TROPICKÝ OSTROV
U BERLÍNA

BAD FÜSSING
BAD BIRNBACH
NEJVĚTŠÍ LÁZNĚ EVROPY NEJTEPLEJŠÍ LÁZNĚ EVROPY
Bad Füssing Johannesbad

1 den

1 den

Tropical island

Lázeňský areál s 31 bazény

TROPICKÝ OSTROV byl vytvořen pro vodní
radovánky, zábavu i odpočinek všech
věkových skupin. Čekají na Vás krásné pláže
s bílým pískem, modré laguny, vodopád,
palmový háj i tropické vesnice. Za zvuku
ptačího zpěvu, okouzleni vůni kvetoucích
orchidejí, se projdete deštným pralesem.
Dokonce můžete absolvovat let balonem
v hale. Vzduch tu má teplotu 25 °C a tropické
moře až 31 °C. K dispozici jsou dětské kluby,
vodní hry, adrenalinové tobogány i skluzavky
pro malé děti, plážový volejbal, restaurace,
cukrárna a obchody. Kolem pláží jsou
připravena relaxační lehátka. Voda v bazénech je
čistá a její kvalita je srovnatelná s pitnou vodou,
a to díky nejmodernějším technologiím čištění
pomocí ozónové filtrace.
Mnozí sem jezdí i kvůli POSÍLENÍ ZDRAVÍ
v atraktivním luxusním WELLNESS CENTRU.
Tropický ostrov je otevřený non-stop. Odjezd z ČR
je připravený v půlnočních hodinách, pobyt v tropickém areálu od cca brzkých ranních hodin až do
večera, návrat domů po půlnoci následující den.
Pozn.: Změna programu a cen vstupného vyhrazena.

LÁZNĚ EUROPATHERME leží přímo u lázeňského
parku a zaujímají 3.000 m2 termální vodní plochy.
Nachází se tu 120 m dlouhý kanál se silným
proudem s proměnlivou rychlostí, 5 vnitřních termálních bazénů, sirné lázně, 10 venkovních termálních bazénů, 40 masážních vodních lehátek
v bazénech, 4 bazénky s masážními tryskami,
bazén s atrakcemi a hvězdnou jeskyní. Na ploše
1.000 m2 jsou 3 finské sauny, bylinková pára,
3 parní jeskyně, vířivka a masážní bazének.

zábava

Sníte o odpočinku na bílých písečných plážích
v tropech? Jsou pro Vás a Vaše děti exotické
cíle příliš daleké? My Vám Váš sen splníme
zájezdem do Tropického ráje – ostrova, který
je vybudován v thajském stylu nedaleko
hlavního města SRN Berlína. Celý komplex
Tropical Islands chrání obrovská hala. Zaujímá
plochu více než 8 fotbalových hřišť a je
tropickým rájem v každém ročním období.

Bad Füssing je půvabné lázeňské městečko.
Leží nedaleko rakouských hranic asi 30 km
jižně od Pasova. Jeho vznik i věhlas je spjat se
3 obrovskými termálními komplexy, díky nimž
se stal největšími lázněmi v Evropě. Je zde cca
10.000 m2 termální vodní plochy a cca
80 termálních bazénů. Bazény napájí termální
vřídlo příznivě působící především na revmatické onemocnění, bolesti páteře, na artrózu,
onemocnění kloubů a kyčlí.
Pojeďte s námi relaxovat a hýčkat se ve dvou
nejoblíbenějších
termálních areálech – Europatherme nebo Johannesbad. Záleží na
Vás, který si vyberete.

ZDARMA vstupné v den Vašich narozenin!

Kód zájezdu: 994201, 994202
CENA
05.07.
1. 190,- Kč
28.10.
1. 190,- Kč

dítě do 6 let
590,- Kč
590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, technický průvodce CK.
Volitelné příplatky: vstupné Tropický ráj
890 Kč/os. • 690 Kč/od 65 let, studenti, 6–11 let
kombinované vstupné = Tropický ráj + Wellness
990 Kč/os. • 890 Kč/od 65 let, studenti, 6–11 let
Pozn.: Ceny platí od 25 osob.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4, 5)
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LÁZNĚ JOHANNESBAD se rozkládají na 4.500 m2
vodní plochy. Bazény jsou napájeny vlastní termální
minerální vodou vyvěrající z hloubky 1.060 m.
Najdete tu celkem 13 bazénů, bezpočet podvodních
masážních trysek, perličkové a sirné termální koupele, masážní bazén s proudem a více než 100 m
dlouhý kanál s proudící vodou, termální masážní
bazén s vlnobitím v zastřešené vnitřní části lázní
a 35 m dlouhý plavecký bazén a 5 saun s ledovou
jeskyní. Ve vulkanické lázni s vířivkami se díky
skalním útvarům, vodopádu a večerním světelným
efektům přenesete do fascinujícího světa.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Moderní lázeňský areál BAD BIRNBACH,
zasazený do zdravé přírody v jihovýchodním
Bavorsku, leží nedaleko Pasova pouhé 2 hodiny jízdy od česko-německé hranice v Železné
Rudě. Bad Birnbach se pyšní nejteplejším
pramenem ve střední Evropě o teplotě 70 °C,
který napájí více než 30 bazénů s teplotou
26 °C – 40 °C.
Teplá léčivá voda v BAD BIRNBACHu blahodárně
působí na celkové zdraví člověka. TERAPEUTICKÉ
INDIKACE: deformující onemocnění kloubů, chronická zánětlivá revmatická onemocnění, chronická
a degenerativní onemocnění páteře, revmatismus
měkkých tkání, pooperační stavy, následky zranění
pohybového aparátu, např. stav po endoprotéze,
pooperační péče fraktur, stavy po operaci vyhřezlých plotének. Účinky zdejší léčivé vody jsou vědecky dokázány.
Lázeňský areál tvoří dvě části: Vitarium a Therapiebad.
VITARIUM je termální svět se 16 vodními atrakcemi. Zažít můžete 105 m dlouhý vodní kanál termální říčky s vodou o teplotě 33 °C a masážními
tryskami, koupel v laguně se slanou vodou, která stimuluje metabolismus a podporuje prokrvení svalů,
kaskádový bazén s masážním vodním hřibem, jehož
padající voda uvolňuje krční svaly, aktivní bazén
s masážními tryskami. Blahodárné a atraktivní jsou
i zdejší sauny jako např. dešťová sauna, textilní sauna, ve které získáte novou skvělou energii působivými změnami světla. Navštivte i gradovnu. Díky slané vodě, která kape přes březové proutí, se při hlubokém dýchání dobře pročistí Vaše dýchací cesty.
THERAPIEBAD je lázeňská část komplexu s 5 bazény pro skupinovou terapii: centrální kruhový bazén
(36 °C), horký bazén (40 °C), venkovní kruhový bazén s integrovanou jeskyní s vodopádem, gejzíry
a podvodními lehátky. Další Venkovní bazén s masážními tryskami. K parní lázni je připravena voda
o teplotě až 48 °C. Oblíbený je Kneippův chodník
posilující imunitní systém a zlepšující prokrvení.
K Vašemu dokonalému odpočinku tu jsou restaurace, bistra, bar a samozřejmě odpočinková zóna
s lehátky.
Termální ráj v zeleni

Kód zájezdu: 992121, 992122
CENA
23.05.
890,- Kč
19.09.
890,- Kč
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 14–20 EUR
Pozn.:
trasa H (viz str. 4, 5)
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 992141
23.05.

CENA
890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné:
Pozn.:
cca 22–27 EUR
trasa H (viz str. 4, 5)
ODJEZDY:

LEGOLAND V BAVORSKU

ZÁBAVNÍ PARK DISNEYLAND
VE FRANCII
3 dny

1 den

V Disneylandu na Vás čekají super horské dráhy

Denní přejezd a nocleh v hotelu!

Zábavní park Legoland zaujímá plochu cca 44 ha, na kterou by se vešlo
26 fotbalových hřišť! Čeká zde na Vás více než 50 atrakcí, rozdělených do
8 tematických celků. V ZEMI DOBRODRUŽSTVÍ se vydejte divokou
džunglí po stopách pirátů z Karibiku, na kanoi do deštného pralesa, kde
Vám společnost budou dělat masožravé rostliny a dinosauři. Je tu také
skluzavka vysoká 12 m – vodopád, který budí respekt i mezi dospělými.
Zařádit si můžete na vodních skútrech nebo nejrůznějších horských
drahách. Máte-li rádi zvířata, navštivte SAFARI. Během jízdy v jeepech
uvidíte více než 90 zvířat v životní velikosti. Potkáte gorily, žirafy, slony,
lvy i krokodýly. Expresní vláček Vás doveze do srdce Legolandu, kterým je
MINILAND, který ukazuje svět v měřítku 1:20. Prohlédnout si můžete
např. Berlín, Švýcarsko, Holandsko, italské Benátky atd.
Součástí Legolandu je i svět inspirovaný HVĚZDNÝMI VÁLKAMI a úžasný
PODMOŘSKÝ SVĚT. V obřích akváriích plave více než 2000 barevných
ryb z celého světa včetně živých žraloků a najdete tu i potopené bájné
město Atlantis. Určitě se podívejte do továrny LEGO, kde se budou
vyrábět LEGO kostičky přímo před Vašimi zraky. Jedině tady, v největším
LEGO obchodě na světě, seženete značkové LEGO oblečení, originální
stavebnice apod. V celém areálu je dostatek restaurací a kiosků k Vašemu
občerstvení. Návrat domů v pozdních večerních hodinách.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

zábava

Prožijte Vy i Vaše děti skvělý den ve světě LEGO! Vydejte se s námi
do nedalekého bavorského Günzburgu, kde se nachází svět fantazie
a dobré zábavy, který Vás naprosto nadchne!

Udělejte radost Vašim dětem, potěšíte i sami sebe! Zažijte velký svět
fantazie a nekonečného dobrodružství!
1. den: Brzy ráno odjezd z ČR přes SRN do Francie. Cestu si zpříjemníte malou návštěvou francouzské alsaské metropole ŠTRASBURK.
Prohlédnete si půvabné historické centrum s impozantní katedrálou,
občerstvíte se. Zbude-li čas, doporučujeme projížďku LODÍ PO KANÁLECH MALOU FRANCIÍ. V podvečerních hodinách dojedete
na ubytování situované v blízkosti Disneylandu. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd k celodenní návštěvě zábavního
parku. Dokonalé atrakce, jedinečná zábava, nezapomenutelné
zážitky! To je DISNEYLAND PARIS, který nadchne návštěvníky
všech věkových kategorií. Potřást rukou si tu můžete s živými
postavičkami W. Disneye. Na pár let si zaletíte raketou do
kosmu, westernový vláček Vás doveze na Západ mezi indiány,
na loďkách se projedete mezi piráty z Karibiku, vyzkoušíte
fantastické horské dráhy nebo svůj čas strávíte v Zemi pohádek.
V rámci vstupného využijete nesčetné množství atrakcí, a přitom
nebudete vůbec unaveni, protože k přejezdům můžete
ZDARMA využit ekologický vláček. V celém areálu je dostatek
příležitostí k občerstvení i k nákupům skvělých suvenýrů nebo
originálního oblečení zn. Disney. Těšit se můžete na večerní
program a půlnoční ohňostroj, který nabídne neskutečně krásně
barevnou světelnou podívanou nad celým Disneylandem.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Plavba Malou Francií
Kód zájezdu: 993701
Kód zájezdu: 994211, 994212
CENA
do 3 let
01.08.
1. 790,- Kč 590,- Kč
27.09.
1. 790,- Kč 590,- Kč

3 – 16 let
1. 590,- Kč
1. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, vstupné do Legolandu, odborný průvodce CK.
trasa A (viz str. 4, 5)
ODJEZDY:

08.08. - 10.08.

CENA
5. 990,- Kč

do 11 let
5. 790,- Kč

3. os. nebo 4. os.
5. 890,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 1× hotel, 1× snídaně, vstupné do Disneylandu,
odborný průvodce CK.
Pozn.:
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
ODJEZDY:
trasa A nebo B (viz str. 4, 5)
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