
✓ Nezávazná rezervace dle dohody v CK (bez podpisu objednávky
a platby zálohy)

✓ Při podpisu objednávky záloha jen 1.000 Kč za osobu,
doplatek 40 dní před odjezdem

✓ Storno bez udání důvodu jen 1.000 Kč za osobu do 40 dní
před odjezdem 

✓ Cestovní pojištění kryje i léčbu Covid-19 a náklady související
s přerušením zájezdu 

Tato nabídka je platná od 25. 10. 2021 až do odvolání.
Bližší informace žádejte v cestovní kanceláři.

BEZPEČNÁ REZERVACE A PLATBA

Pořadatel zájezdů: CESTA Travel Agency, s.r.o., Legerova 432, Kolín, IČ: 26735997

Váš specialista na lázně a wellness



HARKÁNY
MAĎARSKO

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
LÁZNĚ NAŠÍ CK

BEZPEČNÁ
PLATBA

NOVĚ OTEVŘENÁ
ČÁST LÁZNÍ



MAĎARSKO

HARKÁNY
Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Maďarska
v údolí obklopeném vinicemi a patří mezi vyhlášené
maďarské lázně. Je vyhledávaným a oblíbeným místem
nejen pro stálost teplého a příjemného počasí,
ale zejména pro složení místní termální léčivé vody,
která obsahuje řadu sulfidů a fluoridů. K prožití
příjemného večera s hudbou, tancem, dobrým jídlem
a pitím jsou jako stvořené csárdy - typické maďarské
restaurace, jejichž návštěva patří k příjemným zážitkům.

INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř, revmatismus),
osteoporózy, poúrazová a pooperační rehabilitace, léčba chronických
gynekologických onemocnění, zažívacích potíží a poruch trávení, kožních
chorob (lupénka, ekzém).

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Velmi pěkný lázeňský areál s rozlohou cca 13 ha se nachází přímo v centru
Harkán. Lázně jsou rozděleny na léčebnou část se saunovým světem,
zážitkovou část a nově otevřenou zážitkovou část Harka. Za příplatek
je možné si objednat řadu léčebných procedur, masáží a zábalů. V bazénech
s termální vodou se doporučuje pobýt max. 20 min., a poté si odpočinout.
Lázeňský areál nabízí bohaté možnosti stravování.
Léčebná část (celoročně otevřená): venkovní, polokrytý a vnitřní bazén
(36-38°C), 2 whirlpooly (34-36°C), 2 jacuzzi (34-36°C). Dětem do 14 let
je vstup do léčebné části umožněn pouze na základě lékařského doporučení,
bližší informace žádejte v cestovní kanceláři.
Saunový svět (součást léčebné části): finské sauny, infrasauna, parní kabina,
tepidárium, bazén s gejzírem, jacuzzi a Kneippův chodník.
Zážitková část (otevřená od cca poloviny června do cca poloviny září, záleží
na provozovateli lázní): 2 venkovní bazény (26-32°C), plavecký bazén
(22-26°C), sluneční terasa pro nudisty, tobogánový svět, dětský bazén
s atrakcemi, dětské hřiště, hřiště na fotbal, stolní tenis, kuželky, šachy.
Zážitková část Harka (celoročně otevřená): v roce 2021 nově otevřená
část, která zahrnuje venkovní bazén rozdělený na dvě části - relaxační
a plaveckou (30-36°C) a 2 vnitřní zážitkové bazény s atrakcemi a skluzavkami
(30-32°C).

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Harkány je zajišťována klimatizovanými autobusy s možností
občerstvení.
Standardní trasa: ČR - Bratislava - Budapešť (obchvat M0) - Harkány.
Odjezd autobusu z ČR u zájezdů na 7 nocí je v pátek ve večerních hodinách,
příjezd do Harkán je v sobotu v ranních hodinách. Odjezd z Harkán je v sobotu
ve večerních hodinách, příjezd do ČR je v neděli v časných ranních hodinách.
Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava
(Pávov) - Brno. V termínech označených hvězdičkou je možný odjezd z Hradce
Králové a Pardubic (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku). Po dohodě jsou
možná i další místa, více info žádejte v cestovní kanceláři.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Pečená kachna v csárdě
Posezení ve stylové csárdě, vynikající večeře a zábava při živé muzice. K jídlu
se podává pečená kachna, zákusek, aperitiv a neomezená konzumace vína.



Večer v Halaszcsárdě
Společné posezení u živé muziky ve stylové rybí csárdě. Výborná kuchyně,
víno, hudba a tanec.
Pécs
Prohlídka starobylého univerzitního města s mnoha památkami.
Tržnice
Společný nákup maďarských specialit v harkáňské tržnici (klobásy, čabajky,
sýry, koření apod.). 

VÝHODNÉ POBYTY NA 9 NOCÍ ZA CENU 7 
V termínech 19.4. - 28.4., 28.4. - 7.5. a 17.9. - 26.9. (viz cenové tabulky). 

LÁZEŇSKÝ AREÁL - VEDLEJŠÍ SEZÓNA
Mimo hlavní sezónu (červen - září, záleží na provozovateli lázní)
je náv štěv níkům k dis po zi ci léčebná část se saunovým světem - venkovní,
polokrytý a vnitřní bazén (36-38°C), 2 whirl pooly, 2 ja cu zzi (32-33°C),
finské sauny, infra sau  na, parní kabina, tepidárium, bazén s gej zí rem, ja cuzzi
a Kneippův chodník a v roce 2021 nově otevřená zážitková část Harka, která
zahrnuje venkovní bazén rozdělený na dvě části - relaxační a plaveckou
(30-36°C) a 2 vnitřní zážitkové bazény s atrakcemi a skluzavkami (30-32°C).

MAĎARSKO

HARKÁNY



HOTEL FORRÁS
HARKÁNY

NAŠE HODNOCENÍ HOTELU  ***

POLOHA  cca 250 m od lázeňského areálu » cca 250 m od centra města.

UBYTOVÁNÍ  dvoulůžkové pokoje s balkonem (1. patro) a bez balkonu
(2. patro) » pokoj Superior (balkon, obývací místnost a ložnice) pro 2-4 osoby
» bezbariérový pokoj (přízemí) » možnost 1 přistýlky » vlastní sociální
zařízení » TV » lednička » klimatizace (pouze ve 2. patře, za poplatek
500 HUF/den, platí se na místě) » župan na pokoji » WIFI.

VYBAVENÍ HOTELU  restaurace s terasou » zahrada s posezením »
uzavřené parkoviště » wellness procedury - klasická masáž, masáž hlavy nebo
chodidel, parafínový a rašelinový zábal.

STRAVOVÁNÍ  polopenze - snídaně formou bufetu a večeře formou výběru
ze 3 menu o 3 chodech (polévka, hlavní jídlo a dezert).

CENA ZAHRNUJE  7x ubytování » 7x polopenzi » snídani navíc v den
příjezdu (pro klienty s dopravou autobusem) » 7x nápoj k večeři (2 dcl vína /

3 dcl piva / 2 dcl nealko) » kávu zdarma po celý den » vypůjčení županu »
pobytovou taxu » delegátský servis.

PŘÍPLATKY  doprava autobusem 1.700 Kč » pokoj Superior 500 Kč/pokoj/
týden » kompletní pojištění vč. storna (rozšířené o COVID-19) 297 Kč/7 nocí »
363 Kč/9 nocí.

DĚTSKÉ CENY  dítě 3-6 let na přistýlce 1.500 Kč » dítě 6-12 let na přistýlce
3.000 Kč.

SLEVY  stálí klienti - 3% (platí do 31.1.) » senioři nad 65 let - 5% » slevy
neplatí u pobytů na 9 nocí.

■ výhodné pobyty na 9 nocí za cenu 7
■ pobyty na 7 nocí

cca 250 m
od lázeň ského areálu 

půjčení županu
zdarma

nápoj k večeři
v ceně

káva zdarma
po celý den

cena od 6.990 Kč

* svoz z HK a PU (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku)

Termín pobytu

Dospělý - lůžko “balkon”
Dospělý - lůžko

Dospělý - přistýlka
1-lůžkový pokoj

Termín pobytu

Dospělý - lůžko “balkon”
Dospělý - lůžko

Dospělý - přistýlka
1-lůžkový pokoj

09.07. 16.07.* 23.07. 30.07.* 06.08. 13.08.* 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.* 17.09.
16.07. 23.07.* 30.07. 06.08.* 13.08. 20.08.* 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.* 26.09.

7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390
6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290

+1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100

6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990

HOTEL FORRÁS

19.04.* 28.04. 07.05.* 14.05. 21.05. 28.05.* 04.06. 11.06. 18.06. 25.06. 02.07.
28.04.* 07.05. 14.05.* 21.05. 28.05. 04.06.* 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07.

7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390 7.390
6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290 6.290

+1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100 +1.100

6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990



TERMÍN:                      14.04. - 18.04.
*05.10. - 09.10.
26.10. - 30.10.

*16.11. - 20.11.
CENA: 6.390 Kč

Program zájezdu:
1. den: odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v pozd -
 ních večerních hodi nách, noč  ní přejezd.
2. den: příjezd do lázní HARKÁNY v ranních ho di   -
nách, snídaně, prohlídka města, pobyt v láz ních.
3. den: PÉCS - sta ro by lé univer zit ní město s mno ha
pa mátkami. Odpoledne po   byt v láz ních HAR KÁ NY,
ve čer vý let za kachními hody - po   sezení ve stylové
csárdě u vy    ni ka jící ve če ře - pe   če ná kach  na, aperitiv,

neo me ze ná kon zumace vína a zába va při živé muzice. 
4. den: dopoledne výlet do MÁRIAGYÜD - pout -
ní kláš ter, křížová ces  ta na horu Tenkés, VILLÁNY -
vi nař ská obec s mno ha vinný mi sklepy, muzeem vína,
ochut    návka ví na s možností náku pu pří mo ve vinném
sklíp ku, od po  led ne po byt v láz  ních HARKÁNY.
5. den: ráno odjezd, cestou zastávka v nedalekém
měs  teč ku SIKLÓS se za     cho      valým hradem, pří   jezd do
ČR v pozd ních večerních hodi nách.

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 4x sní  da ni, 2x večeři
včetně nápoje, 1x večeři formou kachních hodů, kávu
po celý den, vy půjčení župa nu, do pra vu au to   bu sem
včetně vý  le tů, pobyto vou ta xu, služ  by prů vod ce.
Příplatky: pokoj s bal ko nem 100 Kč/os., 1-lůžkový
po koj 600 Kč, kompletní pojištění vč. storna 132 Kč
(roz šířené o COVID-19). 

Slevy: dospělý přistýlka - 1.000 Kč, stálí klienti - 3 %
(pla tí do 31.1.), senioři nad 65 let - 5%.

Lázeňský areál: mimo sezónu je náv štěv níkům
k dis po zi ci léčebná část se saunovým světem - ven -
kov  ní, polokrytý a vnitřní bazén (36-38°C), 2 whirl -
pooly, 2 ja cu zzi (32-33°C), finské sauny, infra sau  na,
par ní kabina, tepidárium, bazén s gej zí rem, ja cuzzi
a Kneippův chodník a v roce 2021 nově otevřená zá -
žit  ková část Harka, která zahrnuje venkovní bazén
roz dělený na dvě části - relaxační a plaveckou (30-
36°C) a 2 vnitřní zážitkové bazény s atrakcemi a sklu -
zav  kami (30-32°C).

* svoz z Hradce Králové a Pardubic (svoz mi kro bu -
sem do Kolína bez pří platku)

HOTEL FORRÁS
HARKÁNY

VELIKONOCE / PODZIM V LÁZNÍCH A KACHNÍ HODY
HOTEL FORRÁS - HARKÁNY



APARTMÁNY LILA
HARKÁNY

POLOHA
cca 200 m od lázeňského areálu » cca 200 m od cent ra.

UBYTOVÁNÍ
apartmány pro 2 osoby » mož nos t 1 přistýlky » kuchyňský kout » obytná
míst  nost » vlastní sociální zařízení » balkon » TV.

STRAVOVÁNÍ
bez stravy, za přípla tek snídaně formou bufetu a ve če ře formou vý bě ru
ze 3 menu o 3 chodech včetně nápoje, které se po dá vají v re s     tau raci hotelu
Forrás ve vzdá le  nos ti cca 50 m. 

CENA ZAHRNUJE
7x ubytování » pobyto vou taxu » de le gátský ser vis.

PŘÍPLATKY
doprava autobusem 1.700 Kč » 7x snídaně 700 Kč » 9x snídaně 900 Kč »
7x ve če ře s nápojem 1.600 Kč » 9x večeře s nápojem 2.000 Kč » kompletní
pojištění vč. storna (rozšířené o COVID-19) 297 Kč/7 nocí » 363 Kč/9 nocí.

DĚTSKÉ CENY
dítě 3-12 let na přistýlce 3.190 Kč.

SLEVY
stálí klienti - 3% (platí do 31.1.) » senioři nad 65 let - 5% » slevy neplatí
u pobytů na 9 nocí.

■ v termínech označených hvězdičkou je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic - svoz mikrobusem do Kolína (bez příplatku)

■ výhodné pobyty na 9 nocí za cenu 7
■ pobyty na 7 nocí

cca 200 m
od lázeň ského areálu 

oblíbené
apartmány

možnost dokoupení
stravování

cena od 4.890 Kč

* svoz z HK a PU (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku)

Termín pobytu

Dospělý - lůžko
Dospělý - přistýlka
1-lůžkový pokoj

Termín pobytu

Dospělý - lůžko
Dospělý - přistýlka
1-lůžkový pokoj

09.07. 16.07.* 23.07. 30.07.* 06.08. 13.08.* 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.* 17.09.
16.07. 23.07.* 30.07. 06.08.* 13.08. 20.08.* 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.* 26.09.

3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990
+1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300

4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890

APARTMÁNY LILA

19.04.* 28.04. 07.05.* 14.05. 21.05. 28.05.* 04.06. 11.06. 18.06. 25.06. 02.07.
28.04.* 07.05. 14.05.* 21.05. 28.05. 04.06.* 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07.

3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990
+1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 +1.300

4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890



APARTMÁNY REKORD
HARKÁNY

POLOHA
cca 350 m od lázeňského areálu » cca 350 m od cent ra.

UBYTOVÁNÍ
apartmány pro 2 osoby » mož nos t 1 přistýlky » kuchyňský kout » obytná
míst  nost » vlastní sociální zařízení » balkon » TV.

STRAVOVÁNÍ
bez stravy, za přípla tek snídaně formou bufetu a ve če ře formou vý bě ru
ze 3 menu o 3 chodech včetně nápoje, které se po dá vají v re s     tau raci hotelu
Forrás ve vzdá le  nos ti cca 350 m. 

CENA ZAHRNUJE
7x ubytování » pobyto vou taxu » de le gátský ser vis.

PŘÍPLATKY
doprava autobusem 1.700 Kč » 7x snídaně 700 Kč » 9x snídaně 900 Kč »
7x ve če ře s nápojem 1.600 Kč » 9x večeře s nápojem 2.000 Kč » kompletní
pojištění vč. storna (rozšířené o COVID-19) 297 Kč/7 nocí » 363 Kč/9 nocí.

DĚTSKÉ CENY
dítě 3-12 let na přistýlce 1.690 Kč.

SLEVY
stálí klienti - 3% (platí do 31.1.) » senioři nad 65 let - 5% » slevy neplatí u
pobytů na 9 nocí.

■ v termínech označených hvězdičkou je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic - svoz mikrobusem do Kolína (bez příplatku)

■ výhodné pobyty na 9 nocí za cenu 7
■ pobyty na 7 nocí

cca 350 m
od lázeň ského areálu 

výhodná
cena

možnost dokoupení
stravování

cena od 4.190 Kč

* svoz z HK a PU (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku)

Termín pobytu

Dospělý - lůžko
Dospělý - přistýlka
1-lůžkový pokoj

Termín pobytu

Dospělý - lůžko
Dospělý - přistýlka
1-lůžkový pokoj

09.07. 16.07.* 23.07. 30.07.* 06.08. 13.08.* 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.* 17.09.
16.07. 23.07.* 30.07. 06.08.* 13.08. 20.08.* 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.* 26.09.

2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390
+1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600

4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190

APARTMÁNY REKORD

19.04.* 28.04. 07.05.* 14.05. 21.05. 28.05.* 04.06. 11.06. 18.06. 25.06. 02.07.
28.04.* 07.05. 14.05.* 21.05. 28.05. 04.06.* 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07.

2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390
+1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600 +1.600

4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190



KEHIDAKUSTÁNY
MAĎARSKO

VSTUPNÉ
DO LÁZNÍ V CENĚ

BEZPEČNÁ
PLATBA

2 VÝLETY
V CENĚ



MAĎARSKO

KEHIDAKUSTÁNY
Lázeňský komplex Kehidakustány se nachází cca 13 km
od Hévízu a 25 km od jezera Balaton v údolí řeky Zala.
Vesnička, která je schovaná uprostřed zalesněné
pahorkatiny se zviditelnila po objevení pramenu termální
vody v roce 2003. Termální minerální voda vyvěrá
z pramene o teplotě 49°C a je bohatá na hořčík a vápník.
Okouzlující okolní krajina a klidné prostředí venkova
je ideálním místem k fyzickému i duševnímu odpočinku.

INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř, revmatismus),
osteoporózy, poúrazová a pooperační rehabilitace, léčba chronických gyne ko -
logických onemocnění, poruch trávení a kožních chorob (lupénka, ekzém).

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Moderní lázeňský areál rozkládající se v parku o rozloze 3 ha s vodní plochou
2.600 m2 nabízí svým návštěvníkům 3 propojené části - léčebnou, zážitkovou
část a saunový svět. Za příplatek je možné si objednat řadu masáží a zábalů.
V bazénech s termální vodou se doporučuje pobýt max. 20 min., a poté si
odpočinout. Areál je vhodný pro návštěvníky všech věkových kategorií.
Léčebná část: 2 vnitřní termální bazény s masážními tryskami (34-36°C)
a pitná fontána. Do této části nemají přístup děti.
Zážitková část: venkovní termální bazén s vodními atrakcemi (30-34°C), 
venkovní termální bazén (34-36°C), venkovní termální sedací bazén zakrytý
(34-36°C), bazén s vlnobitím (24°C), 2 plavecké bazény (22-32°C), obří
skluzavky a dětský bazén (26-30°C). Vnitřní zážitkový bazén s masážními
tryskami a lehátky (28-30°C), whirlpool (28-30°C), divoká řeka, 94 m dlouhý
tobogán, dětský bazén se skluzavkou (30-32°C).
Saunový svět: finská sauna, infrasauna, aromasauna, parní kabina,
whirlpool s termální vodou, Kneippův chodník.
Sportovní vyžití nabízí fitness, aqua aerobic, stolní tenis a půjčovna kol.

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Kehidakustány je zajišťována klimatizovanými autobusy
s možností občerstvení.
Standardní trasa: ČR - Bratislava - Csorna - Sárvár - Kehidakustány. Odjezd
autobusu je v časných ranních hodinách, příjezd do Kehidakustány
je v odpoledních hodinách. Odjezd z Kehidakustány je v odpoledních hodinách,
příjezd do ČR je v pozdních večerních hodinách.
Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava
(Pávov) - Brno. V termínech označených hvěz dičkou je možný odjezd z Hradce
Králové a Pardubic (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku). Po dohodě jsou
možná i další místa, více infor ma cí žá   dejte v cestovní kanceláři.

VÝLETY V CENĚ ZÁJEZDU
(pouze u zájezdů na 6 nocí)
Hévíz
Dopolední prohlídka centra lázeňského městečka s největším biologicky
aktivním termálním jezerem v Evropě, návštěva místní tržnice.
Vinné sklepy Hévíz-Egregy s ochutnávkou
Večerní posezení s živou hudbou ve stylové vinárně mezi vinicemi ve vinařské
oblasti Hévíz-Egregy. V ceně je ochutnávka 7 druhů místních vín, možnost
nákupu vybraných vín.



HOTEL HERTELENDY HOUSE
KEHIDAKUSTÁNY

NAŠE HODNOCENÍ HOTELU  ****

POLOHA
cca 150 m od lázeňského areálu (není propojen chodbou).

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje s terasou (přízemí), balkonem (1. patro) a bez balkonu
(2. patro) » možnost 1 dětské přistýlky (na vyžádání) » vlastní sociální zařízení
» fén » TV » minibar » klimatizace » trezor » telefon » župan na pokoji
» WIFI.

VYBAVENÍ HOTELU KEHIDA TERMAL
Hertelendy House má se sousedním hotelem Kehida Termal **** (cca 150 m)
společné některé vybavení: recepce » restaurace s maďarskou a mezinárodní
kuchyní » samoobslužná restaurace » bar » cukrárna » dětský miniklub »
kosmetický salón » kadeřnictví » obchůdky » bankomat.

VYBAVENÍ HOTELU HERTELENDY HOUSE
stylová společenská místnost s posezením, krbem a TV » wellness centrum »
panoramatický výtah.

WELLNESS CENTRUM
whirlpool » finská sauna » parní kabina » solárium » mini fitness.

STRAVOVÁNÍ
polopenze - snídaně a večeře formou bohatého bufetu, strava se podává

v restauraci hotelu Kehida Termal **** (cca 150 m).

CENA ZAHRNUJE
ubytování s polopenzí na 3, 4 nebo 6 nocí (viz ceník) » vstupné do lázní »
vstup do hotelového wellness centra » vypůjčení županu » dopravu
autobusem » 2 výlety do Hévízu (pouze u zájezdů na 6 nocí) » pobytovou
taxu » delegátský servis.

PŘÍPLATKY
kompletní pojištění vč. storna 132 Kč/3 noci » 165 Kč/4 noci » 231 Kč/6 nocí
(rozšířené o COVID-19).

SLEVY
stálí klienti - 3% (platí do 31.1.) » senioři nad 65 let - 5%.

■ zájezdy na 3-4 noci
■ zájezdy na 6 nocí

■ v termínech označených hvězdičkou je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic - svoz mikrobusem do Kolína (bez příplatku)

cca 150 m
od lázeň ského areálu 

vstupné do lázní
v ceně

hotelové wellness
centrum

2 výlety do Hévízu
v ceně

* svoz z HK a PU (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku)

Termín zájezdu

Dospělý - lůžko
Dospělý - lůžko “balkon”
1-lůžkový pokoj

Počet nocí

04.05.* 27.05.* 08.06. 14.06.* 20.06. 18.08.* 24.08. 30.08. 05.09.* 28.09.*
07.05.* 02.06.* 14.06. 20.06.* 26.06. 24.08.* 30.08. 05.09. 11.09.* 02.10.*

6.990
7.090
+1.300

10.290
10.490
+2.500

10.290
10.490
+2.500

10.990
11.190
+2.500

10.990
11.190
+2.500

12.990
13.190
+2.500

11.990
12.190
+2.500

10.290 10.290 7.990
10.490
+2.500

8.090
+1.700

3 6 6 6 6 6 6 6 6 4

HOTEL HERTELENDY HOUSE

cena na 3-4 noci od 6.990 Kč
cena na 6 nocí od 10.290 Kč

10.490
+2.500



MOSONMAGYARÓVÁR
MAĎARSKO

VSTUPNÉ
DO LÁZNÍ V CENĚ

BEZPEČNÁ
PLATBA

NOVINKA
2022



MAĎARSKO

MOSONMAGYARÓVÁR
Mosonmagyaróvár se nachází v se ve ro  zá padním cípu
Ma ďar ska, jen pár kilomet rů od slovenské hranice. Je to
živé město s mno   ha obchody a res  tau ra ce mi, ale i s histo -
rickým centrem s pěší pro me ná dou. Zdejší termál ní
láz ně se na  chá    zí uprostřed zeleně ne da leko centra
města. Termální pra men s alkalic kou hy dro gen-uhličita -
no vou vo dou s ob sa    hem mno ha roz puš tě  ných solí trys ká
z hloub ky 2 km a je ho teplota je 74°C.

INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř, revmatismus),
Bechtěrevovi nemoci, poúrazová a pooperační rehabilitace, léčba chronických
gyne ko logických onemocnění, zažívacích potíží a poruch trávení, onemocnění
dýchacího ústrojí.

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Celoročně otevřený lázeňský areál navazuje na histo rické centrum města.
Náv štěv   ní kům nabízí venkovní léčebný bazén (36-38°C), sedací léčebný bazén
(34-36°C), zážitkový bazén (30-33°C), zážitkový bazén (36-37°C), polokrytý
zážitkový bazén (36-37°C) včetně jacuzzi, venkovní plavecký bazén (27-29°C),
vnitřní plavecký bazén (27-29°C), dětský bazén (30-32°C), dětské brouzdaliště
(30-32°C), skluzavky a odpočinkové prostory, WIFI.

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Mosonmagyaróvár je zajišťována klimatizovanými autobusy
s možností občerstvení.
Standardní trasa: ČR - Bratislava - Mosonmagyaróvár. Odjezd autobusu je
v časných ranních hodinách, příjezd do Mosonmagyaróváru je v odpoledních
hodinách. Odjezd z Mosonmagyaróváru je v odpoledních hodinách, příjezd
do ČR je ve večerních hodinách.
Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava
(Pávov) - Brno. V termínech označených hvěz dičkou je možný odjezd z Hradce
Králové a Pardubic (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku). Po dohodě jsou
možná i další místa, více infor ma cí žá   dejte v cestovní kanceláři.



AQUA HOTEL TERMÁL
MOSONMAGYARÓVÁR

NAŠE HODNOCENÍ HOTELU  ***

POLOHA
přímo u lázeňského areálu » nedaleko centra města.

UBYTOVÁNÍ
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje typu STANDARD+ » možnost 1 dětské
přistýlky » vlastní sociální zařízení » fén » TV » telefon  » minibar »
trezor » klimatizace » župan na pokoji » WIFI. 

VYBAVENÍ HOTELU
propojení hotelu s lázeňským areálem (není propojen krytou chodbou) »
recepce » restaurace k podávání snídaní a večeří » wellness centrum »
půjčovna kol (za poplatek) » výtah.  

WELLNESS CENTRUM
krytý bazén s termální vodou (35-37°C) » finská sauna » infrasauna »
možnost léčebných procedur a masáží (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.

CENA ZAHRNUJE
ubytování s polopenzí na 3 nebo 6 nocí (viz ceník) » vstupné do lázní » vstup
do hotelového wellness centra » vypůjčení županu » dopravu autobusem »
pobytovou taxu.

PŘÍPLATKY
kompletní pojištění vč. storna 132 Kč/3 noci » 231 Kč/6 nocí (rozšířené
o COVID-19).

SLEVY
stálí klienti - 3% (platí do 31.1.) » senioři nad 65 let - 5%.

■ zájezdy na 3 noci     ■ zájezdy na 6 nocí

■ v termínech označených hvězdičkou je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic - svoz mikrobusem do Kolína (bez příplatku)

propojen
s lázeň ským areálem 

vstupné do lázní
v ceně

hotelové wellness
centrum

župan
na pokoji

* svoz z HK a PU (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku)

Termín zájezdu

Dospělý - lůžko Standard+
1-lůžkový pokoj

Počet nocí

28.04.* 26.05. 04.06. 10.06.* 16.06. 22.06.* 19.08.* 25.08. 31.08.* 06.09. 06.10. 03.11.*
01.05.* 29.05. 10.06. 16.06.* 22.06. 28.06.* 25.08.* 31.08. 06.09.* 12.09. 09.10. 06.11.*

6.790
+900

6.790
+900

9.990
+1.800

9.990
+1.800

9.990
+1.800

9.990
+1.800

9.990
+1.800

9.990 9.990 9.990 6.790 6.790
+1.800 +1.800 +900 +900

3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3

AQUA HOTEL TERMÁL

+1.800

cena na 3 noci od 6.790 Kč
cena na 6 nocí od 9.990 Kč



BÜKFÜRDÖ
MAĎARSKO

VSTUPNÉ
DO LÁZNÍ V CENĚ

BEZPEČNÁ
PLATBA

OBLÍBENÉ
LÁZNĚ



MAĎARSKO

BÜKFÜRDÖ
Městečko Bük leží na severozápadě Maďarska, nedaleko
rakouských hranic. Je známé díky zdejším lázním, které
jsou jedny z nejznámějších a nejoblí be něj ších v Evropě.
Léčivá termální a minerální voda s vysokým obsahem
železa, která je bohatá na vápník, hořčík a hydrogen -
uhličitany, vyvěrá na povrch z pramene o teplotě až 58°C.
První termální bazén byl otevřen v roce 1962 a dodnes
funguje jako bazén č. 5.

INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř, revmatismus),
Bechtěrevovy nemoci, osteoporózy, poúrazová a pooperační rehabilitace,
léčba chronických gynekologických a urologických onemocnění, zažívacích
potíží a poruch trávení.

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Lázeňský komplex o rozloze 14 ha s vodní plochou více než 5.000 m2 

se nachází v krásné zeleni přírodního parku. Moderní areál svým návštěvníkům
nabízí léčebnou část, zážitkovou část a saunový svět. Za příplatek je možné
si objednat řadu léčebných procedur, masáží a zábalů. V bazénech s termální
vodou se doporučuje pobýt max. 20 min., a poté si odpočinout. Areál
je vhodný pro návštěvníky všech věkových kategorií. Od sezóny 2019
je léčebná a zážitková část sloučena.
Léčebná část: 4 vnitřní léčebné bazény (30-39°C), 2 polokryté bazény
(33-36°C), venkovní bazén (26-28°C), 2 venkovní plavecké bazény (22-26°C),
venkovní a vnitřní plavecký bazén (28-30°C), vnitřní bazén na vodní cvičení
(33-35°C), 2 dětské venkovní bazény (27-32°C), venkovní bazén se skluzavkou
(25-27°C). Dětem do 14 let je vstup do 4 vnitřních léčebných bazénů umožněn
pouze na základě lékařského doporučení, bližší informace v cestovní kanceláři.
Zážitková část: venkovní zážitkový bazén (31-33°C), venkovní léčebný
bazén (33-35°C), částečně krytý léčebný bazén (33-35°C), částečně krytý
zážitkový bazén (31-33°C), vnitřní zážitkový bazén (32-34°C), vnitřní perličkový
bazén (34-35°C), 2 vnitřní dětské bazény (31-33°C), skluzavky a zážitkové
koupele.
Saunový svět (za poplatek): aroma sauna, finská sauna (kamenná
a dřevěná), infrasauna, bylinná sauna, tepidárium, parní krystalická sauna,
ledová kabina, Kneippův bazén (16-18°C), ochlazovací bazén (16-18°C),
jacuzzi (34-36°C) a zážitkový bazén (34-36°C). 

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Bükfürdö je zajišťována klimatizovanými autobusy
s možností občerstvení.
Standardní trasa: ČR - Bratislava - Csorna - Bükfürdö. Odjezd autobusu
z ČR je v ranních hodinách, příjezd do Bükfürdö je v odpoledních hodinách.
Odjezd z Bükfürdö je v odpoledních hodinách, příjezd do ČR je v pozdních
večerních hodinách. 
Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava
(Pávov) - Brno. V termínech označených hvězdičkou je možný odjezd z Hradce
Králové a Pardubic (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku). Po dohodě jsou
možná i další místa, více informací žádejte v cestovní kanceláři.



HOTEL RÉPCE GOLD
BÜKFÜRDÖ

NAŠE HODNOCENÍ HOTELU ****

POLOHA
přímo u lázeňského areálu » cca 150 m od nákupních možností.

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje » mož nos t 1 přistýlky » balkon (většina pokojů) »
vlastní sociální zařízení » TV » mi   nibar » klimatizace » trezor » te lefon
» župan na pokoji » WIFI.

VYBAVENÍ HOTELU
propojení s lázeňským areálem krytou chodbou » recepce » restaurace
s ma ďar  skou a mezinárodní kuchyní » bar » wellness centrum » solná
komora » solárium » masáže » kosmetika » manikúra » pedikúra »
dětský kou tek » biliár » výtahy.

WELLNESS CENTRUM
bazén » whirlpool » jacuzzi » sauna » parní kabina.

STRAVOVÁNÍ
polopenze - snídaně a večeře formou bohatého bufetu vč. 0,25 l minerální vody
k večeři.

CENA ZAHRNUJE
6x ubytování » 6x polopenzi » 6x vstup né do léčebné i zážitkové části lázní »
vstup do ho  te lo vé  ho well   ness centra » vy  půj če ní županu » dopravu
auto bu sem » po  by tovou taxu » delegátský servis.

PŘÍPLATKY
kompletní pojištění vč. storna 231 Kč (rozšířené o COVID-19).

■ v termínu označeném hvězdičkou je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic - svoz mikrobusem do Kolína (bez příplatku)

propojen
s lázeň ským areálem 

vstupné do lázní
v ceně

hotelové wellness
centrum

župan
na pokoji

cena od 14.990 Kč

Termín zájezdu

Dospělý - přistýlka
Dospělý - lůžko

1-lůžkový pokoj

14.06. 25.08.* 06.09.
20.06. 31.08.* 12.09.

11.990 11.990 11.990
+2.000 +2.000 +2.000

14.990 14.990 14.990

HOTEL RÉPCE GOLD * svoz z HK a PU (svoz do Kolína bez příplatku)



SÁRVÁR
MAĎARSKO

VSTUPNÉ
DO LÁZNÍ V CENĚ

BEZPEČNÁ
PLATBA

ALL
INCLUSIVE



MAĎARSKO

SÁRVÁR
Lázně Sárvár s moderním lázeňským areálem patří
k nejznámějším v Maďarsku. V okolí Sárváru vyvěrají dva
prameny léčivé vody - první z hloubky 1.300 m o teplotě
43°C a druhý z hloubky 2.000 m o teplotě 83°C s vysokým
obsahem soli. Z léčivé vody s vysokým obsahem solí
se odpařováním získávala slavná Sárvárská termální
krystalická sůl. Město nabízí nespočet skvělých restaurací,
hospůdek a vináren. 

INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř, revmatismus),
osteoporózy, poúrazová a pooperační rehabilitace, léčba chronických gyneko-
logických onemocnění, onemocnění dýchacího ústrojí a astma, zažívacích
potíží a poruch trávení, kožních chorob (lupénka, ekzém).

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Moderní lázeňský areál s vodní plochou cca 3.600 m2 se skládá z léčebné části,
zážitkové části, koupaliště a saunového světa. V bazénech s ter mální vodou
se do    po ru ču je po být max. 20 min., a po té si od po  činout. Za příplatek je možné
si objednat řadu léčebných procedur, masáží a zábalů. V areálu je zážitková
část s atrakcemi pro rodiny s dětmi oddělená od léčebné části, návštěvníci
si tak mohou užívat nerušeného klidu v termálních bazénech.
Léčebná část: venkovní částečně krytý léčebný bazén (34-36°C) a zážitkový
částečně krytý bazén (32-34°C), vnitřní léčebný bazén (37°C) a léčebný
zážitkový bazén (34-36°C).
Zážitková část: vnitřní bazén s vlnobitím (32-34°C), vnitřní dětský zážitkový
bazén se skluzavkami, vodním dělem a stříkací bránou (32-34°C), vnitřní
dětské brouzdaliště (32-34°C), jacuzzi (oddělená od dětské části, 33-34°C),
plavecký bazén (25 m, 24-26°C), vnitřní tobogány a skluzavky, dětský koutek
s vychovatelkou, hlídání dětí zdarma, svět batolat (kuchyňka, přebalovací
místnost, tepidárium, dětský koutek, odpočívárna), odpočinkové prostory
a velká terasa na slunění.
Koupaliště (otevřené od května do září, záleží na provozovateli lázní):
léčebný bazén (36°C), bazén s tobogánem (část pro skoky do vody a plavání,
28°C), dětský bazén s vodním hradem a pirátskou lodí (32°C), dětský
zážitkový bazén se skluzavkami, dětské brouzdaliště (32°C), 7 skluzavek,
bazén s vlnobitím (28°C).
Saunový svět (za poplatek): finská sauna, bio sauna, parní lázně, aroma
kabiny, Kneippův bazén, zážitkové sprchy a vířivky, relaxační místnosti.

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Sárvár je zajišťována klimatizovanými autobusy s možností
občerstvení.
Standardní trasa: ČR - Bratislava - Csorna - Bükfürdö - Sárvár. Odjezd
autobusu z ČR je v časných ranních hodinách, příjezd do Sárváru
je v odpoledních hodinách. Odjezd ze Sárváru je v odpoledních hodinách,
příjezd do ČR je v pozdních večerních hodinách. 
Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava
(Pávov) - Brno. V termínech označených hvězdičkou je možný odjezd z Hradce
Králové a Pardubic (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku). Po dohodě jsou
možná i další místa, více informací žádejte v cestovní kanceláři.



HOTEL PARK INN
SÁRVÁR

NAŠE HODNOCENÍ HOTELU  ****

POLOHA
přímo u lázeňského areálu » nedaleko centra města.

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje » možnost 1 přis týlky » vlastní sociální zařízení » fén »
balkon (většina pokojů) » TV » telefon » rádio » minibar » trezor »
klimatizace » župan na pokoji » WIFI.

VYBAVENÍ HOTELU
propojení s lázeňským areálem krytou chodbou » recepce » směnárna »
restaurace s venkovní terasou » bar se salónkem » výtah » dětský koutek »
fitness » kulečník » stolní fotbal » šipky.

STRAVOVÁNÍ
all inclusive - snídaně (7:00 - 10:00 hod.), obědy (11:30 - 14:00 hod.) a večeře
(17:30 - 21:30 hod.) formou bohatého bufetu, dopolední svačina (10:00 - 11:30
hod.), odpolední svačina (15:00 - 16:30 hod.), neomezená konzumace nápojů

(7:00 - 21:30 hod.) - káva, nealkoholické nápoje, ovocné šťávy a voda
z auto matu, černý a zelený čaj, točené pivo, rozlévané víno, ovoce.

CENA ZAHRNUJE
6x ubytování » 6x all inclusive » vstup né do lázní » vypůjčení županu »
pobytovou taxu.

PŘÍPLATKY
doprava autobusem 1.300 Kč » kompletní pojištění vč. storna 231 Kč (rozšířené
o COVID-19).

SLEVY
stálí klienti - 3% (platí do 31.1.) » senioři nad 65 let - 5%.

■ v termínech označených hvězdičkou je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic - svoz mikrobusem do Kolína (bez příplatku)

propojen
s lázeň ským areálem 

vstupné do lázní
v ceně

all inclusive
v ceně

župan
na pokoji

Termín pobytu

Dospělý - přistýlka
Dospělý - lůžko

08.06. 14.06.* 24.08.* 30.08. 05.09.*
14.06. 20.06.* 30.08.* 05.09. 11.09.*

11.790 11.790 11.790 11.790 11.790
15.590 15.990 15.890 15.590 15.590

HOTEL PARK INN

cena od 15.590 Kč

* svoz z HK a PU (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku)



ZALAKAROS
MAĎARSKO

VSTUPNÉ
DO LÁZNÍ V CENĚ

BEZPEČNÁ
PLATBA

MODERNÍ
LÁZNĚ



MAĎARSKO

ZALAKAROS
Termální lázně Zalakaros leží v malebné kopcovité
krajině s vinohrady a ovocnými sady cca 30 km západně
od je zera Balaton. Lá zeň ský areál využívá hlubinných
termálních pramenů o tep lo tě 96°C s vysokým obsahem
hydro genuhli či ta nů, soli a síry. Zdejší léčivá voda byla
několikrát oce ně na pro svou jedinečnost, kterou jí
dodává obsah jódu, bro mu, sirovodíku a fluoru. 

INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř, revmatismus),
Bechtěrevovy nemoci, osteoporózy, poúrazová a pooperační rehabilitace,
léčba chronických gynekologických onemocnění, poruch nervového systému,
onemocnění dýchacího ústrojí a kož ních chorob (lupénka, ekzém).

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Moderní lá zeň ský areál na bí zí náv štěv níkům kryté lázně, léčebné centrum,
zážitkové lázně, termální koupaliště a saunový svět. V bazénech s ter mální
vodou se do    po ru ču je po být max. 20 min., a po té si od po  činout. V areálu
je zá  žitková část s vodními atrak ce mi pro rodiny s dětmi od dě le na od lé čeb né
čás ti, ná  v  štěv níci si tak mohou užívat ne ru še né ho kli du a od počin ku
v ter málních bazé nech.
Kryté lázně: 2 léčebné bazény (32-36°C), termální bazén (28-32°C), ba zén
pro cvičení (28-32°C). Dě tem do 16 let je vstup do lé čeb  né části umož něn
pou ze na zá kla dě lé  kař   ské ho do p o ru če ní, bližší info v CK.
Léčebné centrum: venkovní léčebný bazén (34-36°C), vnitřní léčebný
bazén (36-38°C) a vnitřní termální bazén (34-36°C).
Zážitková část: venkovní zážitkový bazén (28-32°C), venkovní dětský
zážitkový bazén (28-32°C) a dětský bazén se skluzavkou, tobogány, vnitřní
zážitkový bazén (28-32°C), vnitřní plavecký a zážitkový bazén (28°C) a dětský
zážitkový bazén, vodní hřiště pro děti, dětská sauna, relax zóna a restaurace. 
Koupaliště (otevřené od května do září, záleží na provozovateli lázní):
2 léčebné bazény (34-36°C), termální bazén na cvičení (32°C), plavecký bazén
(28°C), ro din ný bazén se skluzavkou a lanovým mostem (32°C), dětské
brouzdaliště (30°C), vícepodlažní bazén (30°C) s více než 60 atrakcemi, bazén
s vlno bi tím (28-32°C), 6 tobogánů (Anakonda - 81 m, Kamikaze skluzavky, aj.),
Adrenalin Slide Park s 5 skluzavkami (tunel se světelnými efekty, 105 m dlouhá
skluzavka Ufo, 50 m dlouhá a strmá skluzavka Kamikaze, 68 m dlouhá
skluzavka Turbo s volným pádem, 85 m dlouhá skluzavka rafting - kyvadlo),
dětské, sportovní a dopravní hřiště, hřiště se skluzavkami, termální jezero.
Saunový svět: 2 finské sauny, parní kabina, ledová komora, ponorný bazén
se studenou a teplou vodou, jacuzzi.

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava je zajišťována moderními klimati zo vanými au  tobu sy s mož ností ob -
čer stvení.
Standardní tra sa: ČR - Bratislava - Csorna - Sárvár - Kehidakustány -
Zalakaros. Odjezd autobusu je v časných ranních hodi nách, příjezd
do Zalakarose je v odpoledních hodinách. Odjezd ze Zala ka rose je v odpoled-
ních hodinách, příjezd do ČR je v pozdních nočních hodi nách.
Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Hav  líč kův Brod - Jihlava
(Pávov) - Brno. V termí nech označených hvěz dičkou je možný odjezd z Hradce
Králové a Pardubic (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku). Po do  ho dě jsou
možná i další místa, více infor ma cí žá   dejte v cestovní kanceláři.



HOTEL PARK INN
ZALAKAROS

NAŠE HODNOCENÍ HOTELU  ****

POLOHA
přímo u lázeňského areálu » v centru města.

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje » možnost 1 přis týlky » vlastní sociální zařízení » fén »
balkon » TV » telefon » minibar » trezor » klimatizace » župan
na pokoji » WIFI.

VYBAVENÍ HOTELU
propojení s lázeňským areálem krytou chodbou » recepce » 2 restaurace
s maďarskou a mezinárodní kuchyní » lobby bar » kavárna » výtah »
dětská herna » videohry » kulečník » šipky.

STRAVOVÁNÍ
polopenze - snídaně a večeře formou bohatého bufetu. Za příplatek all inclusive,
které navíc zahrnuje dopolední svačinu (10:30 - 11:30 hod.), obědy formou
bufetu (12:00 - 15:00 hod.), odpolední svačinu (15:30 - 17:00 hod.), neomezenou

konzumaci nápojů (7:00 - 21:30 hod.) - káva, nealkoholické nápoje, ovocné šťávy
a voda z automatu, černý a zelený čaj, točené pivo, rozlévané víno, ovoce.

CENA ZAHRNUJE
6x ubytování » 6x polopenzi » vstup né do lázní » vypůjčení županu »
pobytovou taxu.

PŘÍPLATKY
doprava autobusem 1.400 Kč » all inclusive 2.100 Kč » kompletní pojištění
vč. storna 231 Kč (rozšířené o COVID-19).

SLEVY
stálí klienti - 3% (platí do 31.1.) » senioři nad 65 let - 5%.

■ v termínu označeném hvězdičkou je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic - svoz mikrobusem do Kolína (bez příplatku)

propojen
s lázeň ským areálem 

vstupné do lázní
v ceně

možnost
all inclusive

moderní
hotel

Termín pobytu

Dospělý - přistýlka
Dospělý - lůžko

27.05.* 20.06.
02.06.* 26.06.

9.990 9.990
10.990 10.990

HOTEL PARK INN

cena od 10.990 Kč

* svoz z HK a PU (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku)



LENTI
MAĎARSKO

VSTUPNÉ
DO LÁZNÍ V CENĚ

BEZPEČNÁ
PLATBA

2 VÝLETY
V CENĚ



MAĎARSKO

LENTI
Městečko Lenti leží v západním Maďarsku, u hranic
se Slovinskem a Rakouskem. V roce 1970 byly objeveny
horké prameny a již v roce 1978 byly uvedeny do užívání
termální lázně. Lesnatým krajem je vedena úzkorozchod -
ná lesní železnice, která má nástupní stanici vedle
lázeňského areálu a je zde také železniční muzeum.
Za poznání stojí také místní vinné sklípky a park Energie
sv. Jiří, který je součástí lázeňského areálu.

INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (chronické onemocnění kloubů a kostí,
osteoporóza, revmatismus), poúrazová a pooperační rehabilitace, nemoci
vegetativního nervového systému.

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Lázeňský areál se rozprostírá na ploše 8 ha a návštěvníkům nabízí venkovní
a vnitřní část, saunový svět a park Energie sv. Jiří.
Venkovní část: léčebný bazén, částečně krytý hydromasážní zážitkový
bazén, zážitkový bazén s masážními tryskami a lavicemi a tobogánem (74 m),
plavecký bazén, dětský bazén.
Vnitřní část: léčebný bazén (38°C), hydromasážní bazén (38°C), bazén
pro cvičení (34°C), plavecký bazén (28°C), dětský bazén (34°C). Nová vnitřní
část nabízí zážitkový bazén (34-36°C) s masážními lůžky, lavicemi, sprchami,
jacuzzi a gejzíry, zážitkový bazén (33°C) se skluzavkami, masážními lůžky,
gejzíry a vodním hřibem.
Saunový svět (za poplatek): 2 finské sauny, aroma sauna, infrasauna.
Park Energie sv. Jiří: vyzařování energie působí na celý organismus,
harmonizuje tok energií, nastartuje blahodárné procesy, čímž dosáhne
optimální tělesné a duševní rovnováhy. V parku Energie sv. Jiří se doporučuje
trávit najednou 1-2 hodiny. Vydlážděná část v parku ukazuje směr linií sv. Jiří.
Styčné body linií s nejsilnějším zemským zářením jsou vyznačené tyčemi.
Na těchto místech se doporučuje pobyt 20-30 minut.

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Lenti je zajišťována klimatizovanými au  tobu sy s mož ností
ob čer stvení.
Stan dardní tra sa: ČR - Bratislava - Mosonma gya róvár - Szombathely -
Körmend - Lenti. Odjezd au to bu su z ČR je v nočních ho di nách, příjezd do Lenti
je v ran  ních hodinách. Odjezd z Lenti je v dopoledních ho  dinách, pří jezd do ČR
je ve ve  černích hodi nách.
Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Hav  líčkův Brod - Jihlava
(Pávov) - Brno. V uvedeném termí nu je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku). Po do  ho dě jsou možná
i další místa, více infor ma cí žá   dejte v cestovní kanceláři.

VÝLETY V CENĚ ZÁJEZDU
Lendava
Procházka městem se zastávkou u nejznámějších památek. Lendavský hrad,
synagoga, kostel Nejsvětější Trojice, divadelní a koncertní hala, aj. Výlet
k rozhledně Vinarium Lendava (53,5 m) s překrásným výhledem do dalekého
okolí. V přízemí rozhledny možnost ochutnávky místního vína.
Bukovniško jezero
Krásná příroda s přehlídkou rostlin a zvířat, léčivé energetické body. Možnost
návštěvy tropického skleníku.



THERMAL HOTEL BALANCE
LENTI

NAŠE HODNOCENÍ HOTELU  ****

POLOHA
přímo u lázeňského areálu.

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje typu SUPERIOR » možnost 1 přistýlky » vlastní sociální
zařízení » fén » balkon » TV » minibar » trezor » klimatizace » župan
na pokoji » WIFI. 

VYBAVENÍ HOTELU
propojení hotelu s lázeňským areálem krytou chodbou » recepce » restaurace
» bar » wellness centrum » fitness » dětský koutek » Xbox herna »
půjčovna kol a elektrokol (za poplatek) » půjčovna nordic walking holí »
výtah.  

WELLNESS CENTRUM
vnitřní zážitkový bazén s masážními prvky » 4 sauny » možnost masáží
(za poplatek) » koutek s občerstvením (voda, čaj, ovoce).

STRAVOVÁNÍ
polopenze formou bohatého bufetu, odpolední dezert.

CENA ZAHRNUJE
6x ubytování » 6x polopenzi » welcome drink » vstupné do lázní » vstup
do hotelového wellness centra » vypůjčení županu » dopravu autobusem »
2 výlety - Lendava a Bukovniško jezero » pobytovou taxu » delegátský servis.

PŘÍPLATKY
kompletní pojištění vč. storna 231 Kč (rozšířené o COVID-19).  

SLEVY
stálí klienti - 3% (platí do 31.1.) » senioři nad 65 let - 5%.

■ v termínu označeném hvězdičkou je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic - svoz mikrobusem do Kolína (bez příplatku)

propojen 
s lázeňským areálem

vstupné do lázní
v ceně

hotelové
wellness centrum

2 výlety
v ceně

cena od 13.490 Kč

Termín zájezdu

Dospělý - přistýlka
1-lůžkový pokoj

Dospělý - lůžko

05.06. 08.09.*
12.06. 15.09.*

12.390 12.890
+3.200 +3.200

13.490 13.990

THERMAL HOTEL BALANCE * svoz z HK a PU (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku)



GYULA
MAĎARSKO

VSTUPNÉ
DO LÁZNÍ V CENĚ

BEZPEČNÁ
PLATBA

NOVÉ
UBYTOVÁNÍ



MAĎARSKO

GYULA
Lázně Gyula leží v jihovýchodní části Velké uherské nížiny,
na břehu řeky Körös. Na každém kroku květiny, zahrady,
zelené plochy, promenády po nábřeží - ideální cíl pro ty,
kteří hledají klid a odpočinek v termálních lázních.
Alkalická voda o teplotě 72°C s hydrogen uhličitany
a s velkým obsahem minerálních solí vyvěrá z hloubky
2 km. Symbolem města je cihlový gotický hrad z 15. st.,
jediný existující cihlový hrad ve střední Evropě.

INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř, revmatismus),
osteoporózy, poúrazová a pooperační rehabilitace, léčba chronických gyneko -
logických onemocnění, zažívacích potíží a poruch trávení, kožních chorob
(lupénka, ekzém).

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Hradní lázně se rozkládají na ploše 8,5 ha na místě původního hradního parku.
Celý areál byl vyhlášen chráněnou přírodní oblastí a skládá se z léčebné
a zážitkové části, vodního paláce a saunového světa. Za příplatek je možné
si objednat řadu léčebných procedur, masáží a zábalů. V bazénech s termální
vodou se doporučuje pobýt max. 20 min., a poté si odpočinout. V areálu
je zážitková část s atrakcemi pro rodiny s dětmi oddělena od léčebné části,
návštěvníci si tak mohou užívat nerušeného klidu a odpočinku v termálních
bazénech.
Léčebná část: kryté a venkovní bazény s termální vodou (35-37°C), bazén
s masážními tryskami (31-34°C), bazén s 12 vřídly a 4 hydromasážními
hlavicemi (32-35°C), bazény s léčivou vodou pro rehabilitaci a cvičení
(28-38°C) a wellness centrum.
Zážitková část: venkovní plavecký bazén (50 m), vnitřní plavecký bazén
(25 m), 2 tobogány, bazén s vlnobitím, bazén s dětskými atrakcemi.
Vodní palác (za poplatek): moderní zážitková část pro rodiny s dětmi (vodní
plocha 900 m2) - tobogány, vodopády, skluzavky, skákací bazén, masážní
lehátka a vodní trysky, brouzdaliště, dětský bazén, hřiště, odpočinková
místnost, bar, aj. 
Saunový svět (za poplatek): finská sauna, solná panoramatická sauna,
parní kabina a 2 infrasauny.

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Gyula je zajišťována klimatizovanými autobusy s možností
občerstvení.
Standardní trasa: ČR - Bratislava - Budapešť (obchvat M0) - Kecskemét -
Gyula. Odjezd autobusu z ČR je ve večerních hodinách, příjezd do Gyuly
v ranních hodinách. Odjezd z Gyuly je ve večerních hodinách, příjezd do ČR
je v časných ranních hodinách.   
Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava
(Pávov) - Brno. V termínu označeném hvězdičkou je možný odjezd z Hradce
Králové a Pardubic (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku). Po dohodě jsou
možná i další místa, více informací žádejte v cestovní kanceláři.



HOTEL ERKEL - DÜRER
GYULA

NAŠE HODNOCENÍ HOTELU  ****

POLOHA
přímo u lázeňského areálu » blízko centra města.

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje » možnost 1 přistýlky » balkon » vlastní sociální
zařízení » TV » minibar » klimatizace » trezor » telefon » župan
na pokoji » WIFI.

VYBAVENÍ HOTELU
propojení s lázeňským areálem krytou chodbou » recepce » restaurace
s maďarskou a mezinárodní kuchyní » bar » kavárna » wellness centrum »
dětský koutek » stolní fotbal » biliár » půjčovna kol » výtahy » WIFI.

WELLNESS CENTRUM
bazén » finská sauna » infra sauna » parní kabina » solná kabina »
solarium » aroma koupel » zážitková sprcha » hydromasážní kabina »
masážní lůžka » masáže (za poplatek) » fitness.

STRAVOVÁNÍ
polopenze - snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

CENA ZAHRNUJE
6x ubytování » 6x polopenzi » 6x vstupné do lázní (léčebná a zážitková část)
» vstup do hotelového wellness centra » vypůjčení županu » dopravu
autobusem » pobytovou taxu » delegátský servis.

PŘÍPLATKY
kompletní pojištění vč. storna 264 Kč (rozšířené o COVID-19).

SLEVY
stálí klienti - 3% (platí do 31.1.) » senioři nad 65 let - 5%.

■ v termínu označeném hvězdičkou je možný odjezd z Hradce Králové
a Pardubic - svoz mikrobusem do Kolína (bez příplatku)

propojen
s lázeň ským areálem 

vstupné do lázní
v ceně

hotelové wellness
centrum

župan
na pokoji

cena od 13.290 Kč

Termín zájezdu

Dospělý - přistýlka
Dospělý - lůžko

1-lůžkový pokoj

21.06. 07.09.*
29.06. 15.09.*

11.690
+3.500

10.890
+3.000

14.490 13.290

HOTEL ERKEL - DÜRER * svoz z HK a PU (svoz mikrobusem do Kolína bez příplatku)



TERMÍN:         21.12. - 27.12. 2022
CENA:                               7.990 Kč

Program zájezdu:
21.12.: odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v pozd-
ních ve černích hodi nách, noční přejezd.
22.12.: pří jezd do lázní HARKÁNY v ran  ních ho di -
nách, sní daně, pobyt v lázních.
23.12.: celodenní pobyt v lázních HARKÁNY. Ve -
čer fa kul tativně vý let za kach ními hody - po   sezení
ve sty lo vé csárdě u vy    ni ka jící ve   če ře - pe   če ná kach  na,

záku sek, aperi tiv, ne ome zená kon         zu mace vína a zá -
ba    va při živé muzice.
24.12.: pobyt v lázních HARKÁNY, večer slavnost -
ní ště drovečerní ve če ře, fa kul ta tivně půl noč ní mše
v MÁ  RIAGYÜD.
25.12.: PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha
pa mátkami, odpoledne po byt v láz ních HARKÁ NY.
26.12.: celodenní pobyt v lázních HARKÁNY.
27.12.: ráno odjezd, pří   jezd do ČR ve večerních hodi -
nách.

Štědrovečerní večeře: v ceně zájezdu je slavnos-

tní štědrovečerní večeře o 4 cho   dech, přípitek, 0,5 l
ví na, vánoční cukroví.

Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Forrás, 5x
po  lo  pen zi včetně slavnostní ště dro  ve čer ní ve če ře, sní-
dani na víc v den příjezdu, 5x ná poj k ve čeři, ká vu zdar -
ma po ce lý den, vy půj čení žu pa nu, do  pra vu au  to  bu-
   sem vč. vý le tů dle pro gra  mu, služ  by prů vod ce.
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 1.000 Kč, kompletní po -
jiš  tě ní vč. storna 198 Kč (rozšířené o COVID-19).
Slevy: stálí klienti - 3 % (platí do 30.6.).

VÁNOCE V LÁZNÍCH HARKÁNY
HARKÁNY - PÉCS - MÁRIAGYÜDMAĎARSKO

TERMÍN:             27.12. - 2.1. 2023
CENA:                               8.490 Kč
Program zájezdu:
27.12.: odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ran-
ních ho di nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer -
ních ho di  nách. Po večeři sva ře né víno na uví ta nou.
28.12.: celodenní pobyt v lázních HARKÁNY. Ve -
čer zá ba va při živé mu zi  ce (v hotelu Forrás).
29.12.: PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha
pa mátkami, odpoledne po byt v láz ních HARKÁNY.
Večer fa kul tativně vý let za kachními hody - po   sezení
ve sty lové csár dě u vy    ni ka jící ve   če ře - pe   če ná kach  na,
zákusek, aperi tiv, ne ome zená kon  zumace vína a zá -

ba   va při živé muzice.
30.12.: VILLÁNY -  vinařská obec s mnoha vin   nými
skle      py a muzeem vína, možnost ochut návky a ná  ku   -
 pu vína, MÁ RIAGYÜD - poutní klášter, kle not  ni ce,
oltář v pří ro dě a křížová cesta na horu Ten kés, odpo -
led ne po byt v láz ních HAR KÁNY. 
31.12.: pobyt v lázních HARKÁNY, večer silve st -
rov      ská oslava.
1.1.: odpoledne pobyt v lázních HARKÁNY, odjezd
do ČR ve ve černích hodinách.
2.1.: příjezd v časných ranních hodinách.

Silvestrovská oslava: v ceně zájezdu je oslava
na ho  te lu Forrás. Oslava za hr nuje slav nostní silvest -

rov   skou ve če ři o 4 chodech, no vo roč  ní přípi tek, no vo -
roč ní polévku, 1 l vína, sil ve st rov  skou zábavu s hud-
bou a tom  bo lou.

Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Forrás, 5x
po lo pen zi včetně silvestrovské oslavy, 5x ná poj k ve -
če ři, ká vu zdarma po celý den, sva ře né víno na uví ta -
 nou, vy půj čení žu panu, do pra  vu au tobusem vč. vý le tů
dle progra mu, služ   by prů  vod ce.
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 1.000 Kč, kompletní po -
jiš  tě ní vč. storna 231 Kč (rozšířené o COVID-19).
Slevy: stálí klienti - 3 % (platí do 30.6.).

SILVESTR V LÁZNÍCH HARKÁNY
HARKÁNY - PÉCS - VILLÁNY - MÁRIAGYÜDMAĎARSKO

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Mimo hlavní sezónu (červen - září, záleží na provozovateli lázní) je náv štěv -
níkům k dis po zi ci léčebná část se sau no vým světem - venkovní, polokrytý
a vnitř ní ba zén (36-38°C), 2 whirl pooly, 2 ja cu zzi (32-33°C), finské sauny,
in fra  sau  na, parní kabina, te pi dárium, bazén s gej   zí rem, ja cuzzi a Kneippův
chodník a v roce 2021 nově otevřená zážitková část Harka, která zahrnuje
2 vnitřní zá žitkové bazény s atrakcemi a skluzav kami (30-32°C).



Ať to na dovolené
můžete rozbalit
Zařiďte si před odjezdem cestovní pojištění 
a užijte si dovolenou naplno.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

COVID
KRYJE

www.csobpoj.cz


