celodenní vstupy do termálního bazénu a hotelového wellness ZDARMA! 
• nově polední polévkový bufet ZDARMA!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze  • 8× léčebná procedura • vstup do wellness a bazénu Izabela • 
služby průvodce • výlety dle programu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 1 €/os/
noc (hradí se na recepci hotelu)



Náš tip

Dudince, jedno z nejmenších měst Slovenska se pyšní  nej-
větším počtem slunečních dnů v  roce. Lázně leží v  úrod-
ném vinařském kraji na jihu Slovenska v nadmořské výš-
ce 140 m v údolí říčky Štiavnice. Rozkládají se na rozhraní 
Krupinské planiny a  Ipeľské pahorkatiny nedaleko ma-
ďarské hranice, kterou tvoří řeka Dunaj. Mimořádně lé-
čivé účinky zdejších vod jsou známé už stovky let. Svědčí 
o tom přírodní bazénky vytesané do travertínu, dnes na-
zývané Římské lázně, které se dochovaly v  rozlehlém lá-
zeňském parku. Legenda vypráví o  víle Dudince, která 
v dobách dávno minulých zachránila syna  římského voje-
vůdce Aquilla tím, že dudinskou  „smradlavku“  proměnila 
v zázračnou vodu a znovu dala život milovanému a utonu-
lému synovi. Odér dudinské vody dodnes připomíná ná-
vštěvníkům tuto historku.  

Dudinská minerální voda patří mezi nejvzácnější na světě. 
Jako jediná v Evropě obsahuje oxid uhličitý a sirovodík, což 
umožňuje léčbu srdečně cévního a pohybového aparátu zá-
roveň.  Vyvěrá z  hloubky 57 m s  teplotou 27 °C a  celkovou 
mineralizací 5923 mg/l. V  evropském měřítku je tímto slo-
žením jedinečná, neboť obsahuje 5-10 mg/l volné síry a 1400-
1800 mg/l oxidu uhličitého. Vodu podobného složení najde-
te pouze na třech místech světa, ve francouzských lázních 
Vichy, v Japonsku a právě zde v Dudincích.

Léčivá voda je charakterizována jako hydrogénuhličitano-
-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sírná a   hypotonická 
s  vysokým obsahem hořčíku, fluóru, brómu, bóru, draslíku 
a  jódu. Pestrá paleta rozpuštěných minerálů umožňuje léč-
bu chorob trávícího a nervového ústrojí, také příznivě působí 
na pokožku těla. Doporučuje se především ke koupelím, ale 
také k pitným kúrám.

Hotel Rubín 3* superior

Hotel Rubín se rozkládá v krásném a čistém prostředí dudin-
ského lesoparku s travertinovými kupami, jezírky a vyvěrají-
cími prameny na okraji města Dudince. Nabízí kompletní lá-
zeňský komfort pod jednou střechou. Má vlastní Vitální svět 
Wellnea s  finskou saunou, parní lázní, tepidariem, vířivkou, 
termálním bazénem s vodními tryskami, protiproudy a rela-
xační zónou. Klienti mohou pohodlně v županu na procedury 
do balneoterapie, vitálního světa či lázeňské kavárny. 

Hotel nabízí velmi pěkné 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím,  
TV, telefonem trezorem, fénem, lednicí  a  balkonem. Klien-
tům je k dispozici župan za denní poplatek 1,70 €. Pestrá lá-
zeňská strava je podávána v  restauraci Rubín formou plné 
penze, snídaně je formou bufetu, oběd a  večeře je menu 
o 3 chodech (výběr z 5 možností a salátový bufet).

LÁZNĚ DUDINCE 
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LÁZNĚ plné slunce DUDINCE13
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SLOVENSKO • PLNÁ PENZE • 8× LÉČEBNÁ PROCEDURA

Vstupte do světa vzácné harmonie, léčivé 
vody a překrásné přírody. Vydejte se s námi 
na jižní Slovensko, do historického kraje 
Hont, který se pyšní nedotčenou krajinou, 
kde zalesněné vrcholky střídají úrodné vinice, 
dobrosrdečnost a pohostinnost místních 
obyvatel Vás provází na každém kroku. Právě 
zde se nacházejí lázně Dudince, jedinečné 
složením své minerální vody, podobná vyvěrá 
již jen v Japonsku a známých francouzských 
lázních Vichy. Blahodárné prameny 
a nejteplejší klima na Slovensku tvoří ideální 
místo pro Vaši relaxaci. LÁZNĚ DUDINCE, TO 
JE VODA, KTERÁ LÉČÍ.
1. den: odjezd v  ranních hodinách, cestou zastávka v  Bratislavě, 
okružní jízda spojená s pěší procházkou po historickém centru, od-
poledne příjezd do lázní Dudince, ubytování, večeře, uvítací přípitek, 
relaxace v termálním bazénu 

2. den: po snídani lékařská konzultace, léčebné procedury, oběd, 
odpoledne prohlídka lázní s ochutnávkou léčivých pramenů, veče-
ře, relaxace ve Vitálním světě Wellnea
3. den: po snídani léčebné procedury, oběd, odpoledne výlet do 
maďarského města Ostřihom (Esztergom) ležícím v  překrásném 
meandru řeky Dunaje, které bývalo ve středověku sídlem uher-
ských králů a arcibiskupů, večeře, relaxace v termálním bazénu 
4. den: po snídani léčebné procedury, oběd, odpoledne výlet do 
Štiavnických vrchů, kde se nachází kouzelný lovecký zámek Antol, 
postavený v 18. století vlivnou rodinou  Koháryovců,  večeře, relaxa-
ce ve Vitálním světě Wellnea
5. den: po snídani léčebné procedury, oběd, po poledni relaxace 
v termálním bazénu, v podvečer návštěva vyhlášeného sklepa krá-
le hontianských vín spojená s ochutnávkou 10 druhů místních pří-
vlastkových vín a slovenských specialit, chybět nebude ani harmo-
nika a zpěv…
6. den: po snídani rozloučení s  lázněmi, ozdraveni na těle, osvě-
ženi na duchu a „znovu postaveni“ na nohy odjíždíme domů, návrat 
v podvečerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: každý den vstup do relaxačního termálního bazénu a 2× vstup Wellnea ZDARMA!
NOVINKA 2017: PLNÁ PENZE!

jaro podzim

 3.5. – 8.5. (státní svátek) 10.10. – 15.10.

8.990 Kč 8.990 Kč

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

Cena zahrnuje: • doprava luxbusem • 5× ubytování • 5× plná penze • 5× vstup do termálního bazénu • 2× vstup do vitálního světa Wellnea • 
8× léčebná procedura • lékařská prohlídka • služby průvodce • zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávka vína •  
župan 1,70 €/os/den • lázeňský poplatek 1 € /os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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Náš tip
Na severovýchodním Slovensku v objetí hustých jehlična-
tých lesů se rozkládají nejstarší balneologické a klimatic-
ké lázně. Osm studených léčivých pramenů vyvěrá podél 
lázeňské kolonády. Minerální voda se pije 3× denně před 
jídlem, množství a dobu určí ošetřující lékař. Prameny pří-
znivě působí na nemoci trávícího ústrojí, poruchy látkové 
výměny, pohybového ústrojí a potíže dýchacích cest. Nej-
známějším pramenem je Herkules, který se vyznačuje vy-
sokým obsahem CO2 a minerálů, zejména železa, sodíku, 
boru a jodu. Vysoká úroveň medicínské péče se speciali-
zovanými lékaři zaručuje vhodnou léčbu v podobě pitných 
kúr, termoterapie, vodoléčby, uhličité terapie nebo masá-
ží. Klimatoterapie podporuje kyslíková dráha a 25 km zna-
čených turistických tras po pryskyřicí nasyceném parku. 

Šarišké večery s živou hudbou a ochutnávkou místních spe-
cialit přinášejí kus národní esence. V lázeňském parku se na-
chází Muzeum lidové architektury Horního Šariše se dvěma 
dřevěnými kostelíky. Bardějovské Kúpele jsou součástí jedi-
nečného středověkého města Bardějov zařazeného na se-
znam světového kulturního dědictví UNESCO.

První zmínka o Bardějovských kúpelí je z roku 1247, kdy uher-
ský král Béla IV. daroval území dnešních lázní i  s  prameny 
městu Bardějov. V  15. století se začaly používat k  pravidel-
né lázeňské léčbě. Byla to císařovna Marie Terezie, která 
v  18.  století velkou mírou přispěla k  rozvoji lázeňství v  Bar-
dějově. Dobrá pověst pronikla na dvory významných evrop-
ských panovníků. Tuto oázu zdraví a oddychu navštívilo hned 

několik osobností mezi nimi manželka císaře Napoleona I. 
Marie Luisa, ruský car Alexandr I. a v roce 1895 také rakous-
ká císařovna Alžběta. Její pobyt v Bardějově připomíná so-
cha, léčebný dům i pramen, který nese její jméno.

 Hotel Ozón 3*
Lázeňský hotel Ozón se rozkládá uprostřed krásného parku, 
jen pár kroků od kolonády, kde vyvěrají léčivé prameny. Svým 
hostům nabízí pohodlí a  pestrou paletu služeb. Pouze v  žu-
panu můžete zavítat na proceduru do Balneoterapie anebo 
na výbornou kávu do kavárny. Chloubou hotelu je wellness 
centrum s velkým termálním bazénem 32 °C, vířivkami, vod-
ními tryskami, chrliči a vodopády, klidový bazén 36°C s per-
ličkou a tryskami. Nechybí ani saunový svět (za příplatek cca 
4€) s finskou saunou, tureckou lázní, bylinnou a infra saunou, 
Kneippův chodník, tropická sprcha a  vyhřívací lavice. Vše 
pod jednou střechou!

Hotel nabízí komfortní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 
TV/SAT, rádiem, telefonem, ledničkou a varnou konvicí. Hos-
tům je k  dispozici na pokoji župan. Vyhlídková lázeňská re-
staurace nabídne plnou penzi formou švédských stolů.
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LÁZNĚ na svěžím vzduchu BARDĚJOVSKÉ KÚPELE14
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SLOVENSKO • PLNÁ PENZE • 10× LÉČEBNÁ PROCEDURA

Zavítejte na východ Slovenska do panensky 
krásné a čisté přírody, kde pod jižními 
svahy Nízkých Beskyd se rozkládají jedny 
z nejstarších lázní Bardějovské Kúpele.  
Pro výjimečné ovzduší s vůní jehličí a vzácné 
minerální prameny si lázně oblíbily známé 
osobnosti historického života. Rakouská 
císařovna Alžběta se s lázněmi loučila slovy: 
„Cítím se zdravá a svěží“. Bardějov je oázou 
zdraví, klidu a pohody. Získá si i Vaše srdce!
1. den: odjezd v  brzkých ranních hodinách, cestou zastávka na 
oběd, odpoledne příjezd do Bardějovských Kúpelí, uvítací přípitek, 
relaxace v hotelovém wellness, večeře, nocleh
2. den: po snídani lékařská prohlídka, léčebné procedury, odpole-
dne prohlídka lázní a ochutnávka pramenů (8 minerálních prame-
nů), relaxace v hotelovém wellness, večeře, nocleh
3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do Bar-
dějova (UNESCO), kouzelného středověkého města s  původním 

opevněním, bazilikou sv. Jiljí a  11 gotickými křídlovými oltáři, po-
sezení v  cukrárně Babička při kávě a  dortíku, v  podvečer návště-
va unikátního dřevěného kostelíku v  Hervartově (UNESCO), veče-
ře, taneční večer, nocleh
4. den: po snídani léčebné procedury, po poledni výlet do Prešova, 
jednoho z  nejkrásnějších měst Slovenska, procházka po historic-
kém centru s gotickým kostelem sv. Mikuláše a měšťanskými domy, 
návštěva Muzea vín s malou degustací (vstupné), večeře, relaxace 
v hotelovém wellness, nocleh 
5. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne prohlídka Skan-
zenu šarišské dědiny (unikátní dřevěné stavby představující kulturu 
a architekturu slovenského a rusínského obyvatelstva, včetně dvou 
kostelíků Sv. Michala a Sv.Mikuláše), pěší túra za zdravím po naučné 
stezce Čierna mláka, na rozloučenou Šarišský večer s bohatou ve-
čeří, specialitami, pálenkou, dobrým vínem, pivem a cikánskou hud-
bou (za příplatek 5€), nocleh
6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, odpočatí a plní zážitků od-
jíždíme domů, zastávka na salaši Krajinka s možností nákupu sýrů, 
návrat ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

jaro podzim

16.5. -21.5 26.9. – 1.10. 

8.990 Kč 8.990 Kč

Dítě 2-7 let na přistýlce platí 4.990 Kč a dítě 7-15 let na přistýlce platí 6.490 Kč

MONABONUS: 5× vstup do hotelového wellness ZDARMA! • 10× léčebná procedura 
NOVINKA 2017: PLNÁ PENZE FORMOU ŠVÉDSKÝCH STOLŮ!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× plná penze • 10× léčebná procedura • 5× vstup do wellness • služby průvodce 
• výlety dle programu • zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do  navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca  
1 €/os/noc  (hradí se na recepci hotelu) 
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Ostrov plný vůní a zeleně, úrodné vinice a citrusové háje, 
starobylá městečka rozesetá po úbočí sopky Monte Epo-
meo, krásné písčité i romanticky divoké pláže, ale přede-
vším hřejivé slunce a zázračné termální prameny - to je 
Ischia. Kouzelný ostrov, jehož břehy omývá Tyrhénské 
moře a krátká vzdálenost jej odděluje od Neapole a zná-
mého ostrova Capri. Ischia je jediné místo na světě, kde 
člověk společně s přírodou vytvořili krásu, která vrací 
sílu a dává chuť žít. Ischia to je jedinečná dovolená, kde 
svou mysl osvěžíte a své tělo ozdravíte!

BUSEM až na OSTROV ISCHIA JEDINĚ S MONATOUREM-
Trajektem i s monabusem

Vydejte se s námi do jižní Itálie na termální ostrov Ischia.

Čeká Vás vyhlídková jízda luxbusem přes Brennerský prů-
smyk mezi alpskými velikány až do přístavu Pozzuli, kde se 
s Vámi autobus nerozloučí. Pro vaše pohodlí bus trajektuje 
spolu s Vámi (a Vašimi zavazadly) až na ostrov Ischia, jehož 
břehy omývá Tyrhénské moře. Na palubě si vychutnáte ran-
ní (pravé italské) cappucino a polechtají Vás první sluneční 
paprsky.

Po připlutí na ostrov Vás autobus pohodlně vyloží před bra-
nami Vašeho hotelu!

 VILLA AL PARCO 3*
Velmi oblíbený rodinný hotel, sestávající z  hlavní budovy 
a  přilehlých pavilonů, leží v  krásné exotické zahradě, pou-
hých 500 m od slavné písčité pláže San Francesco. Do živých 
uliček středověkého Foria se dostanete příjemnou 15  min 
procházkou při moři nebo 5 min jízdou ostrovním autobu-
sem. Nedaleko hotelu se nachází slavná botanická zahrada 
La Mortella, jejímž patronem je následník britského trůnu – 
princ Charles.

Hotel: K ozdravení a osvěžení slouží 2 bazény s termální vo-
dou (1 venkovní minerální 25 °C a 1 vnitřní termální 36 °C), slu-
neční terasa s  lehátky a také stylový bar s domácím limon-
cellem pánů majitelů.

Pokoj: Útulné 2-lůžkové pokoje s balkonem či terasou (mož-
nost 1–2 přistýlek) jsou vybaveny telefonem a příslušenstvím. 
Klimatizace je za příplatek 10 €/den (k úhradě na místě).

Stravování: Polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výbě-
rem ze 2 menu o 3 chodech), nápoje k večeři nejsou v ceně.
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OMLAZUJÍCÍ RELAX v termálech na ISCHII15
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ITÁLIE • POLOPENZE

Dopřejte si týden plný pohody, poznávání, slunění 
a koupání v moři. Kromě veselého okruhu 
ostrovem a příjemné plavby lodí se zastávkami 
v jeskyních a romantických zátokách, Vás čekají 
pěší procházky za zdravím, ranní cvičení v bazénu 
a podvečerní jóga na pláži. Dech se Vám zatají 
v botanické zahradě Ravino, kde budete obdivovat 
kaktusy a sukulenty neuvěřitelných rozměrů 
a krásy a zároveň ochutnáte zázračný elixír mládí. 
1. den:  ranní odjezd na Rozvadov, přes Německo, Rakousko, vyhlídko-
vou cestou pod alpskými velikány do Itálie
2. den:  ráno příjezd do Neapole, trajekt Pozzuoli–Ischia (1,5 hod), ubyto-
vání v hotelu, odpoledne relaxace v termálech, slunění, koupání v moři
3. den: dopoledne uvítací schůzka s delegátem, osvěžující koktejl, slu-
nění a  koupání v  moři, podvečerní protahovací cvičení, po večeři ro-
mantická procházka po starobylém Foriu se slavným kostelíkem San-
ta Maria del Soccorso (z filmu Nebožtící přejí lásce)
4. den: dopoledne veselý okruh ostrovem, během kterého se dozvíte 
spoustu zajímavého, ochutnáte capuccino v  Serrara Fontana, navští-
víte rybářské městečko San´t Angelo se slavnou pláží Maronti, chy-
bět nebude ani ochutnávka ostrovních vín a  likérů, slunění a  koupání 
v moři, podvečerní protahovací cvičení, po večeři  promítání italského 
filmu (letní kino pod širým nebem)
5. den: ranní cvičení v bazénu, dopoledne návštěva tradičního trhu ve 
Foriu, nákup místních produktů, odpoledne pěší procházka na Baia 
di Sorgeto, kde horké prameny 90°C vyvěrají přímo do moře, ozdrav-
ná bahenní kúra, koupání a  slunění v  moři, po večeři „koncert“ pod 
hvězdami
6. den:  ranní cvičení v bazénu, poté příjemná plavba lodí kolem ostrova 
se zastávkami v jeskyních a v nejkrásnějších zátokách ostrova, koupání 

v průzračné vodě, ochutnávka specialit místní kuchyně, folklor a tanec 
přímo na palubě, jedinečný zážitek, který Vám nedá zapomenout na os-
trov Ischia, po výletu odpočinek a relaxace v bazénu
7. den: ranní cvičení v bazénu, dopoledne procházka do městečka Laco 
Ameno s vyprávěním o významných osobnostech, slavné archeologic-
ké centrum, kde byly objeveny pozůstatky starověké řecké civilizace, 
symbolem městečka je sopečný „hřib“ uprostřed moře, odpoledne spo-
lečná návštěva termálního parku Castiglione, slunění a koupání v moři, 
po večeři výtvarná dílna (malování kamínků nebo obrázků z písku)
8. den: ranní cvičení, společná procházka do botanické zahrady Ravi-
no s přednáškou, pan Giuseppe D´Ambra zde již 50 let pěstuje kaktusy 
a sukulenty neuvěřitelných rozměrů a krásy, na závěr Vás čeká omlazu-
jící elixír z kaktusu (za příplatek), odpoledne slunění a koupání, ischitán-
ský večer s hudbou a tancem na rozloučenou
9. den: dopoledne sladké „nicnedělání“ na pláži a  ostrovní nakupová-
ní suvenýrů, rozloučení s ostrovem, v podvečer trajekt Ischia–Pozzuoli, 
noční přejezd přes Itálii a Rakousko do ĆR 
10. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách
* změna programu vyhrazena

Monabonus: ranní cvičení v bazénu a podvečerní jóga 
na pláži, pěší túry za zdravím, letní kino a koncert 

pod širým nebem, výtvarná dílna ZDARMA!  
Masáže za příplatek.

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Beroun, Rokycany, Plzeň
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • trajekt na Ischii a zpět • 7× ubytování v hotelu Villa Al Parco *** •  7× polopenze • průvodcovské 
služby • balíček na cestu • štamprlička pro dobrou náladu • zákonné pojištění CK • DPH
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • pobytovou taxu 1€ /os/noc (hradí se na recepci hotelu) • vstupné 
do termálních parků a navštěvovaných objektů • ostrovní jízdenka cca 16€ • okruh ostrovem a lodní výlet

ITÁ
LIE

2.6. – 11.6. 9.990 Kč 9.6. – 18.6.
1.9. – 10.9. 10.990 Kč 8.9. – 17.9.

Po celý RELAX pobyt se o Vás bude starat zkušený a usměvavý tým CK Monatour,  
delegátka Romana Ježková a senior animátorka Jana Červinková!



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, Zalakaros, Hajdúszoboszló, Tapolca, Bükfürdő, 
Sárvár, Bardějovské Kúpele, Vyšné Ružbachy, Dudince a Velký Meder 

Vás očekává magie vody, tepla, světla, masáží, pohybu a zdraví.

Odhalte novou lásku Slovinsko  
a na dosah ležící lázně Moravské Toplice.

Perličkové a uhličité koupele odstraňují stres, navozují stav klidu, štěstí a pohody. Rozličné druhy masáží 
od klasických až po japonské zlepšují krevní oběh, podporují látkovou výměnu a regenerují tělo. 

Parafínové a rašelinové zábaly velmi účinně zmírňují bolesti.  
Jedinečnou procedurou je hipoterapie, ranní rozcvička na hřbetě koně, která zharmonizuje tělo i duši.

www.monatour.cz
Infolinka:
724 39 39 39

Pohoda

Víno

Zážitky

Termály


