Cestovní kancelář HOŠKA - TOUR
nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 493 792 520, 493 792 598, fax: 493 792 210, mobil: 605 337 570, HOTLINE 24: 603 164 558

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

Kam na podzim? No přece do slovenských a maďarských termálních lázní. Ty se poslední dobou stávají častým podzimním cílem
českých turistů. Relaxační, nikoliv vysloveně léčebné pobyty jsou
každým rokem populárnější. Slovensko láká především tím, že zde
není jazyková bariéra a ceny jsou na celkem dobré úrovni.

Termín: dle dohody
Program
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Slovensko.
VEĽKÝ MEDER – termální prameny vyvěrají z hloubky 1500 m o teplotě až 76,50C. Příznivě působí na
kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu. Koupaliště poskytuje služby ve
svém kombinovaném krytém bazénu s propojením na vnější bazén s teplotou vody 370C.
2. den: 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 byly otevřeny v říjnu
roku 2003, když kronikáři zaznamenali léčivé účinky už ve středověku. Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 670C
teplá voda s vyšším obsahem jodidu tryská z hloubky dva tisíce metrů. K dispozici jsou vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou, vnitřní i venkovní rekreační a plavecké bazény (vířivky, tobogány, vodopády, kruhové
proudy) o teplotě 29 až 370C. Restaurace nabízí místní speciality, doporučujeme ochutnat.
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. PALÁC BUDÍNSKÉHO
HRADU - na rozdíl od mnoha jiných hlavních měst stojí v Budíně hrad opravdu na kopci. Možnost prohlídky
Národní galerie, případně některého muzea, výhledy na město. MATYÁŠŮV CHRÁM – kostel pro královské
svatby, jeden z nejkrásnějších v Maďarsku. RYBÁŘSKÁ BAŠTA – jediná bašta, kterou vojenská hlídka nikdy
nestřežila, vyhlídková terasa. ŘETĚZOVÝ MOST – symbol Budapešti, druhý nejstarší most na Dunaji. Neméně zajímavé jsou i další mosty. PARLAMENT – jedna z nejkrásnějších a nejrozsáhlejších parlamentních budov
v Evropě. SZÉCHENYI – odpoledne pobyt v secesních termálních lázních. Vnitřní i venkovní bazény s vodou
teplou 28 až 390C, saunou a rychlou vodou.
4. den: MOSONMAGYARÓVÁR – nově zrekonstruované lázně ležící v severozápadní části země nedaleko
Bratislavy. K dispozici jsou tři nové zážitkové bazény s termální vodou o teplotě 32 až 340C, dále polokrytý a
krytý sedací léčebný bazén s termální vodou o teplotě 35 až 370C, venkovní léčebné bazény a plavecký bazén
s vodou teplou 25 až 270C.
Ubytování: 3x penzion, dvoulůžkové pokoje.
Stravování: k dispozici kuchyňky (možnost doobjednání snídaní nebo polopenze).
Cena: 2 950,- Kč. V ceně zájezdu je přeprava, ubytování, snídaně, průvodce a pojištění CK pro případ úpadku
a odpovědnosti. Kalkulace je provedena na 40 osob. V ceně nejsou vstupy do pamětihodností.

