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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 710/19 

 

PODUNAJÍ S TERMÁLY 
Na zájezd jsou volná místa. 

Pohodové putování v maďarském Podunají lužními lesy podle romantických meandrů Mošoň-
ského Dunaje. Projíždět budete historickými městy, malebnými vesnicemi s lákavými hospůd-
kami s maďarskými specialitami. Každý den budete mít možnost odpočinku v termálu. Ter-
mální pramen v Mosonmagyaróváru má osvědčení léčivé vody a patří v kvalifikačním žeb-

říčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod Evropy. Jede se převážně po cyklostezkách, z části 
po méně frekventovaných silnicích. 
Odjezd: čtvrtek 5. 9. 2019.  

Nástupní místa: Trutnov, vlakové nádraží 4.00 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5.00 hodin, Lázně Bě-

lohrad, cestovní kancelář 5.30 hodin, Hořice, autobusové nádraží 6.00 hodin, Hradec Králové, vlakové ná-

draží – stanoviště I. 6.40 hodin, Svitavy, autobusové nádraží 8.00 hodin. 

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

nit jízdní kola.  

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

nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

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: neděle 8. 9. 2019.  Předpokládaný příjezd do cílového místa ve 23.00 hodin. 

Přeprava a průvodce: klimatizovaným autobusem dopravní společnost ARRIVA Trutnov (včetně prodeje kla-

sických nápojů).  

Průvodce Jiří Tichý, tel. číslo 731 552 566. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, 

zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

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), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, 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 zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

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 nebo občanského průkazu. Děti musí mít svůj 

vlastní cestovní pas. 

Zavazadla: vhodné jsou skladné tašky, kletry nebo menší batohy a lehké příruční zavazadlo do autobusu.  

Ubytování: Mosonmagyaróvár, hotel Nimrod, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení, TV, připojením 

WIFI a ledničkou. 

Stravování: snídaně formou bufetového stolu.  

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. 
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Vybavení: běžné pro poznávací cykloturistický zájezd. Vhodná jsou trekkingová kola, ale mohou být i horská 

kola. Cyklistická helma by měla být samozřejmostí. Doporučujeme náhradní duši, lepení, montpáku a cestovní 

lékárničku. Účastníci obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy.   

Další informace: náročnost lehká až středně těžká – základní trasy bez výrazného stoupání. Povrch je asfal-

tový, místy jemná šotolina. Při neplánované události, kdy autobus najíždí kilometry (např. bloudění, úraz, nepo-

jízdné kolo) bude účastníkovi účtováno 30,- Kč za 1 km. 

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 8,40 CZK. Výměnu maďarských forintů je vhodné uskutečnit již v České re-

publice.    

Vstupné do termálu: MOSONMAGYARÓVÁR – 10 €, LIPOT – 3 200 HUF, GYÖR – dospělí 3 700 HUF, senioři 

2 900 HUF. 

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Bratislavy. Možnost nástupu v Brně. Cyklotrasa Petržalka – Ču-

novo – Rajka – Dunakiliti – Halászi – Mosonmagyaróvár, celkem 47 km. Možnost krácení.  HALÁSZI – rázo-

vité domy, romantická czárda. GYÖR – historické jádro města. Lázně ležící v severozápadní části země neda-

leko Bratislavy, k dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s termální vodou o teplotě 32 až 34ºC, dále polo-

krytý a krytý sedací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 35 až 37ºC, venkovní léčebné bazény a plavecký 

bazén s vodou teplou 26 až 28ºC. Termální pramen má osvědčení léčivé vody a patří v kvalifikačním žebříčku 

mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Termál je otevřen denně do 20.00 hodin.  

Možnost občerstvení v samoobslužné restauraci. 

2. den: cyklotrasa Mosonmagyaróvár – Püski – Lipot (termál) – Mariakálnok – Mosonmagyaróvár, cekem 45 

km. LIPOT – termální a zážitkové lázně. HEDERVÁR – zámek se zahradou. MARIAKÁLNOK – městečko 

obklopené Mošoňským Dunajem, poutní kostel. 

3. den: cyklotrasa Mosonmagyaróvár – Györ, 40 km. GYÖR – historické město čtyř řek s krásným barokním 

jádrem. Město bylo sídlem biskupa a svědkem korunovací maďarských králů, dodnes je chráněno hradbami. 

Moderní termální lázně. K dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou, vnitřní i venkovní rekre-

ační a plavecké bazény (vířivky, tobogány, vodopády, kruhové proudy) s vodou teplou 29 až 37ºC. Samoob-

služná restaurace nabízí místní speciality. 

4. den: cyklotrasa Frauenkirchen – Podersdorf – Neusiedel am See, celkem 40 km. FRAUENKIRCHEN – 

barokní poutní bazilika, v okolí vinice. PODERSDORF – leží na břehu Neziderského jezera, fotogenický ma-

ják. NEUSIEDEL AM SEE – město ležící na severním břehu Neziderského jezera. V odpoledních hodinách 

odjezd. Návrat do 23.00 hodin. 
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