
 

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. 620 + 100/18 
 
 

 

 

Termální lázně Mezőkövesd 
 

Přejedete hory, vyhřejete se v termálech a ochutnáte tokajské víno. 
Je málo oblastí, kde na malém prostoru je tolik termálních pramenů, jako je tomu v okolí vá-
pencového pohoří Bükk ve východním Maďarsku. Roviny kolem řeky Tiszy jsou pokryté lány 

kukuřice a slunečnic. Tvoří kontrast s hlubokými bukovými lesy v pohoří Bükk. Přírodní pes-
trost dotváří oblast Tokaje, která je z velké části pokrytá vinicemi s hrozny vynikajícího tokaj-
ského vína. Ochutnáte maďarskou specialitu rybí polévku halaszlé i originální tokajské víno. 
Oblast východního Maďarska je sušší a teplejší než u nás. 

Odjezd: úterý 5. 6. 2018.  

Nástupní místa: Trutnov, vlakové nádraží 17.30 – 17.50 hodin, Vrchlabí, autobusové nádraží 18.30 – 18.40 hodin, 

Jičín, autobusové nádraží 19.30 – 20.00 hodin, Ostroměř, autobusová zastávka 20.15 hodin, Hradec Králové, vla-

kové nádraží – stanoviště I. 21.00 hodin, Zájezdový autobus může po dohodě pro nástup zastavit na trase. 

Účastníci musí být minimálně 15 minut před odjezdem na místě odjezdu, aby bylo možné včas a řádně upevnit 

jízdní kola. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu.  

Nejsou vhodné na kolech upevněné košíky a tašky. Případně musí být během přepravy postranní tašky prázdné. 

Účastník by ve vlastním zájmu měl být přítomný u nakládání jízdních kol. 

Návrat: pondělí 11. 6. 2018.  Předpokládaný příjezd do cílového místa v ranních hodinách. 

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem, transport kol je zajištěn na speciálním vleku určeném k zájezdové 

přepravě kol. Vedoucím je Samuel Veselý, tel.: 777 640 202. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je možné poprvé 

volat až v den zájezdu. Před zájezdem využívejte tel. spojení pouze do cestovní kanceláře.  

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, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavaza-

del za celkovou cenu 168,- Kč.  

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

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: Fenyo Panzio v lázeňském komplexu Zsórifúrdo vzdálený 4 km od města Mezőkövesd. Místo ubytová-

ní je v ulici Bazsarózsa 2. Jedná se o čtyřlůžkové chaty, v přízemí je kuchyňský kout a sociální příslušenství, v patře 

jsou dvě dvoulůžkové ložnice.  Před chatami možnost posezení, k dispozici je minigril a ohniště. Chaty jsou vzdále-

né asi 500 m od termálního koupaliště. K dispozici je povlečení, ručník a základní nádobí.  

V případě potřeby je recepce v ulici Olajfa 16/1 (v blízkosti vjezdu do rekreačního areálu). 

Stravování: v ceně zájezdu je polopenze. Strava se bude poskytovat v budově Grill Terazs v blízkosti recepce. Sní-

daně je kontinentální a pří večeři je výběr ze dvou jídel. 

Občerstvení je možné individuálně na trasách v restauracích a bufetech. 

Vybavení: běžné pro poznávací cykloturistický zájezd. Nejvhodnější jsou trekkingová kola – méně vhodná jsou 

horská kola se širokými ráfky. Cyklistická helma by měla být samozřejmostí. Doporučujeme náhradní duši, lepení, 

montpáku a cestovní lékárničku. Účastníci obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy.  

Vstupné 

Eger – hrad exteriéry 1 000 HUF, Eger – minaret 500 HUF, Egerszalók – termál na 3 hodiny 3 500 HUF. Kékes – 

rozhledna 500 HUF, Parád – muzeum kočárů 600 HUF, Miskolc Tapolca – lázně 2 300 HUF.  

Mezökövésd – termál, celodenní dospělí 2 200 HUF, senioři 2 000 HUF, odpolední vstup (od 15.30 hodin) 1 700 
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HUF. 

Další informace: trasy jsou vedeny po asfaltových silnicích, cyklostezkami po asfaltu i jemné šotolině. Terén je 

převážně rovinatý. Předpokládá se, že v Maďarsku bude teplé suché počasí.  Pro naše dvoukolíkové zástrčky není 

potřeba adaptér. Potraviny jsou pouze o něco málo dražší než u nás. Lze platit běžnými platebními kartami. 

Ceny základních potravin (ceny jsou uvedeny orientačně): 

Balená voda 1,5 l = 100–200 HUF  

Mléko 1 l = 150 HUF  

Chléb 1 kg = 250 HUF  

Grilované kuře – polovina 2 000 HUF  

Zelenina  - ovoce 1 kg 500 HUF 

Ceny v restauracích 

Polévka 500 – 600 HUF 

Hlavní jídlo 1 500 – 2 000 HUF 

Cena nápojů 400 – 600 HUF 

Pivo 0,5 l   500 HUF 

Víno 1 l  600 – 2 000 HUF 

Důležitá telefonní čísla: první pomoc, záchranka 104, policie 107 nebo 112. 

Program 

1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost nástupu na jižní Moravě. Noční přesun do lázeňského středis-

ka Mezőkövesd.  

2. den: cyklotrasa Tiszafüred – Mezőkövesd. Celkem 45 km. Odpoledne relaxace v termálu. TISZAFÜRED – měs-

tečko na břehu jezera Tiszafüred. HORTOBAGYI NEMZETI PARK – národní park při toku řeky Tisza, který je 

zapsán na seznamu UNESCO. Kromě kulturní krajiny pusty jsou předmětem ochrany i mokřady, rybní-

ky, rašeliniště a část jezera. Odpoledne odpočinek v termálních lázních Mezőkövesd. MEZŐKÖVESD – léčebné i 

zážitkové lázně. 

3. den: cyklotrasa podél řeky Tiszy. Celkem 60 km. TISZA – jede se lužními lesy rovinatým terénem. 

4. den: cyklotrasa Tokaj – Sárospatak – Satoraljaújhely, celkem 60 km. TOKAJ – město hroznů a vín. V okolí do-

zrává to nejkvalitnější „královské víno“. Zdejší vinařská oblast je zapsána na Seznam kulturního dědictví UNESCO. 

Zastávka ve sklípku. SÁROSPATAK (Šarišský potok) – malebné městečko, kterému Maďaři říkají „Athény na 

Bodrogu“. Město se váže k rodu Rakócziů. K nejvýznamnějším památkám patří romantický hrad, Rakócziho sklepy 

a hradní kostel. SATORALJAÚJHELY (Nové Město pod Šátorem) – město při slovenské hranici. Možnost výletu 

sedačkovou lanovkou na vrchol Magas hegy 509 m. 

5. den: cyklotrasa přejezd pohoří Bükk, celkem 35 km, možnost prodloužení. Na hřeben účastníky vyvezeme. 

BÜKK – zalesněné pohoří, občasné výhledy. LILLAFÜRED – lázeňské letovisko, konečná stanice úzkokolejky, 

romantické jezero. TAPOLCA – ojedinělý lázeňský komplex, koupání v jeskynních lázních ve vodě teplé 29 – 

31OC s dvacetimetrovým vodopádem. 

6. den: cyklotrasa Mezőkövesd – Eger – Egerszalók, celkem 35 km. Odpoledne relaxace v termálu. EGER – pů-

vabné město, mnoho památkově chráněných objektů, např. biskupský chrám, arcibiskupský palác, minaret, rozsáhlý 

hrad s vyhlídkami na město. EGERSZALÓK – „maďarské Pamukkale“, koupání v novém termálním koupališti. Ve 

večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

7. den: návrat v ranních hodinách. 
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