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Zájezdy za termálními prameny

Relax v termálech západního Podunají
Další z našich oblíbených relaxačních zájezdů spojující koupání s poznáváním nás zavede do západní části Maďarska v západním Podunají nedaleko pobřeží Balatonu. Maďarsko je bohaté
na termální a léčivé vody a velká část tohoto přírodního bohatství se nachází právě v této oblasti.
Naším pobytovým místem budou termální, léčebné a zážitkové lázně Kehida v Kehidakustány
s ubytováním ve ****hotelu Kehida Termal, který je propojen s lázeňským areálem. Snídaně i večeře
jsou podávány formou bufetu.

Kehida – Keszthely – Hevíz – Sarvar
ČÍSLO ZÁJEZDU
92349
92359

TERMÍN
11. 04. – 14. 04. 2019
17. 10. – 20. 10. 2019

6 290 Kč

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 3x ubytování
v ****hotelu v areálu lázní, 3x polopenze formou bufetu, vstupné do lázní v Kehidě
vč. županů, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Beroun – Praha (cca 06.00 hodin) – Brno. (Možnost
přistoupit na trase po dohodě s CK.) Dojezd do KEHIDAKUSTÁNY mezi 14. a 15. hodinou, ubytování.
Koupání a relax v lázních (možno nahlédnout na: www.kehidatermal.hu). Lázně s mediteránní
atmosférou nabízejí návštěvníkům bazény s léčebnou vodou bohatou na vápník, magnézium,
vodík a uhličitany, v krytých lázních pak ve třech podlažích zážitkové bazény, gejzíry, 94 m vysoký
tobogan se zvukovými a světelnými efekty a další atrakce, samozřejmostí je wellnes a saunový
svět. Do lázeňské části budete procházet rovnou ze svých pokojů, takže budete zažívat absolutní
pohodlí. Večeře a nocleh.
2. den: Po snídani přejezd do KESZTHELY, příjemného a oblíbeného města na pobřeží Balatonu. Mnohé
z elegantních ulic dýchají maloměstskou atmosférou 19. století, kdy bylo město výhradním majetkem rodiny Festeticsů. Prohlídka novobarokního zámku Festeticsů se zrcadlovým sálem, proslulou
knihovnou Helikon a velkolepými anglickými zahradami. Po procházce centrem města návrat do Kehidy, koupání v termálním areálu. Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Výlet do HEVÍZU, úchvatného lázeňského
místa s největším termálním jezerem na světě,
jehož voda je využívána ke koupání. (Možno nahlédnout na: www.lakeheviz.com)Teplota vody
jen zřídkakdy klesá pod 30 °C. Hevíz je označován pramenem života – zdejší pramen obsahující sloučeniny síry a nerostných látek je tak
mohutný, že se voda v jezeře zcela vymění během
72 hodin. Ke konci 19. století se stal Hevíz honosným letoviskem. Po návštěvě farmářských trhů
ve městě koupání v lázních Hevíz (3 hodiny). Návrat do hotelu, koupání a relax v termálním areálu.
Večeře a nocleh.

4. den: Snídaně. Přejezd do SARVARU, malého
příjemného města s nejmladšími lázněmi
v Maďarsku. Moderní rozsáhlý termální,
relaxační a léčebný areál je určen všem
generacím. Léčebná část s krytými i otevřenými bazény s léčivou vodou a relaxačně – zážitkovými bazény je propojena
se zážitkovou částí s rozsáhlým bazénem
s mořskými vlnami a dalšími atrakcemi.
V odpoledních hodinách odjezd. Návrat
do ČR do půlnoci.

VSTUPNÉ DO LÁZNÍ
V KEHIDĚ V CENĚ
ZÁJEZDU.

NÁŠ TIP

DO MAĎARSKA ZA VÍNEM A KOUPÁNÍM
V TERMÁLNÍCH PRAMENECH
Eger, Miškolc, Bogács, Budapešť
ČÍSLO ZÁJEZDU
91919
91929

TERMÍN
18. 04. – 22. 04. 2019
25. 10. – 29. 10. 2019

5 190

Kč

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 3x ubytování
v *** hotelu, 3x snídaně, 2x večeři, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti
úpadku.

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 23.00 hodin)
– Brno. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Cesta přes Slovensko do Maďarska.
2. den: Ráno příjezd do BUDAPEŠTI, výjezd na Citadelu vysoko nad městem s fascinujícím výhledem
na probouzející se město. Přejezd přes známý Alžbětin most do centra města – zastávka u hlavní
městské tržnice překypující ruchem, plné nejrůznějších dobrot a maďarských specialit. V poledních hodinách přejezd do rázovité vinařské obce BOGÁCS nebo MEZÖKÖVESD v sousedství
Egeru. Koupání v místních termálních lázních (léčba revmatických a kloubových onemocnění,
zažívacích potíží a krevního tlaku – teplota vody 28–35 °C). Ubytování v hotelu. Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do MIŠKOLCE – prohlídka města, návštěva tržnice. Návštěva unikátního
lázeňského areálu MISKOLC-TAPOLCA, jehož část je umístěna v přírodní jeskyni (léčba neurotických potíží, vysokého tlaku a žaludečních potíží – teplota vody 28–32 °C). Po vykoupání
přejezd do vinařské obce BOGÁCS na návštěvu místních sklípků, kterých je velké množství na kopečku
u obce na ochutnání vína. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka EGERU, nejkrásnějšího barokního města ležícího uprostřed známé vinařské
oblasti (Egri Bikavér, Debroi, Medoc Noir). Přejezd do městečka EGERSZALOK, kde se budete
koupat v nových termálních lázních, které byly postaveny u nádherného přírodního útvaru
nazývaného „maďarské PAMUKKALE“. Ve večerních hodinách přejezd do „Údolí krásných
žen“ na návštěvu místních sklípků na ochutnávku vína a možnost večerního posezení v czárdě
s večeří, kterou si budete moci vybrat z obrázkového jídleníčku za výhodné ceny. Po skončení
návrat zpět do hotelu na nocleh.

OBLÍBENÉ

NOVĚ
S POLOPENZÍ

5. den: Snídaně. Přejezd do Budapešti na Náměstí hrdinů se sochami maďarských předků a další zajímavosti. Možnost návštěvy známých Sceseniho termálních lázní. Průjezd BUDAPEŠTÍ – „Paříží
východu“, ke hradu, odkud se vydáme na krátkou procházku k Matyášovu chrámu, Rybářské
baště s nádherným výhledem na Pešť, Budínský hrad a parlament. Odjezd z Budapešti v podvečer. Návrat do ČR okolo půlnoci.

telefon: +420 371 784 918 • fax: +420 371 794 793 • e–mail: ck@interzbiroh.cz • www.e-poznavaci-zajezdy.cz
REZERVUJTE TELEFONICKY, E–MAILEM, OBRATEM VÁM ZAŠLEME SMLOUVU O ZÁJEZDU NA VÁMI VYBRANÝ ZÁJEZD

ZLATÉ TERMÁLNÍ ÚDOLÍ
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