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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 130/18 
 

 
 

 
Mrtvé moře za humny. 

Nejnavštěvovanější lázně na Slovensku. 
Pobytový zájezd s výlety je vhodný pro ty, kteří rádi pobyt v termálu skloubí s poznávací čin-
ností. Unikátní voda v Podhájske léčí celý organismus. K dispozici jsou léčivé bazény s vodou 
o teplotě až do 38ºC, rekreační bazény s hydromasážními tryskami s vodou o teplotě 28 - 
36ºC, plavecký bazén s vodou o teplotě 26ºC. Bazénový svět s devíti bazény je otevřen do 
21.00 hodin. V programu jsou tři dopolední výlety.  

Na zájezd jsou ještě volná místa. 

Odjezd: středa 13. 6. 2018.  

Nástupní místa: Stará Paka, vlakové nádraží 5.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5.40 hodin, Lázně Bě-

lohrad, kancelář CK 6.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží 6.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – sta-

noviště I. 6.40 - 7.00 hodin, Holice, náměstí 7.20 hodin, Vysoké Mýto, autobusové nádraží 7.40 hodin, Svitavy, 

autobusové nádraží 8.15 hodin, Brno, ulice Hlinky, zastávka městských autobusů Výstaviště – hlavní vstup 9.20 

hodin.  

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem v 4.00 hodin 

z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 5.22 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 těch-

to 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 17. 6. 2018. 

Předpokládaný příjezd do Hradce Králové v 19.30 hodin (odjezd rychlíku do Prahy v 20.08 hodin), Staré Paky 20.30 

hodin (odjezd rychlíku do Liberce v 20.31 hodin).  

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem s toaletou. Vedoucím je Standa Haman, tel. 602 603 212.  

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), prostřed-

nictvím 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 ome-

zení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou nebo platného občanského prů-

kazu. Děti do 15 let musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: v soukromí v Podhájské, dvoulůžkové pokoje. Nutné jsou vlastní ručníky. 

Stravování: k dispozici kuchyňky. V areálu termálu dostatek možnosti občerstvení. 

V cestovní kanceláři lze do 11. 6. 2018 objednat sterilovaná jídla. 

Jídla o 2 porcích: Kuře na paprice za 125,- Kč, Segedínský guláš za 130,- Kč, Vepřové na žampionech za 135,- Kč, 

Hovězí guláš za 140,- Kč, Svíčková na smetaně za 149,- Kč a Španělský ptáček za 149,- 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. 
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Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Vše-

obecných podmínek, tj. nejpozději 30 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, velkou osušku a župan. Ručníky jsou potřeba i na ubytování.  

Vstupné do památek: TOPOĽČIANKY – zámek, prohlídka s průvodcem, dospělí 5.20 €, senioři 3,50 €. NITRA 

– prohlídka hradního areálu včetně věže, dospělí 5 €, senioři 2,50 €, BANSKÁ ŠTIAVNICA – Hornické muzeum 

v přírodě včetně podzemí, dospělí 6 €, senioři 3 €.  

Klasická část termálních lázní 

Otevřeno od 9.00 do 19.00 hodin. 

Sedací bazén s teplotou vody do 38 °C – voda termální, dětský bazén s teplotou vody do 32 °C – voda termální, re-

kreační bazén – přední s teplotou vody do 36 °C – voda termální, rekreační bazén – zadní s teplotou vody do 32 °C – 

voda termální. Dále je k dispozici plavecký bazén s teplotou vody do 26 °C a neplavecký bazén s teplotou vody do 

28 °C – voda užitková.  

Vstupné do klasické části: celodenní vstupenka dospělí, senioři 8 €.  

Nedávno byl otevřený krytý plavecký bazén. Vstup na 1 hodinu činí 3 €.  

Bazénový svět 

Otevřeno od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vnitřní bazény: rekreační bazén s teplotou vody do 33 °C – hydromasážní trysky, divoká řeka, vodní clona, vodo-

pád, vodní bar, dva vířivé bazény s teplotou vody do 36 °C – vodní i vzdušné masážní trysky v podlaze, sedadlech a 

stěnách, dětský bazén s teplotou vody do 32 °C, turecký klidový bazén s teplotou vody do 36 °C. 

Venkovní bazény: relaxační termální bazén s teplotou vody do 39 °C – vodní masážní postele, inhalační trysky s 

teplotou vody až do 70 °C, dětský termální bazén s teplotou vody do 32 °C, ochlazovací bazén a bio bazén. 

V bazénovém světě je dostatek oddychového prostoru s lehátky. K dispozici je již bezplatně Slovenská sauna a 

skříňky pro uložení věcí.  

Vstupné do bazénového světa: celodenní vstupenka (středa – pátek) 22 €, tříhodinová vstupenka 12 €. Slevy pro 

skupiny a děti. 

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

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

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu v Brně. Předpokládaný příjezd ve 14.00 hodin. PODHÁJSKA 

– možnost pobytu v termálním koupališti do 19.00 hodin. Ubytování bude až po návratu z termálu ve večerních ho-

dinách. 

2. den: TOPOĽČIANKY – půldenní výlet. Podíváte se do míst, kde odpočíval a pracoval T. G. Masaryk, možnost 

prohlídky muzea v areálu zámku a parku, který je národní kulturní památkou. PODHÁJSKA – odpoledne pobyt 

v termálním koupališti. 

3. den: NITRA – půldenní výlet. Prohlídka historického centra měs-

ta. Nejcennější památkou je areál hradu, který se tyčí na vápencovém 

vršku přímo nad městem. Dominantou vršku je katedrála. Před hra-

dem je barokní morový sloup a bronzové sousoší sv. Cyrila a Meto-

děje. PODHÁJSKA – odpoledne pobyt v termálním koupališti. 

4. den: BANSKÁ ŠTIAVNICA – půldenní výlet. Historické jádro 

města je zapsáno na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Město 

je známo díky velice bohaté hornické minulosti. Tu dokumentuje 

Hornické muzeum v přírodě, kde je možný vstup do podzemí. 

PODHÁJSKA – odpoledne pobyt v termálním koupališti. 

5. den: PODHÁJSKA – dopoledne pobyt v termálním koupališti. 

Odjezd ve 12.30 hodin, návrat do 20.30 hodin. 
 

Složení vody je jedinečné. Se svým složením je zdejší voda velmi 

podobá Mrtvému moři. Její zdroj pochází ještě z třetihorního zřídla. 

Blahodárné a léčebné účinky má voda pro tyto obtíže: nemoci dýcha-

cích cest, průdušky, astma, kožní onemocnění, lupénka a ekzémy 

(účinek síranů), revmatizmus, bolesti kloubů, artrózu, artritidu, oste-

oporózu, dnu. Pomáhá doléčení zlomenin.  


