nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 493 792 520, mobil: 605 337 570, HOTLINE 24: 603 164 558

e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, lubomir.hoska@hoska-tour.cz

Upřesněné pokyny k zájezdu č. 480/17

Na zájezd jsou volná místa.
Kam na podzim? Přece do slovenských a maďarských termálních lázní. I když termín je ve
školních prázdninách, svátek vychází na sobotu, proto by termály měly být volnější. Ty se
poslední dobou stávají častým podzimním cílem českých turistů. Relaxační a léčebné pobyty
jsou každým rokem populárnější. Slovensko láká především tím, že zde není jazyková bariéra a ceny jsou na celkem dobré úrovni.
Odjezd: čtvrtek 26. 10. 2017.
Nástupní místa: další místa budou upřesněna s ohledem na bydliště jednotlivých účastníků.
BUS 1 Vrchlabí, autobusové nádraží 5.00 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 5.40 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5.45 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 6.05 hodin, Hořice, autobusové nádraží 6.20 hodin, Hradec Králové,
vlakové nádraží – stanoviště I. 7.00 hodin.
Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem ve 4.02 hodin
z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 5.24 hodin.
Účastníkům z Prahy doporučujeme využít rychlíku s odjezdem Praha hl. n. v 5.07 hodin a s příjezdem do Hradce Králové v 6.51 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 nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.
Návrat: neděle 29. 10. 2017.
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 Arriva. 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), prostřednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 96,- Kč.
V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního pojištění. 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 25.10. 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, Bramborová polévka za 60,- Kč, Zelná polévka s klobásou za 60,Kč. Objednat lze i jednoporcovou Dršťkovou polévku za 45,Kč.

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Všeobecných 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 čepici
Vstupné do termálů:
VEĹKÝ MEDER – Termalpark, dospělí 9,5 €, důchodci nad 62 let 7,5 €, děti do 15 let 6,5 €. Lehátko, skříňka, tobogán a
další vodní atrakce v ceně. V případě získání slevy bude jednotná cena 7 €.
GYÖR – termální koupaliště, dospělí 2 800 Ft, děti, studenti a důchodci 2 100 Ft (pouze v případě, že bude poskytnuta
skupinová sleva). Lehátko, skříňka, tobogán a další vodní atrakce v ceně. Vstupné lze uhradit v českých korunách.
SZÉCHENYI – jednotné vstupné 4 400 Ft. Sauny jsou v ceně. Vstupné lze uhradit v českých korunách.
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 8,90 CZK. Výměnu maďarských forintů je vhodné uskutečnit již v České republice.
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 v Brně. Předpokládaný příjezd do 13.30 hodin. 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 navazuje venkovní relaxační sedací bazén o teplotě 34ºC. Bazény můžete využívat až do 21.00 hodin.
2. den: GYÖR – historické město čtyř řek s krásným barokním jádrem. Město bylo sídlem biskupů a svědkem korunovací maďarských králů, dodnes je chráněno hradbami. Krátká prohlídka historického jádra města. Moderní termální bezchlorové lázně byly otevřeny v roce 2003, když kronikáři zaznamenali léčivé účinky už ve středověku. Alkalická, hydrogen-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, hloubka 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: BUDAPEŠŤ * královna Dunaje. Budapešť je jediným hlavním městem na světě, které se může pyšnit více než 80
vřídly a termálními prameny. Dopoledne prohlídka historické části města. VELKÁ TRŽNICE (Vásárcsarnok) – možnost
nákupu ve vyhlášené tržnici, kde seženete vše od značkových oděvů po tokajské víno a klobásy. SZÉCHENYI – odpoledne pobyt v secesních termálních lázních. Vnitřní léčivé i venkovní termální bazény s vodou teplou 28 až 40o C, saunou
a rychlou vodou.
4. den: VEĽKÝ MEDER – dopoledne koupání. V odpoledních hodinách odjezd.

