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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 020/18 
 

 
 

Vyřešíme váš problém, kde strávit Velikonoce! 

Termín od pátku do pondělí. 
Každoroční velikonoční zájezd do teplého prostředí termálních lázní. Nabízíme vám možnost 
vyhřát si kosti po dlouhé zimě ve volných termálech s ubytováním ve Veľkém Mederu. Při 
tomto zájezdu se využívá školních prázdnin. S ohledem na nový svátek nepotřebujete žádnou 
dovolenou. Občerstvení v maďarských termálech lze platit v eurech. Vstupné do maďarských 

termálů lze platit v českých korunách nebo v eurech. 
 

Odjezd: pátek 30. 3. 2018.  

Nástupní místa: budou upřesněna 

 

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem ve 4.29 hodin 

z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 6.25 hodin.  

Účastníkům z Prahy doporučujeme využít rychlíku s odjezdem Praha hl. n. v 6.07 hodin a s příjezdem do Hradce Králo-

vé v 7.51 hodin.  

Tyto navržené spoje si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Zájezdový autobus čeká na případné zpoždění těchto 

vlaků. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu.  V případě, že na některé nástupní místo ne-

budeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: pondělí 2. 4. 2018. 

Předpokládaný příjezd do Hradce Králové v 19.00 hodin (odjezd rychlíku do Prahy v 19.08, 20.08 hodin), Staré Paky 

20.15 hodin (odjezd rychlíku do Liberce ve 20.31 hodin).  

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem s toaletou. Vedoucím je Lubomír Hoška, tel. 603 164 558.  

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřednic-

tvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavaza-

del za celkovou cenu 96,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního pojiš-

tění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a 

to pouze na základě platného cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou nebo platného občanského průkazu. Děti do 

15 let musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: v penzionu nebo soukromí ve Veĺkém Mederu, 

dvoulůžkové pokoje.  

Stravování: k dispozici kuchyňky. V cestovní kanceláři lze 

do 10.4. objednat sterilovaná jídla. 

Jídla o 2 porcích: Kuře na paprice za 120,- Kč, Segedínský 

guláš za 125,- Kč, Vepřové na žampionech a Hovězí guláš 

za 130,- Kč, Krakonošova pochoutka za 135,- Kč, Svíčková 

na smetaně za 145,- Kč a Španělský ptáček za 145,- Kč. 

Přílohy vlastní.  

Polévky o 2 porcích: Gulášová polévka za 65,- Kč, Brambo-

rová polévka za 60,- Kč, Zelná polévka s klobásou za 60,- 

Kč. Objednat lze i jednoporcovou Dršťkovou polévku za 45,- Kč. 
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Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Všeobec-

ných podmínek, tj. nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni na vyzvání 

předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s koupáním. Do termálních lázní nezapomeňte vhodnou obuv pro přechod mezi 

jednotlivými bazény a velkou osušku a župan. Do plaveckého bazénu ve Veľkém Mederu budete potřebovat koupací če-

pici  

Vstupné do termálů:  

DUNAJSKÁ STREDA – Thermalpark, dospělí 7,00 €, senior nad 62 let a studenti 6,00 €, děti do 14 let 4,50 € ve skupině 

včetně skříněk. Lehátko je za příplatek 2 €.  

GYÖR – termální koupaliště, dospělí 3 000 Ft, děti, studenti a důchodci 2 300 Ft (pouze v případě, že bude poskytnuta 

skupinová sleva). Lehátko, skříňka, tobogán a další vodní atrakce v ceně. Vstupné lze uhradit v českých korunách.  

VEĹKÝ MEDER – Termalpark, dospělí 10,00 €, důchodci nad 62 let 8,00 €, děti do 15 let 7,00 €. Lehátko, skříňka, to-

bogán a další vodní atrakce v ceně. V případě získání slevy bude jednotná cena 7,00 €. 

MOSONMAGYARÓVÁR – termální koupaliště, dospělí 10,80 €, děti do 18 let 7,50 €, děti do 12 let 6,50 €  včetně skří-

něk a dostatečného množství lehátek.  

Ceny občerstvení v Maďarsku: sytá polévka 800 – 1 200 Ft, hlavní jídlo cca 2 000 Ft, pivo 500 Ft, zmrzlina 200 Ft, 

káva 500 Ft. Občerstvení v maďarských termálech lze platit v eurech.  

Kurz maďarských forintů: 100 Ft – cca 8,50 CZK. Výměnu maďarských forintů je vhodné uskutečnit již v České re-

publice.    

Důležitá telefonní čísla na Slovensku: záchranný systém 112, policie 158, první pomoc 155, hasiči 150, linka záchrany 

(poradenství při poskytování první pomoci): 0850 11 13 13. 

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu i v Brně. Předpokládaný příjezd do Dunajské Stredy v 13.30 hodin. 

DUNAJSKÁ STREDA – Thermalpark patří k jedněm z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších termálů na jižním Slo-

vensku. Příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu.  

Vnitřní bazény – wellness bazén o teplotě 32 °C, rotunda s termální vodou o teplotě 36 - 39ºC, plavecký bazén o teplotě 

28 – 29 °C, rotunda venkovní s termální vodou o teplotě 36 až 39ºC. Dál jsou k dispozici venkovní rekreační o teplotě 30 

°C a relaxační s termální vodou 34 – 36 ºC.  

2. den: GYÖR – historické město čtyř řek s krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem biskupů a svědkem korunova-

cí maďarských králů, dodnes je chráněno hradbami. Krátká prohlídka historického jádra města. Moderní termální bez-

chlorové lázně byly otevřeny v roce 2003, když kronikáři zaznamenali léčivé účinky už ve středověku. Alkalická, hydro-

gen-uhličitanová, 67ºC teplá voda s vyšším obsahem jodidu tryská z hloubky 2000 m. Samoobslužná restaurace nabízí 

místní speciality – přijímají eura. K dispozici vodní bar s chlazenými i míchanými nápoji. 

Vnitřní bazény. Velký termální bazén 34 - 36oC, hloubka 1,25 m. Hvězdičkový klidový termální bazén 37 - 38oC, hloub-

ka 0,9 m. Malý termální bazén 37 - 38oC, hloubka 0,9 m. Bazén s vířivkou na patře 36oC, hloubka 0,9 m. Bazén 

s vodopádem 35 - 36oC, hloubka 1,27 m. Bazén s barem 34 - 36oC, hloubka 1,25 m. Dětský bazén s hracím koutem 36oC, 

hloubka 0,30 m. Venkovní bazény. Dva bazény s tobogánem a dalšími zážitkovými prvky 34 -36oC, hloubka 1,20 m. 

3. den: VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvěrají z hloubky 1500 m o teplotě až 76,5ºC. Příznivě působí na kloubní 

poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu. K dispozici 2 tobogány. Možnost občerstvení 

v samoobslužné restauraci. K dispozici bufet s teplými i chlazenými nápoji.  

Rekonstruovaný moderní areál nabízí nový krytý plavecký bazén s teplotou vody 28 - 30ºC (nutné koupací čepice), krytý 

bazén 30 - 32ºC, perličkový bazén s teplotou vody 32 - 34ºC, kombinovaný polokrytý relaxační sedací bazén s teplotou 

vody 37ºC. Dále je k dispozici krytý rodinný zábavní bazén s atraktivní Vodní věží s teplotou vody 32ºC a na něho nava-

zuje venkovní relaxační sedací bazén o teplotě 34ºC.   

4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – nově zrekonstruova-

né lázně leží v severozápadní části země nedaleko Bratisla-

vy. Termální pramen má osvědčení léčivé vody a patří v 

kvalifikačním žebříčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod 

v Evropě. Možnost občerstvení v samoobslužné restauraci 

– přijímají eura.   

K dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s termální vo-

dou o teplotě 32 až 34ºC, dále polokrytý a krytý sedací 

léčebný bazén s termální vodou o teplotě 35 až 37ºC, ven-

kovní léčebné bazény o teplotě 34 až 37ºC a plavecký ba-

zén s vodou teplou 26 až 28ºC.  



 

 

 


