
Hotel Harmonie

24

spokojená 
        dovolená

lázeňské pobyty

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Největší moravské lázně LUHAČOVICE jsou zárukou kvalitní péče o vaše 
zdraví v nádherně upraveném městě obklopeném přírodou chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty. 

Je prokázáno, že i krátkodobý ozdravný pobyt přispěje k vašemu zotavení 
a celkovému posílení vitality. Civilizační choroby nás trápí dušností, 
únavou, bolestmi kloubů či svalů. Vyzkoušejte blahodárnost luhačo-
vických minerálních vod včetně pověstné Vincentky, jejíž užívání 
přímo od pramene má nejléčivější účinky. Luhačovické minerální vody 
mají vysoký obsah minerálních látek, které zlepšují funkci sliznice 
dýchacích cest, zkapalňují hlen, a hlavně působí protizánětlivě. 

Oblíbený HOTEL HARMONIE, situovaný uprostřed kouzelné příro-
dy nedaleko Luhačovické přehrady, nabízí vlastní WELLNESS (krytý 
bazén, sauna, fitness) a za poplatek: hole Nordic Walking, pétanque, 
horská kola a koloběžky.

UBYTOVÁNÍ – Standardně vybavené jednolůžkové nebo dvou-
lůžkové pokoje s přistýlkou mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT. 
WI-FI připojení je možné v recepci, baru a restauraci. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: servírované menu.

Hotel Diana

ČR – VELKÉ LOSINY: 
Sirné termální prameny Jeseníků, 
které léčí a posilují imunitu!

ČR – VELKÉ LOSINY: 
Sirné termální prameny Jeseníků, 
které léčí a posilují imunitu!
INDIKACE – pohybové a oběhové ústrojí, neurologické a kožní 
nemoci, onkologická remise, celková regenerace organismu.

Termální LÁZNĚ VELKÉ LOSINY leží v čisté přírodě Jeseníků nedaleko 
Šumperku. Velké Losiny jsou pěkným městem s nádherným městským 
lesoparkem, moderním termálním koupalištěm, honosným renesan-
čně-barokním zámkem, unikátní ruční papírnou i pivovarem Zlosin.
UBYTOVÁNÍ – Lázeňský WELLNESS HOTEL DIANA, situovaný na 
okraji lázeňského lesoparku nedaleko lázní a termálního koupaliště, 
nabízí komplexní služby pod jednou střechou: recepce, restaurace 
s vyhlášenou kuchyní, wellness centrum: bazén, whirlpool, sauna, 
koupele, fitness. Za poplatek squash, tenis, jávský masážní salón, 
půjčovna kol. Diana je bezbariérový hotel s výtahem.
POKOJE – Kategorie Standard+ jsou jednolůžkové, dvoulůžkové nebo 
apartmá. Vybavení: koupelna (sprcha nebo vana, WC), TV/SAT, 
telefon, lednička-minibar na vyžádání, WI-FI.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: výběr z menu + 
zeleninové saláty.

OZDRAVNÝ BALÍČEK V CENĚ POBYTU
• 1x klasická masáž částečná
• 1x přísadová koupel
• 1x perličková koupel
• 1x rašelinový zábal
Volný vstup do hotelového wellness centra
(bazén, whirlpool, sauny, fitness).
BONUS: 50% sleva na vstupy do termálního parku a do vnitřního 

termálního bazénu v lázeňském hotelu Eliška

OZDRAVNÝ BALÍČEK V CENĚ POBYTU
• 1x klasická masáž částečná
• 1x přísadová koupel
• 1x perličková koupel
• 1x rašelinový zábal
Volný vstup do hotelového wellness centra
(bazén, whirlpool, sauny, fitness).
BONUS: 50% sleva na vstupy do termálního parku a do vnitřního 

termálního bazénu v lázeňském hotelu Eliška

Naše cena obsahuje: 
doprava autobusem, 5× hotel, 5× polopenze, ozdravný balíček, vstupné do hotelového wellness, župan.
Služby placené v místě: pobytová taxa 20 Kč/os./den
Pozn: Jednolůžkové pokoje na vyžádání.
ODJEZDY: trasa D (viz str. 4)

kód zájezdu: 962 + datum Vašeho pobytu

1/2 1/1

12. 990,- Kč 15. 990,- Kč25.07. - 30.07.

MODERNÍ TERMÁLY LOSINYMODERNÍ TERMÁLY LOSINY
Nechte termální vodu, ať Vás léčí a zdejší přírodu, ať dodává potřeb-
nou energii! Jako jediné termální koupaliště v ČR napouští všechny 
svoje bazény přírodní léčivou vodou:
• 5 bazénů vnitřních: aktivní bazén s divokou řekou, jeskyní a vodo-

pády, relaxační masážní bazén, panoramatický relaxační bazén, 
termální bazén s nejteplejší vodou, dětský bazén s atrakcemi a to-
bogánem

• 4 bazény venkovní k relaxaci i zábavě

ČR – LUHAČOVICE: 
Účinná rehabilitace po Covid-19 
i všeobecná regenerace organismu!

ČR – LUHAČOVICE: 
Účinná rehabilitace po Covid-19 
i všeobecná regenerace organismu!
INDIKACE – nemoci dýchacích cest, trávicího ústrojí, oběhového 
systému, pohybového ústrojí, onkologické, kožní.

Ozdravný program: „HARMONICKÝ MINIRELAX“
3x ubytování + polopenze, 1x whirlpool (20 min.) + láhev sektu/pokoj, 
1x hodinový vstup do bazénu. 

 1x masáž s vůní čokolády (20 min.), 1x čokoládový tělový 
zábal (20 min.). 

 1x masáž jalovcovým olejem (20 min.), 1x jalovcový zábal 
(20 min.). 

ZDARMA vstup do fitness, 10% sleva na dokoupené procedury

Pro ženy:

Pro muže:

BONUS: 

Ozdravný program: „HARMONICKÝ MINIRELAX“
3x ubytování + polopenze, 1x whirlpool (20 min.) + láhev sektu/pokoj, 
1x hodinový vstup do bazénu. 
Pro ženy: 1x masáž s vůní čokolády (20 min.), 1x čokoládový tělový 

zábal (20 min.). 
Pro muže: 1x masáž jalovcovým olejem (20 min.), 1x jalovcový zábal 

(20 min.). 
BONUS: ZDARMA vstup do fitness, 10% sleva na dokoupené procedury

Naše cena obsahuje: 
doprava autobusem, 3× hotel + polopenze, ozdravný program, průvodce CK.
Služby placené v místě: 
lázeňská taxa 50 Kč/os./den
ODJEZDY: trasa D (viz str. 4)

kód zájezdu: 816 + datum Vašeho pobytu

1/2 3 – 10 let 1/1

7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 8. 390,- Kč20.07. - 23.07.

Hotel Harmonie – bazén

Jurkovičův dům
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TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Pečujte o své zdraví! Zdraví je to nejcennější, co člověk má.
Nabízíme Vám časově a cenově výhodné zájezdy do lázní a termálů.

Pokud zažíváte bolesti zad, hlavy, krční páteře, kloubů, problémy při dýchání 
nebo jiné obtíže způsobené prodělanou nemocí Covid-19, trpíte denním 
fyzickým či psychickým přetížením nebo Vás trápí nemoci kůže, vyberte si 
některý z našich pobytů s kompletními službami včetně autobusové dopravy.

Odpočinete si, potěšíte se v příjemném prostředí a hlavně, posílíte Vaše zdraví!

26.03.–31.03. SLOVINSKO: Moravské Toplice

23.04.–28.04. MAĎARSKO: Bükfürdö 

08.05.–13.05. SLOVINSKO: Radenci

22.05.–29.05. SR: Podhájska

02.06.–04.06. SRN: Bad Füssing

11.06.–17.06. MAĎARSKO: Bükfürdö

11.06.–17.06. MAĎARSKO: Sárvár

12.06.–19.06. SR: Podhájska

18.06.–24.06. SLOVINSKO: Moravské Toplice

20.06.–25.06. SR: Veľký Meder

25.06.–30.06. MAĎARSKO: Hevíz

25.06.–30.06. MAĎARSKO: Zalakaros

20.07.–23.07. ČR: Luhačovice

25.07.–30.07. ČR: Velké Losiny

14.08.–20.08. MAĎARSKO: Bükfürdö

14.08.–20.08. MAĎARSKO: Sárvár

28.08.–04.09. SR: Podhájska

02.09.–08.09. SR: Veľký Meder

11.09.–18.09. SR: Podhájska

18.09.–24.09. SLOVINSKO: Moravské Toplice

23.09.–29.09. MAĎARSKO: Eger

16.11.–19.11. SLOVINSKO: Radenci

30.11.–02.12. SLOVINSKO: Moravské Toplice

TROPICKÝ OSTROV 
U BERLÍNA

TROPICKÝ OSTROV 
U BERLÍNA

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 thaj-
ském stylu nedaleko hlavního města SRN Berlína. 
Celý komplex TROPICAL ISLANDS chrání obrovská hala. Zaujímá 
plochu 9 fotbalových hřišť, na které se rozprostírá fantastická krajina 
s celou řadou bazénů a vodních atrakcí a největším krytým deštným 
pralesem na světě, který tvoří s cca 50 000 rostlinami a 600 druhy 
vlastní biotop.

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, vstupné do Tropického ostrova + venkovního areálu 
Amazonia, technický průvodce CK.

Volitelné příplatky: wellness se světem saun     14 EUR/os.
Pozn.: Ceny platí od 25 os. *Studenti se musí prokázat mezinárodním průkazem ISIC.
ODJEZDY: trasa G (viz str. 4)

Kód zájezdu: 994201 •  994202 •  994203
do 4 let 4–11 let *11–26/+65 let

25.07.• 17.11.• 28.12. 2. 590,- Kč 1. 590,- Kč 2. 390,- Kč 2. 390,- Kč
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Tropical islandTropical island

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. Celoročně je také otevřen VENKOVNÍ AREÁL 

2AMAZONIA, nabízející 100.000 m  zážitků včetně 250 m dlouhé divoké řeky.
Mnozí sem jezdí i kvůli POSÍLENÍ ZDRAVÍ v atraktivním luxusním WELLNESS 
CENTRU (vířivky, sauny, spa bazénky s minerální vodou či parní květinovou 
lázní apod.). Nechybí ani pestrá nabídka masáží. 
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 následujícího dne. 
Pozn.: Změna programu a cen vstupného vyhrazena.

AmazoniaAmazonia
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TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Maďarsko – EGER: 
Historické Turecké lázně i moderní 
zážitkové termální koupaliště

Maďarsko – EGER: 
Historické Turecké lázně i moderní 
zážitkové termální koupaliště

TERMÁLNÍ LÁZNĚ v nejkrásnějším maďarském barokním městě EGER 
tvoří historické Turecké lázně a zážitkové Termální koupaliště se 7 ter-
málními bazény, 50 m dlouhým plaveckým bazénem, dále zážitkový 
bazén až s 27 vodními atrakcemi, bazén a vodní atrakce pro děti. 
Termální bazény jsou napájeny minerální vodou ze 2 pramenů. První 
pramen přivádí sirnou termální vodu, voda z druhého pramenu je 
radonová. Léčivá voda blahodárně působí na chronická kloubní 
onemocnění, revma, nemoci páteře, svalů a šlach, nervové ústrojí, 
pomáhá léčit dnu, cukrovku, lupénku, ekzémy, chronické gynekolo-
gické záněty, zmírňuje pocení. Zvolte si svoji letošní dovolenou 
v Egeru! Posílíte svoje zdraví a poznáte jeden z nejpůvabnějších 
maďarských krajů!
Komfortní HOTEL EGER & PARK**** se nachází cca 10 min. pěšky od 
centra Egeru a cca 500 m od termálního areálu a obnovených Turec-
kých lázní. Hotel má vlastní WELLNESS CENTRUM se třemi pěknými 
bazény, jacuzzi, sauny, solnou místnost, fitness a sluneční terasu.

EgerEger

Turecké lázněTurecké lázně

* pěkné ubytování s neomezeným užíváním hotelového wellness
* polopenze – bohatý bufet
* v ceně pobytu neomezené užívání hotelového wellness 
* zážitkové fakultativní výlety: 
   ● sklípek s degustací vín a cikánskou kapelou v Údolí krásné ženy 
   ● solné lázně v Egerszalöku nazývané „Maďarské Pamukkale“
   ● národní park Hortobágy s typickou maďarskou stepí „puszta“ 
        a tradičními zvyky

* pěkné ubytování s neomezeným užíváním hotelového wellness
* polopenze – bohatý bufet
* v ceně pobytu neomezené užívání hotelového wellness 
* zážitkové fakultativní výlety: 
   ● sklípek s degustací vín a cikánskou kapelou v Údolí krásné ženy 
   ● solné lázně v Egerszalöku nazývané „Maďarské Pamukkale“
   ● národní park Hortobágy s typickou maďarskou stepí „puszta“ 
        a tradičními zvyky

Německo – BAD FÜSSING:
Největší lázně Evropy 
s cca 80 termálními bazény!

Německo – BAD FÜSSING:
Největší lázně Evropy 
s cca 80 termálními bazény!

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 5× ubytování + polopenze, neomezené vstupné 
do hotelového wellness centra, klimatizace, župan, WI-FI.
Služby placené v místě: lázeňská taxa cca 1,50 EUR/os.
ODJEZDY: trasa C, PS1 (viz str. 4)

kód zájezdu: 820 + datum pobytu

1/2 3. osoba 1/1

23.09. - 29.09. 11. 990,- Kč 10. 590,- Kč 13. 990,- Kč

BAD FÜSSING je půvabné lázeňské městečko. Leží asi 30 km jižně 
od Pasova a z česko-německé hranice je dostupné za pouhé 2 hodiny 
jízdy autobusem. Jeho vznik i věhlas je spjat se 3 obrovskými 
termálními komplexy, díky nimž se stal největšími lázněmi v Evropě. 

2Je zde cca 10.000 m  termální vodní plochy a cca 80 termálních 
bazénů! Bazény napájí termální vřídlo, koupele příznivě působí 
na celkovou rekonvalescenci organismu, zejména pak na rev-
matická onemocnění, bolestí páteře, na artrózu, onemocnění 
kloubů a kyčlí.
Abyste si fantastické termální lázně v Bad Füssingu opravdu 
užili, nabízíme VÍKENDOVÝ POBYT se 2 noclehy v komfortním 
HOTELU TANNENHOF, který je chodbou přímo spojen s ter-
málními lázněmi Europa Therme. Komfortně vybavené pokoje 
pro 1 – 3 osoby mají vlastní příslušenství (sprcha, WC, fén), TV, 
trezor a balkon. 

Naše cena obsahuje: 
02.06.–04.06.: doprava autobusem, 2× hotel, 2× snídaně – bohatý bufet, po celý den voda, 
vstupné do hotelových termálních lázní, volný vstup do infračervené kabiny a do hotelové solné 
jeskyně, hotelové fitness, župan, WI-FI, technický průvodce CK.
16.09.: doprava autobusem, technický průvodce CK.
Služby placené v místě: pobytová taxa 2,70 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: Europa Therme 20 EUR/os., 16 EUR/5 hod. 

Johannesbad 21 EUR/os., 16 EUR/3 hod., 7 EUR/do 15 let
ODJEZDY: trasa A nebo H (viz str. 4)

kód zájezdu: 992121, 992122

1/2 3. osoba 1/1

02.06. - 04.06. 6. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 290,- Kč

16.09. 1. 190,- Kč – –

Europa ThermeEuropa Therme

LÁZNĚ EUROPATHERME leží přímo u lázeňského parku a zaujímají 
23.000 m  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 

2s atrakcemi a hvězdnou jeskyní. Na ploše 1.000 m  jsou 3 finské 
sauny, bylinková pára, 3 parní jeskyně, vířivka a masážní bazének.

2LÁZNĚ JOHANNESBAD se rozkládají na 4.500 m  vodní plochy. 
Bazény jsou napájeny vlastní termální minerální vodou: 13 bazénů, 
perličkové a sirné termální koupele, masážní bazén s vlnobitím v za-
střešené vnitřní části lázní, 5 saun s ledovou jeskyní, vulkanická lázeň 
se skalními útvary, vodopády se světelnými efekty. 

Ubytovaní hosté užívají:
* hotelové bazény (krytý o teplotě 36 °C a venkovní o teplotě 

30 – 32 °C) napájené termální vodou z lázní Therme 1
* infračervená kabina
* hotelová solná jeskyně
* fitness
* zvýhodněné vstupné 15,50 EUR do lázní Europatherme

Ubytovaní hosté užívají:
* hotelové bazény (krytý o teplotě 36 °C a venkovní o teplotě 

30 – 32 °C) napájené termální vodou z lázní Therme 1
* infračervená kabina
* hotelová solná jeskyně
* fitness
* zvýhodněné vstupné 15,50 EUR do lázní Europatherme

-200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2.

-200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2.
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TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Maďarsko – HEVÍZ: 
Největší přírodní termální jezero na světě,
kterému se připisují zázračné léčivé účinky!

Maďarsko – HEVÍZ: 
Největší přírodní termální jezero na světě,
kterému se připisují zázračné léčivé účinky!

Naše cena obsahuje: 
doprava autobusem, 5× ubytování + polopenze, užívání Wellness centra (zážitkový bazén, vířivka, 
sauny, parní kabina) a fitness, pronájem županu.
Slevy a výhody: 
dítě do 6 let/3.os./hotel Palace 2.990 Kč
Volitelné příplatky:
jednolůžkový pokoj 550 Kč/os./den
vstupné k termálnímu jezeru/htl. Palace cca 13 EUR/os./3 hod.
Služby placené v místě: 
lázeňská taxa cca 2 EUR/os. od 18 let/den
ODJEZDY: trasa C, PS1 (viz str. 4)

Horké jezero Hevíz

Granit – venkovní areálGranit – venkovní areál

Maďarsko – ZALAKAROS: 
Svět léčivé vody i zážitkových bazénů s 12 exkluzivními 
atrakcemi s vodní plochou 333 m .2

Maďarsko – ZALAKAROS: 
Svět léčivé vody i zážitkových bazénů s 12 exkluzivními 

2atrakcemi s vodní plochou 333 m .
(Popis lázní Hevíz, ubytování v hotelu Palace 
najdete na str. 35.)

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 5× ubytování + polopenze, 
a zážitkových lázní Granit Spa pro dospělé a děti, venkovní dětský svět, župan pro dospělé, trezor, WI-FI. 
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj/htl. Park Inn 1.450 Kč/os./den

jednolůžkový pokoj/htl. Freya    550 Kč/os./den
stravování All inclusive/htl. Park Inn    420 Kč/os./den

Služby placené v místě: lázeňská taxa cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den
vstupné do Léčebného centra Granit Spa                 cca 5 EUR/os./den/pro ubytované v htl. Freya 
ODJEZDY: trasa C, PS1 (viz str. 4)

klimatizace, vstupné do termálních 

kód zájezdu: 890 + datum Vašeho pobytu

Pobyt jsme pro Vás připravili v V HOTELECH: HOTEL PARK INN 
BY RADISSON & SPA a HOTEL FREYA, které jsou hotelovými 
chodbami spojené přímo s termálním a lázeňským areálem 
Granit. Na pokoji si oblečete župan, projdete vyhřívanou 
chodbou a hned jste v termálech! Další výhody jsou:

(Popis termálního areálu Zalakaros a ubytování tohoto 
autobusového zájezdu najdete na str. 36.)

11. 690,- Kč

2. 990,- Kč

7. 990,- Kč

–

–

9. 990,- Kč

25.06. - 30.06.

13. 990,- Kč

–

–

2. 990,- Kč

9. 990,- Kč

11. 990,- Kč

Hotel Freya Hotel Park Inn by Radisson & Spa

25.06. - 30.06.

1/2

do 4 let

4 – 12 let

do 6 let

6 – 18 let

3. osoba

l cena pobytů již obsahuje vstupné do termálních 
a zážitkových lázní 

l bohatá a pestrá polopenze formou bufetu

l cena pobytů již obsahuje vstupné do termálních 
a zážitkových lázní 

l bohatá a pestrá polopenze formou bufetu
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Komfortní pokoj hotelu 
Park Inn by Radisson Spa

„Lékař léčí, ale příroda uzdravuje“. Tak můžeme mluvit o hevízském 
termálním jezeře, jehož hřejivá voda má blahodárné účinky na celý 
lidský organismus. Obzvláště pomáhá lidem s poruchami pohy-
bového ústrojí, nemocemi kloubů, ženám, které trpí gynekologickými 
potížemi. Pitná kúra má léčivé účinky na zažívací ústrojí. 

V jezeře se koupe celoročně. Teplota vody v něm téměř nikdy neklesá 
pod cca 23 °C. 

UBYTOVÁNÍ s polopenzí jsme pro vás připravili v komfortním 
HOTELU PALACE výhodně situovaném v blízkosti jezera.

1/2 6 – 12 let 3. osoba

7. 990,- Kč 10. 990,- Kč25.06. - 30.06.

Hotel Palace

11. 990,- Kč

kód zájezdu: 840 + datum Vašeho pobytu

l termální jezero s léčivou rašelinou uprostřed 
zelené přírody napájené horkým pramenem, 
jehož přítok je tak silný, že se voda v jezeře vymění 
za pouhých 72 hodin

l ozdravné termální koupele přímo ve wellness 
vašich hotelů

l Hevíz je vyhlášený kraj výborné gastronomie 
a vinných sklípků

l termální jezero s léčivou rašelinou uprostřed 
zelené přírody napájené horkým pramenem, 
jehož přítok je tak silný, že se voda v jezeře vymění 
za pouhých 72 hodin

l ozdravné termální koupele přímo ve wellness 
vašich hotelů

l Hevíz je vyhlášený kraj výborné gastronomie 
a vinných sklípků

Granit

-200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2.

-200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2.
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spokojená 
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lázeňské pobyty

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Zárukou příjemného ozdravného pobytu s kvalitními službami 

jsou TERMÁLNÍ LÁZNĚ B KFÜRDŐ v Maďarsku. Léčivá voda 

má teplotu 32 °C – 38 °C a pomáhá léčit všechny nemoci pohy-

bového ústrojí, stavy po operacích a úrazech, gynekologické 

potíže, chronické urologické potíže. Výborné výsledky účinků 

této termální vody jsou prokázány při léčbě artrózy, 

Bechtěrevovy nemoci, chronické artritidy, dny a revmatu. 

Výborná je i pitná kúra, která pomáhá při zažívacích potížích, 

při překyselení žaludku a doporučuje se jako účinná prevence.

Pobyt jsme pro Vás připravili v nejlépe situovaném hotelu v Bükfürdő 

v HOTELU HUNGUEST BÜK. Tvoří jej dvě hotelová křídla, která jsou 

hotelovou chodbou spojena přímo s termálním léčebným a zážitko-

vým areálem. Na pokoji si oblečete župan, sjedete výtahem a hned 

jste v termálech! Další výhody jsou:

Ü

Naše cena obsahuje: 
doprava autobusem, 5× nebo 6× ubytování + polopenze, klimatizace, vstupné do termálního areálu Bük 
a zážitkového centra Bükfürd  Thermal&Spa, užívání hotelového fitness a saun, župan pro dospělé, účast 
na sportovních programech v hotelu, WI-FI na pokoji a v lobby baru.
           Volitelné příplatky:

600 Kč/červen, srpen
           Služby placené v místě: lázeňská taxa     2 EUR/os. od 18 let/den

vratná kauce za čipovou vstupenku     7 EUR/os.
           ODJEZDY: trasa C, PS1 (viz str. 4)

ő

jednolůžkový pokoj 400 Kč/os./den/duben

Maďarsko – BÜKFÜRDŐ: 
Oblíbený termální areál s 27 bazény!
Maďarsko – BÜKFÜRDŐ: 
Oblíbený termální areál s 27 bazény!
(Popis termálního areálu Bükfürdő a ubytování tohoto 
autobusového zájezdu najdete na str. 35.)

SárvárSárvár

Maďarsko – SÁRVÁR: 
Moderní termální areál pro všechny generace!
Maďarsko – SÁRVÁR: 
Moderní termální areál pro všechny generace!
(Popis termálního areálu Sárvár a ubytování 
v hotelu Park Inn najdete na str. 34.)

Hotel Gold – wellness Hotel Park Inn

Nechte se hýčkat v komfortním HOTELU RESORT SPA PARK INN BY 
RADISSON, vyhodnoceném jako nejlepší maďarský SPA hotel se 
službami na světové úrovni. Leží přímo v srdci historického městečka 
Sárvár a je spojený hotelovou chodbou přímo s atraktivním termálním 
areálem. Užívat si můžete nejrozmanitější zážitkové, plavecké a léči-
vé bazény. Termální alkalická uhlovodíková voda pomáhá při celkové 
regeneraci celého organismu, zejména pak při obtížích pohybového 
aparátu a nemocích dýchacích cest. Zárukou spokojeného pobytu 
jsou:

l rychlá přímá doprava pohodlnými autobusy
l 22 zážitkových, léčivých a plaveckých bazénů 

s vodou teplou až 36 °C
l komfortní ubytování
l All inclusive – snídaně, oběd a večeře: bufet, dopolední 

svačina, odpolední snack, ovoce, od 7:00 do 21:30 h. 
neomezená konzumace nápojů (káva, čaj, točené víno, 
pivo, voda a nealkoholické nápoje)

l rychlá přímá doprava pohodlnými autobusy
l 22 zážitkových, léčivých a plaveckých bazénů 

s vodou teplou až 36 °C
l komfortní ubytování
l All inclusive – snídaně, oběd a večeře: bufet, dopolední 

svačina, odpolední snack, ovoce, od 7:00 do 21:30 h. 
neomezená konzumace nápojů (káva, čaj, točené víno, 
pivo, voda a nealkoholické nápoje)

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 6× ubytování + all inclusive, vstupné do lázní a nového 
lázeňského family komplexu (mimo sauny a fitness), župan pro dospělé, trezor, individuálně 
ovladatelná klimatizace, WI-FI na pokoji.
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj 1.350 Kč/os./den/červen, 
Služby placené v místě: lázeňská taxa        2 EUR/os. od 18 let/den
ODJEZDY: trasa C, PS1 (viz str. 4)

1.450 Kč/os./den/srpen

kód zájezdu: 870 + datum Vašeho pobytu

l rychlá dostupnost z ČR

l kompletně zrekonstruovaný hotel

l cena pobytu již obsahuje vstupné do léčebných 
a zážitkových lázní Bük

l polopenze podávaná formou bohatého bufetu

l ZDARMA užívání saun a fitness

l rychlá dostupnost z ČR

l kompletně zrekonstruovaný hotel

l cena pobytu již obsahuje vstupné do léčebných 
a zážitkových lázní Bük

l polopenze podávaná formou bohatého bufetu

l ZDARMA užívání saun a fitness

17. 290,- Kč
17. 990,- Kč

2. 990,- Kč
2. 990,- Kč

11. 290,- Kč
11. 990,- Kč

14. 290,- Kč
14. 990,- Kč

1/2 3. osobado 6 let 6 – 14 let

11.06. - 17.06.
14.08. - 20.08.

kód zájezdu: 880 + datum Vašeho pobytu

23.04. - 28.04. 11.06. - 17.06. 14.08. - 20.08.

1/2       12. 990,- Kč 15. 590,- Kč 15. 990,- Kč

4 – 12 let 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 590,- Kč

Hunguest Bük

-200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2. -200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2.
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TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Slovinsko – MORAVSKÉ TOPLICE:
Největší slovinské termály s unikátní černou minerální 
vodou, která existuje pouze v Moravských Toplicích!

Slovinsko – MORAVSKÉ TOPLICE:
Největší slovinské termály s unikátní černou minerální 
vodou, která existuje pouze v Moravských Toplicích!

Radenci – hotel RadinRadenci – hotel Radin

Slovinsko – RADENCI:
Termální lázně s klidnou atmosférou a mimořádně 
bohatými a zdraví prospěšnými přírodními zdroji

Slovinsko – RADENCI:
Termální lázně s klidnou atmosférou a mimořádně 
bohatými a zdraví prospěšnými přírodními zdroji

(Popis ubytování a termálního areálu a lázní Terme 3000
v Moravských Toplicích najdete na str. 38.)

Naše cena obsahuje: 
3× nebo 5× ubytování + polopenze, neomezený vstup do 10 vnitřních a venkovních bazénů s termální 
vodou,1× denně do 16:00 hod. vstup do saunového světa, župan, WI-FI.
Volitelné příplatky: oběd 350 Kč/os./den
Povinné poplatky v místě: pobytová taxa 2 EUR/os./den

přihlašovací taxa 1 EUR/os./pobyt
ODJEZDY: trasa A, PS1 (viz str. 4)

Termální lázně RADENCI, mající ve znaku 3 srdce, nabízejí 
ozdravné pobyty v příjemném zeleném areálu s celoročně ote-
vřenými vnitřními a venkovními bazény s vodou teplou až 37 °C, 
saunami a centrem zdraví s lékařskými ambulancemi.

(Popis ubytování a termálního areálu a lázní Radenci 
a hotelu Radin najdete na str. 37.)
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l vysoká kvalita služeb za výhodnou cenu

l neomezený vstup do termální areálu Terme 3000 
a hotelového wellness

l unikátní černá termo-minerální slaná voda, 
která svým teplem a bohatým chemickým složením 
efektivně prospívá organismu

l rychlá a přímá doprava

l vysoká kvalita služeb za výhodnou cenu

l neomezený vstup do termální areálu Terme 3000 
a hotelového wellness

l unikátní černá termo-minerální slaná voda, 
která svým teplem a bohatým chemickým složením 
efektivně prospívá organismu

l rychlá a přímá doprava

Termální koupaliště a léčebné lázně TERME 3000 MORAVSKÉ 
TOPLICE jsou se 17 vnitřními a venkovními bazény největším a jed-
ním z nejmodernějších rekreačních komplexů ve Slovinsku.

Ubytování s bohatou polopenzí si můžete zvolit v komfortních 
hotelích AJDA a TERMAL, které jsou vzájemně propojeny a krytou 
chodbou spojeny přímo s termálním koupalištěm, lázněmi TERME 
3000 a wellness a léčebným centrem THERMALIUM. 

kód zájezdu: 845 + datum pobytu

26.03. - 31.03. 18.06. - 24.06. 18.09. - 24.09. 30.11. - 02.12.

Hotel Ajda

1/2 11. 990,- Kč 14. 990,- Kč 14. 990,- Kč 6. 990,- Kč

6 – 12 let 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč 8. 990,- Kč 4. 990,- Kč

3. osoba 11. 590,- Kč 13. 990,- Kč 13. 990,- Kč 6. 690,- Kč

1/1 15. 990,- Kč 17. 990,- Kč 17. 990,- Kč 7. 990,- Kč

Hotel Termal

1/2 – 13. 590,- Kč 13. 590,- Kč 6. 690,- Kč

6 – 12 let – 7. 990,- Kč 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč

3. osoba – 12. 990,- Kč 12. 990,- Kč 6. 490,- Kč

1/1 – 16. 990,- Kč 16. 990,- Kč 7. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: 
2× nebo 5× nebo 6× ubytování + polopenze, neomezený vstup do hotelových vnitřních a venkovních 
bazénů a do saun (Termal: finská sauna, Ajda: saunový svět několika saun), neomezený vstup do 
termálního koupaliště Terme 3000, župan a osušky do termálů (pro dospělé), WI-FI v pokoji, 
ranní cvičení v bazénu.
Volitelné příplatky: Termal: balkon 150 Kč/os./den

oběd 450 Kč/os./den
Povinné poplatky v místě: pobytová taxa 2 EUR/os./den

přihlašovací taxa 1 EUR/os./pobyt
ODJEZDY: trasa A, PS1 (viz str. 4)

Ubytování s polopenzí jsme pro vás připravili v komfortním hotelu 
RADIN, který je krytou chodbou propojen přímo s termálním koupa-
lištěm a lázeňským centrem.

l rychlá a přímá doprava autobusem

l komfortní ubytování přímo v termálním areálu

l minerální voda Radenska řadící se mezí vody 
s nejbohatším obsahem kysličníku uhličitého v Evropě, 
který je hlavním přírodním léčivým faktorem

l krásná alpská příroda ve zvlněném terénu rakousko-
slovinského pomezí s vyhlášenými vinicemi

l rychlá a přímá doprava autobusem

l komfortní ubytování přímo v termálním areálu

l minerální voda Radenska řadící se mezí vody 
s nejbohatším obsahem kysličníku uhličitého v Evropě, 
který je hlavním přírodním léčivým faktorem

l krásná alpská příroda ve zvlněném terénu rakousko-
slovinského pomezí s vyhlášenými vinicemi

Terme 3000:
bazén s černou vodou 

Wellness hotelu AjdaWellness hotelu Ajda

kód zájezdu: 8465 + datum pobytu

1/2 6 – 12 let 3. osoba 1/1

08.05. - 13.05. 11. 990,- Kč 6. 990,- Kč 11. 990,- Kč 13. 990,- Kč

16.11. - 19.11. 8. 590,- Kč 5. 990,- Kč 7. 990,- Kč 9. 990,- Kč

-200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2.

-200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2.
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Termální koupaliště VEĽKÝ MEDER, obklopené 100 ha lesoparkem, leží cca 10 km od maďarských hranic a cca 65 km 
od Bratislavy. Je otevřené po celý rok, i v době státních svátků. Termální voda je vhodná k léčbě bolestí kloubů, zad a svalů. 

SLOVENSKOSLOVENSKOSLOVENSKO
VEĽKÝ MEDERVEĽKÝ MEDERVEĽKÝ MEDERVEĽKÝ MEDER

V Mederu je to báječné!V Mederu je to báječné! Velký krytý bazén

Termální areál otevřený 
365 dní v roce!

Termální areál otevřený 
365 dní v roce!

Celý areál se rozkládá v krásném parku, kde jsou upravené travnaté 
plochy ke slunění, sportovní hřiště, dětská hřiště, stánky s občerstve-
ním a 9 bazénů s termální vodou o teplotě 26 °C – 40 °C:

V komplexu dále najdete sauny, masáže, perličkové koupele, bar, 
cukrárnu, občerstvení, ...

italský bazén s tobogánem • sportovní plavecký bazén 50 m dlouhý 
rekreační bazén s hydromasážními tryskami • plavecký bazén

• dětský bazén se zábavními prvky 
• polokrytý sedací bazén s masážními tryskami

• atraktivní rodinný bazén s vodním hřištěm

Termální areál leží v zeleniTermální areál leží v zeleni

Komfortní pokojeRestauraceRestaurace

Rodinný HOTEL THERMAL a jeho nově vybudovaná část HOTEL AQUA se 
nachází v těsné blízkosti termálního koupaliště. V hotelu je k dispozici lobby 
bar + WI-FI, restaurace, salónek, letní terasa, dětské hřiště, hřiště na petang, 
půjčovna kol (max. 4 ks).
UBYTOVÁNÍ – Komfortně zařízené pokoje pro 2–4 osoby mají vlastní příslu-
šenství, trezor, TV/SAT, telefon, WI-FI, ledničku, balkon nebo terasu. Ložní 
prádlo je kvalitní, vhodné i pro alergiky. Některé pokoje mají bezbariérový 
přístup. Některé pokoje jsou bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet + nealko nápoj, dezert.

NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně

HOTEL THERMAL/AQUAHOTEL THERMAL/AQUA

Moderní pokoje

Termální koupaliště Matyáše KorvínaTermální koupaliště Matyáše Korvína

Hotel Aqua Hotel ThermalHotel Thermal

kód zájezdu: 83 + datum pobytu

3 NOCI 6. 490,- Kč 4. 690,- Kč 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč

4 NOCI 7. 790,- Kč 5. 990,- Kč 8. 990,- Kč 6. 090,- Kč

5 NOCÍ 9. 590,- Kč 7. 090,- Kč 10. 290,- Kč 6. 990,- Kč

6 NOCÍ 11. 590,- Kč 8. 390,- Kč 11. 990,- Kč 8. 290,- Kč

7 NOCÍ 12. 990,- Kč 9. 690,- Kč 13. 990,- Kč 9. 590,- Kč

3 NOCI (ČT-NE) 7. 290,- Kč 4. 990,- Kč

4 NOCI (NE-ČT) 9. 590,- Kč 5. 990,- Kč

5 NOCÍ (NE-PÁ ) 11. 590,- Kč 7. 290,- Kč

6 NOCÍ 12. 990,- Kč 8. 490,- Kč

7 NOCÍ (NE-NE, ČT-ČT) 14. 990,- Kč 9. 690,- Kč

1/2 nebo 3. os. 3 – 15 let 1/2 nebo 3. os. 3 – 15 let

01.01.-07.04. / 10.04.-07.05. / 01.10.-22.12.
ZIMNÍ MEGA SLEVA

25.06.-03.09.
HORKÉ LÉTO

07.05.-25.06. / 03.09.-01.10.
RELAX

Pobyty 
autobusovou 

dopravou 
viz str. 31

30

VÝHODNÉ POBYTOVÉ BALÍČKY PRO VÁS!
Program "ZIMNÍ MEGA SLEVA S KOUPÁNÍM":

Program "RELAX S KOUPÁNÍM":

Program "HORKÉ LÉTO":

 3x nebo 4x nebo 5x nebo 6x nebo 
7x hotel + polopenze – bufet+ neomezená konzumace nealko nápojů k večeři, dezert, župan, 
3x nebo 4x nebo 5x nebo 6x nebo 7x celodenní vstupenka se 2 vstupy denně na termální koupaliště, 
1x wellness spa balíček 50 minut/dospělá osoba. ALL INCLUSIVE BALÍČEK.

 3x nebo 4x nebo 5x nebo 6x nebo 7x hotel + 
polopenze – bufet + neomezená konzumace nealko nápojů k večeři, dezert, 1x welcome drink, 
župan, 3x nebo 4x nebo 5x nebo 6x nebo 7x celodenní vstupenka se 2 vstupy denně na termální 
koupaliště, 1x wellness spa balíček 50 minut/dospělá osoba. ALL INCLUSIVE BALÍČEK.

 3x nebo 4x nebo 5x nebo 7x hotel + polopenze – bufet + 
neomezená konzumace nealko nápojů k večeři, dezert, 1x welcome drink, župan, 3x nebo 4x nebo 
5x nebo 7x celodenní vstupenka se 2 vstupy denně na termální koupaliště, 1x wellness spa balíček 
50 minut/dospělá osoba. ALL INCLUSIVE BALÍČEK.

Naše cena obsahuje: viz pobytové balíčky
Slevy a výhody: děti do 3 let (jídlo, vstupenka do koupaliště, vanička) ZDARMA
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj 450 Kč/den/Thermal, Aqua

přistýlka pro děti do 3 let na vyžádání 900 Kč/den
dětská přenosná postýlka pro děti do 3 let na vyžádání 300 Kč/den

Služby plac. v místě: pobytová taxa 1 EUR/os./den. Platí osoby starší 3 roků.
parkovné 3 EUR/auto/den
parkovné zdarma 01.01.–23.06./05.09.–23.12./"Zimní mega sleva"/"Relax"

Pozn.: Pokoje s přistýlkou jsou na vyžádání. Děti do 15 let nemají nárok na župan.
Pobyty v termínu 06.04.–11.04. na vyžádání.

1/2 nebo 3. os. 3 – 15 let

ALL INCLUSIVE BALÍČEK: 12:00–21:30: neomezená konzumace nápojů (víno, pivo, malinovka), 
snack občerstvení 12:00–15:00: polévkový bufet, koláče sladké a slané, ovoce, káva, čaj.).



kód zájezdu: 750 + datum Vašeho pobytu

Naše cena obsahuje: 
Hotel Borinka: doprava autobusem, 7× ubytování + polopenze, vstupné/pobyt do venkovního termálního 
areálu a krytého wellness centra Aquamarin.
Chata hotelu Borinka: doprava autobusem, 7× nájem chaty, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní 
prádlo, vstupné/pobyt do venkovního termálního areálu a krytého wellness centra Aquamarin. Cena je 
uvedena za osobu ve 4lůžkové chatě při obsazení chaty 4 osobami.
Apartmány Andrejka: doprava autobusem, 7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní 
prádlo. Cena je uvedena za osobu v daném typu apartmánu.
Slevy a výhody: dítě do 3 let bez nároku na služby   2.500 Kč

dítě do 10 let jako 3. osoba/htl. Borinka    –350 Kč/den z ceny 1/2
Volitelné příplatky: 1lůžkový pokoj/htl. Borinka:      450 Kč/den

2lůžkový pokoj obsazený 1 os./htl. Borinka:      850 Kč/den
chata obsazená 3 os.:      700 Kč/os./pobyt
chata obsazená 2 os.:   1.200 Kč/os./pobyt

Služby placené v místě: pobytová taxa 0,50 EUR/os./den  •  trezor   1 EUR/pokoj/den
Pozn.: Pobytovou taxu neplatí osoby se ZTP a děti do 15 let.

Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou a pokoje jednolůžkové jsou na vyžádání.
ODJEZDY: trasa D, PS1 (viz str. 4)

Hotel / chaty Borinka Apartmány Andrejka

1/2 nebo 1/3 1/4 CH 1/2 nebo 1/3 3. os. do 10 let

22.05. - 29.05.

12.06. - 19.06.

28.08. - 04.09.

11.09. - 18.09.

13. 590,- Kč

13. 990,- Kč

13. 990,- Kč

13. 990,- Kč

7. 490,- Kč

7. 990,- Kč

7. 990,- Kč

7. 990,- Kč

6. 490,- Kč

6. 490,- Kč

6. 490,- Kč

6. 490,- Kč

3. 990,- Kč

3. 990,- Kč

3. 990,- Kč

3. 990,- Kč

Pobyty v Podhájské bývají rychle vyprodané. 
Jsou jedinečné a výhodné pro:

V CENĚ POBYTU NEOMEZENÉ VSTUPNÉ
do venkovního termálního areálu pro hosty hotelu Borinka 
nebo chaty Borinka

perfektní vybavenost termálního areálu včetně krytého wellness 
centra Aquamarin, krytého plaveckého bazénu a zážitkového 
venkovního aquaparku
bohatá polopenze
zajímavý doprovodný program a fakultativní výlety

l

l

l

l

Pobyty v Podhájské bývají rychle vyprodané. 
Jsou jedinečné a výhodné pro:

l perfektní vybavenost termálního areálu včetně krytého wellness 
centra Aquamarin, krytého plaveckého bazénu a zážitkového 
venkovního aquaparku

l bohatá polopenze
l zajímavý doprovodný program a fakultativní výlety

l V CENĚ POBYTU NEOMEZENÉ VSTUPNÉ
do venkovního termálního areálu pro hosty hotelu Borinka 
nebo chaty Borinka

Termální koupaliště Matyáše Korvína

Rekreační bazén 36 °C Rekreační bazén 50 m

Podhájska

Aquamarin

spokojená 
        dovolená
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TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Slovensko – VEĽKÝ MEDER: 
Velký moderní termální areál otevřený 
365 dní v roce každý den do 21 hodin!

Slovensko – VEĽKÝ MEDER: 
Velký moderní termální areál otevřený 
365 dní v roce každý den do 21 hodin!
(Popis termálního areálu Veľký Meder a ubytování 
v hotelu Thermal/Aqua najdete na str. 30.)

Slovensko – PODHÁJSKA: 
Jedinečná slaná termální voda, 
která uzdravila již tisíce lidí!

Slovensko – PODHÁJSKA: 
Jedinečná slaná termální voda, 
která uzdravila již tisíce lidí!
(Popis termálního areálu Podhájska a ubytování v hotelu 
a chatách Borinka, apartmánech Andrejka najdete na str. 32 až 33.)

TERMÁLNÉ KÚPALISKO PODHÁJSKA je raritou mezi slovenskými a maďarský-
mi termály. Má slanou termální vodu, která je naprosto světovým unikátem! Její 
léčebné účinky jsou široké a vysoce účinné, neboť se jedná o silně mineralizo-
vanou termální vodu. Účinně pomáhá léčit všechna onemocnění pohybo-
vého aparátu, záněty průdušek a dýchacích cest a astma, dnu, gyne-
kologické potíže, cévní nemoci, kožní onemocnění, lupénku a ekzémy, 
stimuluje štítnou žlázu, pomáhá při alergiích, poúrazových a pooperač-
ních stavech, regeneruje organismus po velké fyzické a psychické zátěži.
Máte-li rádi teplou vodu, pak se vydejte do Podhájské! Voda má u pra-
mene až 83 °C. Nejléčivější je na jaře nebo na podzim a v zimě, kdy se 
tolik neochlazuje (neředí) užitkovou vodou.
Nabízíme Vám UBYTOVÁNÍ S NEJLEPŠÍ POLOHOU V PODHÁJSKÉ! 
Hotel a chaty Borinka leží přímo v termálním areálu, apartmány Andrej-
ka v jeho bezprostřední blízkosti. 

THERMAL CORVINUS ve Veľkém Mederu patří mezi nejznámější 
a nejoblíbenější slovenská termální koupaliště. Má 2 teplé léčivé 
prameny, z nichž vyvěrá geotermální voda teplá 25 °C – 37 °C (u pra-
mene až 72 °C), jejíž chemické složení má blahodárné účinky na 
pohybové ústrojí, klouby a regenerační účinky na celkový organis-
mus člověka. 
Pobyty ve Veľkém Mederu mají v naší CK dlouholetou tradici mj. i pro 
ubytování v těsné blízkosti termálního areálu v kvalitním HOTELU 
THERMAL/AQUA. Naše klienty vždy těší:

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, 5× nebo 6× hotel + polopenze + nápojový bufet v době 
snídaně a večeře, aperitiv v den příjezdu, 4× nebo 5× oběd=polévka, ozdravný balíček "50 minut zdraví" 
(pro osoby +18 let).
Slevy a výhody: dítě do 3 let 1.990 Kč
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj    490 Kč/den

župan        5 EUR/os./pobyt. Nelze pro děti.
Služby placené v místě: pobytová taxa        1 EUR/os./den. Platí osoby starší 3 let.
Pozn.: Aktuální ceny vstupného do termálního areálu a jeho krytého relaxačního centra budou uvedeny 
           v závěrečných pokynech.
ODJEZDY: trasa D, PS1 (viz str. 4)

l BOHATÁ POLOPENZE
švédské stoly, teplý bufet, ZDARMA nápoje k večeři

l PESTRÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
výlety do blízkého okolí 
degustace krajových vín

l BOHATÁ POLOPENZE
švédské stoly, teplý bufet, ZDARMA nápoje k večeři

l PESTRÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
výlety do blízkého okolí 
degustace krajových vín

kód zájezdu: 830 + datum Vašeho pobytu

1/2 nebo 1/3 3 – 15 let

    9. 990,- Kč

  10. 990,- Kč

7. 590,- Kč

7. 990,- Kč

20.06. - 25.06.

02.09. - 08.09.

Hotel Thermal/Aqua

Ozdravný balíček „50 minut zdraví“ již v ceně!
parafínový zábal zad (25 minut), regenerační masáž rukou + 

parafínový zábal + relaxační maska na oči (10 minut), 
regenerační masáž chodidel (15 minut), šálek čaje, džusu

Ozdravný balíček „50 minut zdraví“ již v ceně!
parafínový zábal zad (25 minut), regenerační masáž rukou + 

parafínový zábal + relaxační maska na oči (10 minut), 
regenerační masáž chodidel (15 minut), šálek čaje, džusu

(Platí pro pobyty 5 nocí a více)

-200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2.

-200 Kč-200 Kč
info str. 5

do 28.2.do 28.2.



MODERNÍ WELLNESS CENTRUM AQUAMARIN, RELAXAČNÍ CENTRUM,
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN A ZÁŽITKOVÝ AQUAPARK

MODERNÍ WELLNESS CENTRUM AQUAMARIN, RELAXAČNÍ CENTRUM,
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN A ZÁŽITKOVÝ AQUAPARK

Atraktivní zážitkové centrum Aquamarin nabízí: vnitřní bazénový svět (velký rekreační 
bazén s vodními atrakcemi jako např divoká řeka, vířivka, vodopád, vodní bar, dětský 
bazén), vitální svět s ledovým deštěm a přechodem přes různé teploty vody, turecké 
lázně Hammam, rozmanité sauny (bio, finská,...), solní a bylinkové inhalace. Relaxační 
centrum má bohatou nabídku relaxačních procedur včetně masáží. Součástí relaxační-
ho centra je velký krytý plavecký bazén 20×10 m o teplotě 28 °C. Venkovní bazénový 
svět s relaxačními bazény a bazény s teplou silně mineralizovanou termální vodou byl 
v roce 2015 rozšířen o fantastický zážitkový aquapark s tobogány, různými skluzavka-
mi a dětským vodním světem. 

TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ PODHÁJSKATERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ PODHÁJSKA
Termální areál je obklopen příjemnou zelení. Na ploše 12 ha se nachází 9 bazénů 

s vodou o teplotě 26 °C – 38 °C: sedací bazén, dětský bazén, 2 rekreační bazény, 

aquabazén s vodními atrakcemi, bazén s tobogánem, dětský bazén se skluzavkami, 

plavecký bazén a bazén pro neplavce. V areálu koupaliště dále najdete relaxační 

a rekondiční centrum (masáže, hydromasáže, sauna, solárium, kadeřnictví, 

kosmetika, cukrárna a občerstvení), množství stánků a obchůdků se širokou 

nabídkou občerstvení. Výhodou podhájského koupaliště je i výhodné vstupné!

Provoz termálního koupaliště v Podhájské je celoroční, v zimním období je 

provozována jen vyhrazená část koupaliště. V době sanitární údržby se bude 

pracovat tak, aby část bazénů byla vždy v provozu.

Vůbec nemusíte mít strach z nemocí z hromadného koupání, neboť voda 

v léčebném bazénu je tak slaná a silně mineralizovaná, že bakterie ihned 

likviduje a nedovoluje jejich množení.

INDIKACE

Léčivě působí na lidi trpícími záněty průdušek, nemocemi dýchacích cest nebo 
astmatem. Ve vodě se vyskytuje lithium, které pomáhá při léčení dny, jodidy 
stimulují štítnou žlázu, složky vápníku blahodárně působí na doléčení 
zlomenin. Bolestivé stavy zmírňují přítomné bromidy. Tato termální voda se 
také doporučuje lidem, které trápí přetrvávající bolesti zad, revma, cévní 

nemoci, bolesti kloubů nebo nejrůznější alergie. Zastoupené sírany pomáhají 
léčit nemoci kůže (lupénka a ekzémy).

Slaná termální voda v Podhájské je naprostým světovým unikátem!

Aquamarin – turecké lázně

Aquapark

slovenské Mrtvé moře, 
které uzdravilo již tisíce lidí!

slovenské Mrtvé moře, 
které uzdravilo již tisíce lidí!
„Šťastná“ obec PODHÁJSKA leží na jižním 
Slovensku nedaleko Nových Zámků. Její štěstí 
spočívá v termální vodě s blahodárným účinkem 
na celý lidský organismus, která je světovým 
unikátem.

Jde o slanou vodu z třetihorního moře, která je 
silně mineralizovaná, a tím výjimečná. Její rozbor 
a výsledky pobytů potvrdily, že má hlubší a trva-
lejší účinky než voda z Mrtvého moře.

PODHÁJSKAPODHÁJSKAPODHÁJSKAPODHÁJSKA

SLOVENSKOSLOVENSKOSLOVENSKO

lázeňské pobyty

spokojená 
        dovolená PodhájskaPodhájska
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Oblíbený zděný komplex apartmánů je situovaný pouhých 
cca 100 m nad termálním koupalištěm. Představuje 
čtyřpodlažní budovu, ve které je recepce a výtah. Možnost 
parkování přímo u objektu zdarma.
UBYTOVÁNÍ – Dvou a třílůžkové pokoje vybavené kuchyň-
ským koutem se základní sadou nádobí, ledničkou, vlastním 
WC, sprchou, kabelovou TV a WI-FI. Na pokojích jsou při-
praveny lůžkoviny, které si hosté povlékají sami. 
STRAVOVÁNÍ – Vlastní. V areálu termálního koupaliště nebo 
v jeho blízkosti se nachází mnoho restaurací nebo bufetů.
ZDRAVÍ A ODPOČINEK – Termální koupaliště Podhájska. 
ZÁBAVA A SPORT – Terasa apartmánového domu Andrejka 
s možností grilování, taneční večery v místních restauracích, 
zábava a sport v termálním koupališti.

7× nájem za osobu ve dvou nebo třílůžkovém pokoji, 
spotřeba vody, plynu, elektrické energie, ložní prádlo.
dítě do 3 let ZDARMA
30 Kč/os./noc u pobytů méně než 7 nocí
pobytová taxa 0,50 EUR/os.
Osvobozeni od pobytové taxy: děti do 15 let a ZTP

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:

kód zájezdu: 78 + datum pobytu

APARTMÁNY ANDREJKAAPARTMÁNY ANDREJKA

02.05. - 17.10. 4. 590,- Kč 2. 290,- Kč

1/2 nebo 1/3 3 – 10 let

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 31

Kuchyňský kout

Hydromasážní vana

Bazén s léčivou vodou v zimě

Aquamarin a léčivý bazén



spokojená 
        dovolenáPodhájskaPodhájska
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Účelně zařízené ZDĚNÉ patrové CHATY BORINKA leží přímo v areá-
lu termálního koupaliště vedle hotelu Borinka.

UBYTOVÁNÍ – V přízemí je vybavená kuchyňka (lednička, elektrický 
vařič) a koupelna se sprchovým koutem a WC, v patře se nachází 
ložnice se 4 pevnými lůžky. Z ložnice je vstup na balkón. K dispozici 
je rádio a TV. Parkování u chaty zdarma.

STRAVOVÁNÍ – Vlastní. Možnost dokoupení polopenze nebo večeří. 
Stravování je zajištěno v restauraci Jazmin (viz hotel Borinka).

AKTIVITY – Viz hotel Borinka.

ZDĚNÉ CHATY BORINKAZDĚNÉ CHATY BORINKA
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5× (I.) nebo 7× (II., III.) ubytování za osobu, spotřeba vody, elektrické energie, 
ložní prádlo, neomezené vstupné do venkovního termálního areálu a do 
krytého wellness centra Aquamarin.
snídaně (bufet) 290 Kč/os./den 200 Kč/do 10 let/den
večeře 420 Kč/os./den 350 Kč/do 10 let/den
polopenze 700 Kč/os./den 550 Kč/do 10 let/den
pobytová taxa     0,50 EUR/os./den
5 noclehů se týká termínů I. Pro děti do 10 let jsou připraveny dětské porce.
Osvobozeni od pobytové taxy: děti do 15 let a ZTP.

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:
Pozn.:

HOTEL BORINKAHOTEL BORINKA

Příjemný moderní HOTEL BORINKA se nachází přímo v areálu 
termálního koupaliště Podhájska. Hotel je spojený prosklenou 
chodbou s rekondičně-relaxačním centrem, wellness centrem 
Aquamarin a krytým plaveckým bazénem. Touto chodbou se 
vstupuje i do termálního areálu. 

UBYTOVÁNÍ – Komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky. Všechny pokoje jsou vybavené koupelnou se 
sprchou a WC, TV, minibarem, rádiem, balkónem nebo terasou. 
Za příplatek možný trezor.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze, která se podává v restauraci Jazmin, 
těsně sousedící s hotelem Borinka. Snídaně: bohatý bufet. 
Večeře: výběr z menu (polévka, výběr ze 3 menu). Restaurace je 
vyhlášena výbornou kuchyní.

ZDRAVÍ A ODPOČINEK – Masáže, vodoléčba, vířivý (venkovní) ba-
zén, solárium, sauna, fitness, kadeřnictví a kosmetika přímo v rekon-
dičně-relaxačním centru, vnitřní plavecký bazén, venkovní bazény 
s termální vodou.

ZÁBAVA A SPORT – Restaurace, hudební večer, grilování, zážitkový 
aquapark s tobogány a skluzavkami, dětský svět, zahradní fitness.

SLOVENSKOSLOVENSKOSLOVENSKO

Hotel Borinka je obklopen zeleníHotel Borinka je obklopen zeleníZděné chaty leží v zeleni

Ložnice má balkón Termální koupaliště Masáž Pokoje jsou komfortní

Léčivý bazén a wellness Aquamarinkód zájezdu: 752 + datum pobytu

I. II. III.

02.01. - 30.04. 01.05. - 12.06. 12.06. - 11.09.

31.10. - 17.12. 11.09. - 30.10.

CH 1/2 5. 990,- Kč 7. 990,- Kč 10. 990,- Kč

CH 1/3 5. 590,- Kč 7. 590,- Kč 8. 990,- Kč

CH 1/4 4. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 590,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 31

V ceně již vstupné do venkovního areálu!

Podhájska

V ceně již vstupné do venkovního areálu!

5× (I.) nebo 7× (II., III.) ubytování + polopenze, neomezené vstupné do 
venkovního termálního areálu a do krytého wellness centra Aquamarin.
jednolůžkový pokoj 450 Kč/den
dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 850 Kč/den
pobytová taxa     0,50 EUR/os./den
Jednolůžkové pokoje a dvoulůžkové pokoje s přistýlkou jsou na vyžádání. 
5 noclehů se týká termínů I. Pro děti do 10 let jsou připraveny dětské porce.
Osvobozeni od pobytové taxy: děti do 15 let a ZTP.

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:
Pozn.:

kód zájezdu: 750 + datum pobytu

I. II. III.

02.01. - 30.04. 01.05. - 12.06. 12.06. - 11.09.

31.10. - 17.12. 11.09. - 30.10.

1/2 9. 590,- Kč 12. 990,- Kč 13. 590,- Kč

3. os. dítě do 10 let 6. 990,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

3. osoba 8. 590,- Kč 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 31

...a zase nás všechny

Podhájska

postavila na nohy!



Hotel PARK INN****Hotel PARK INN****

Lázně SÁRVÁR, situované v západním Maďarsku pouhých cca 50 km od rakouských hranic, jsou ideálním místem ke strávení lázeňského pobytu 
i rodinné dovolené! Po celý rok nabízí pobyty v moderním termálním areálu, který se stal vyhledávaným relaxačním centrem na světové úrovni.

SÁRVÁRSÁRVÁR

lázeňské pobyty
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Luxusní 4* HOTEL PARK INN je spojen krytou chodbou s lázeňským 
komplexem a Wellness centrem, kde na hosty čeká množství vnitřních 
a venkovních bazénů. Do centra Sárváru s historickými památkami se 
dostanete pěšky během cca 5 minut. V hotelu jsou restaurace, bary, 
cukrárna, kasino, herny, kulečník, stolní tenis, šipky, dětský klub, 
půjčovna kol apod. Hotel má výtahy.
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované moderně zařízené dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky mají koupelnu (sprcha, WC, fén), TV/SAT, telefon, 
radio, minibar, WI-FI, trezor, župan. Některé pokoje jsou s balkonem. Pro 
čtyřčlenné rodiny s dětmi do 12 let doporučujeme rodinné pokoje, které 
tvoří dva pokoje spojené dveřmi. K dispozici jsou i pokoje pro handica-
pované hosty. 

STRAVOVÁNÍ – All inclusive: snídaně, oběd a večeře: bufet, odpolední 
svačina, neomezená konzumace nápojů v době 7.00–21.30 hod. (voda, neal-
koholické nápoje a džusy z automatu, ovocný, černý a zelený čaj, čepované 
pivo, stolní víno). 

Naše cena obsahuje: 
dětský koutek s animačními programy 10.00–18.00 hod., župan, ručník, vysokorychlostní internet 
a WI-FI na všech pokojích a veřejných místech, trezor na pokoji.
Slevy a výhody: dítě do 6 let/3. os. ZDARMA
Volitelné příplatky: rodinný pokoj (2 dospělí a 2 děti do 6 let): 1.960 Kč/pokoj/den

povinná slavnostní večeře na Silvestra: 4.100 Kč/os. nad 14 let, 2.050 Kč/dítě 6–14 let
Služby plac. v místě: lázeňská taxa 1,70 EUR/os. od 18 let/den

parkování 7 EUR/auto/den, 13 EUR/auto/den při předběžné rezervaci
malé zvíře 13 EUR/den

                           Pozn.: Pobyty možné min. na 3 noci.

5× hotel + all inclusive, vstupné do lázní SPA a wellness centra (mimo saun), 

SárvárSárvár

Relaxujte a užívejte teplou termální vodu ve fantastickém areálu o rozloze 
2 2více než 5.400 m  s více než 3.600 m  vodní plochy!

Po celý rok jsou otevřené: krytý léčebný bazén 30 °C, polokrytý bazén 36 °C, 
polokrytý zážitkový bazén 33 °C, vodní školka 30 °C, wellness centrum, léčeb-
né centrum, přímořská zahrada, exkluzivní odpočívárny, fitness, saunové říše.
Od jara do podzimu jsou v provozu: víceúčelový plavecký bazén, bazén 
s vlnobitím, skluzavka, skákací prkno, terasy ke slunění, bazén pro batolata, 
zážitkové bazény, různá hřiště.

•  Termální areál je otevřený denně 08:00–22:00 hod.
•  Osoby nad 62 let mají SLEVU 20 %

•  Termální areál je otevřený denně 08:00–22:00 hod.
•  Osoby nad 62 let mají SLEVU 20 %

Termální lázně a zážitkové koupaliště
na světové úrovni

INDIKACE – zásaditá hydrogenuhličitanová voda léčí: onemocnění páteře a kloubů, zánětlivá onemocnění pohybového ústrojí, revmatismus měkkých tkání, 
uvolňování svalových křečí, pohmoždění svalů, gynekologická onemocnění, neplodnost, nemoci dýchacího ústrojí, záněty dýchacích cest, astma, pomáhá při 
rehabilitaci po zraněních a úrazech, doléčení po neurologických onemocněních.

Moderně a pohodlně zařízené MOBILNÍ DOMKY leží v kempu, který je přímo 
2propojený s areálem Léčebných a wellness lázní Sárvár. Mají plochu 24 m  

a nabízejí ubytování pro 2–6 osob. 

UBYTOVÁNÍ – Vybavená kuchyně (plynový sporák, lednička s mrazicím 
boxem, digestoř, nádobí pro 6 osob), obývací pokoj (přistýlky pro 2 osoby), 
ložnice s dvoulůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna (sprcha, 

2WC, umyvadlo), klimatizace, velká terasa (12 m ) se zahradním nábytkem, 
WI-FI. Ložní prádlo zajištěno.

STRAVOVÁNÍ – Vlastní nebo možnost dokoupení snídaní a večeří.

Mobilní domky SÁRVÁRMobilní domky SÁRVÁR

MD pro 4–6 osob 3. 990,- Kč 4. 990,- Kč 6. 190,- Kč

MD pro 2–3 osoby 3. 590,- Kč 4. 390,- Kč 5. 490,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 28

1/2 6 – 14 let 3. osoba 1/1

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 28
kód zájezdu: 899 + datum

01.01.-07.01. / 05.02.-25.03. 13. 790,- Kč 6. 990,- Kč 9. 790,- Kč 20. 990,- Kč

08.01.-04.02. / 26.03.-06.04.
12. 390,- Kč 6. 990,- Kč 9. 790,- Kč 18. 290,- Kč

10.04.-27.04. / 01.12.-21.12.

01.05.-04.05. / 08.05.-25.05.

29.05.-14.06. / 27.08.-19.10. 14. 490,- Kč 7. 290,- Kč 9. 990,- Kč 22. 290,- Kč

01.11.-15.11. / 19.11.-30.11.

07.04.-09.04. / 28.04.-30.04.

05.05.-07.05. / 26.05.-28.05.
14. 690,- Kč 7. 590,- Kč 10. 590,- Kč 22. 690,- Kč

15.06.-26.08. / 20.10.-31.10.

16.11.-18.11. / 22.12.-31.12.

09.01.-31.03. 01.04.-06.04. / 11.04.-04.05. 01.01.-08.01. / 06.04.-10.04.
05.11.-17.11. 08.05.-16.05. / 22.05.-25.05. 05.05.-08.05. / 17.05.-21.05.
19.11.-22.12. 30.05.-06.06. / 12.06.-22.06. 26.05.-29.05. / 07.06.-11.06.

04.09.-27.09. / 02.10.-19.10. 23.06.-03.09. / 28.09.-01.10.
20.10.-05.11. / 17.11.-19.11.

22.12.-07.01.

Naše cena obsahuje: 1× nájem mobilního domku, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní prádlo, 
klimatizace, neomezený vstup do lázní SPA (mimo saun), koupaliště (v létě), užívání lehátek 
v lázeňském areálu, účast na animačních programech v lázních, WI-FI.
Volitelné příplatky: doprava autobusem 14.08.–20.08. 2.990 Kč/os.
Služby placené v místě:
snídaně v hotelu VitalMed 10,50 EUR/os./den, 5,30 EUR/dítě 6–12 let/den, 2,70 EUR/dítě 3–6 let/den
snídaně v hotelu Park Inn 14 EUR/os./den, 7 EUR/dítě 6–12 let/den, zdarma děti do 6 let
večeře v hotelu Park Inn 20 EUR/os./den, 14 EUR/dítě 6–12 let/den, zdarma děti do 6 let

o svátcích a prázdninách příplatek 3 EUR/os. od 6 let/den
(Ceny se mohou během roku měnit.)

ručník   3 EUR/os.  •  lehátka/pláž 1.000 HUF + kauce 1.000 HUF
vratná kauce 30 EUR/mobilní domek/pobyt • úklid MH             30 EUR nebo vlastní
lázeňská taxa cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den
Pozn.: Pobyty možné min. na 3 noci.

ZDARMAZDARMA
pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

kód zájezdu: 
900 + datum
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Hevíz
Bükfürdő
Hevíz
Bükfürdő

Léčivé jezero HevízLéčivé jezero Hevíz Termální areál BükTermální areál Bük

INDIKACE – kloubová a revmatická onemocnění, nemoci pohybové-
ho ústrojí a páteře, onemocnění meziobratlových destiček, gyneko-
logická onemocnění, nemoci kůže, poruchy metabolismu (cukrovka, 
dna obezita). Jako pitná kúra pomáhá při léčení poruch zažívacího 
systému a poklesu dásní.

Město HEVÍZ leží cca 7 km od severozápadního břehu Balatonu. 
Získá si vás svojí mondénní promenádou s obchody, kavárnami, 
typickými čardami i rodinnými vinnými sklípky. Hevíz je jedním z nej-
významnějších lázeňských středisek v Maďarsku. Pyšní se největším 
jezerem s horkou vodou v Evropě. Jezero má koryto s rašelinovým 
dnem, a to z něj dělá naprostou světovou raritu.

Elegantní HOTEL PALACE se nachází v centru města na pěší zóně, přibližně 
300 metrů od termálního jezera. V hotelu je restaurace, kavárna, terasa, WI-FI 
(v celém objektu) a výtah. Hosté mohou zdarma využívat hotelové WELLNESS 
CENTRUM (krytý bazén, vířivka, finská sauna, bioaromasauna, parní kabina). 
Kategorie: 4*.
UBYTOVÁNÍ – Pohodlně vybavené pokoje mají koupelnu se sprchou, WC, 
fén, TV, telefon, trezor, minibar, individuálně nastavitelnou klimatizaci. Jen ně-
které pokoje jsou s balkonem. Ubytovat se můžete ve dvoulůžkových pokojích 
„Standard“ s možností přistýlky pouze pro dítě nebo v apartmá s dvoulůžko-
vou ložnicí a obývacím pokojem s rozkládacím gaučem. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet.

Termální areál zaujímá plochu 14 ha, na kterých je umístěno 27 bazénů 
(11 bazénů krytých, 12 bazénů venkovních, 4 bazény polokryté) s celko-

2vou vodní plochou 5.100 m . Léčivý pramen má teplotu 58 °C a je mimo-
řádně bohatý na železo, vápník a fluorit. Termální voda má teplotu 32 °C 
– 38 °C. V plaveckých bazénech se teplota vody pohybuje okolo 27 °C. 
V areálu jsou kvalitní sportoviště (18jamkové golfové hřiště, hřiště na 
volejbal, házenou, atd.), dětská hřiště, zážitkové bazény a tobogány, plo-
chy k opalování, výborné restaurace nebo bufety s místními specialitami.

Termální areál s 27 bazény

kód zájezdu: 898 + datum pobytu

02.01. - 28.02. 01.03. - 30.06. 01.07. - 31.08.

1/2 14. 590,- Kč 13. 990,- Kč 15. 590,- Kč

4 – 12 let 7. 990,- Kč 7. 590,- Kč 8. 590,- Kč

1/1 19. 590,- Kč 17. 590,- Kč 20. 590,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 28

Naše cena obsahuje: 
W3 = Wellness balíček 3 noci: 3× hotel + polopenze, využití Wellness centra, 1× vstup k termálnímu 
jezeru/3 hodiny, 1× masáž hlavy a šíje (dámy), 1× masáž zad (páni), župan, trezor a WI-FI. 
NELZE 10.07.–31.08.
LK7 = Léčebná kúra 7 nocí: 7× hotel + polopenze, využití Wellness centra, 2× vstup k termálnímu 
jezeru/3 hodiny, 1× lékařská prohlídka, 6 procedur, župan, trezor a WI-FI.
Slevy a výhody: dítě do 6 let/3. os. ZDARMA
Volitelné příplatky: apartmán 600 Kč/apartmán/den

jednolůžkový pokoj 690 Kč/den, 500 Kč/den/LK7
Povinné příplatky: příplatek v pátek a sobotu 300 Kč/os./den/02.01.–16.06., 01.10.–23.12.
Služby plac. v místě: lázeňská taxa     1,90 EUR/os. od 18 let/den

vstupné k termálnímu jezeru   11–12 EUR/os./3 hodiny
Pozn.: Ceny pobytů o svátcích a prázdninách za příplatek (neplatí pro pobyt LK7): 
06.04.–11.04., 28.04.–01.05.,26.05.–29.05., 18.08.–21.08., 20.10.–01.11, 24.12.–02.01. 
Ceny na vyžádání v CK. 

5× hotel + polopenze, využití Wellness centra a fitness, župan, trezor a WI-FI.

Termální koupaliště a léčebné lázně BÜK jsou jedny z nejznámějších 
a nejpopulárnějších lázní v Evropě. Rozkládají se v západní části 
Maďarska v blízkosti hranice s Rakouskem. Svojí rozlohou jsou 2. nej-
větší v zemi a vybavením slouží k dokonalému odpočinku všech 
věkových skupin.

Hotel PALACE****Hotel PALACE****

kód zájezdu: 844 + datum pobytu

1/2 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 590,- Kč 10. 590,- Kč 11. 690,- Kč

6 – 12 let 6. 590,- Kč 6. 590,- Kč 6. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 590,- Kč

1/2W3 6. 990,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč – –

1/2LK7 17. 590,- Kč 18. 590,- Kč 18. 590,- Kč 18. 990,- Kč 18. 990,- Kč

02.01.-31.03. 01.04.-16.06. 17.06.-09.07. 10.07.-31.07. 01.08.-31.08.
01.11.-23.12. 01.10.-31.10. 01.09.-30.09.

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 27

Komfortní HOTEL HUNGUEST BÜK leží přímo v klidném prostředí lázeňského 
areálu, se kterým je propojený vyhřívanou chodbou. Díky celkové renovaci 
hotelu si budete užívat moderní vybavení s tradičními výbornými službami, 
které se poskytují ve Východním křídle (dříve hotel Répce***): recepce, 
restaurace, bar, fitness, sauna, herní místnost pro děti a parkoviště a Západním 
křídle (dříve hotel Répce Gold****): recepce, restaurace, bar, bazény, sauny, 
herní místnost pro děti a parkoviště.
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované moderně zařízené pokoje s koupelnou (sprcha 
nebo vana, WC, fén), telefonem, TV/SAT, minibarem, WI-FI. Pokoje v Západ-
ním křídle jsou s balkónem, pokoje ve Východním křídle mají francouzský 
balkón. Typy pokojů: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě do 
12 let, větší pokoje Junior Suite s možností přistýlky/rozkládací gauč, pokoje 
Deluxe se spojovacími dveřmi a palandou pro děti, pokoje Suite s balkónem 
a spojovacími dveřmi, rodinné pokoje Family (2–3× dvoulůžkový pokoj se spo-
jovacími dveřmi) nebo hotelová apartmá.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet. All inclusive v termínu 02.01.–28.02.

Hotel HUNGUEST BÜK****Hotel HUNGUEST BÜK****

Naše cena obsahuje: 
(léčebná a venkovní část) a zážitkového centra, využívání fitness a saun, župan, internet na pokoji, účast 
na aktivních, sportovních a zábavných programech hotelu, parkování (dle kapacity).
Slevy a výhody: dítě do 4 let jako 3. os. v pokoji ZDARMA
Volitelné příplatky – pobyt v době svátků: 
15.03.–18.03., 28.04.–30.04., 05.05.–07.05., 26.05.–28.05.:
150 Kč/os./den/dvoulůžkový pok., 200 Kč/os./den/jednolůžkový pok., 200 Kč/4–12 let/den/3. os. v pok.
06.04.–09.04.:
350 Kč/os./den/dvoulůžkový pok., 480 Kč/os./den/jednolůžkový pok., 200 Kč/4–12 let/den/3. os. v pok.
pokoje Junior Suite, Deluxe, Suite 25 % z ceny 1/2
pokoje rodinné Family 40 % z ceny 1/2
Služby placené v místě: lázeňská taxa 2 EUR/os. od 18 let/den

vratná kauce/čipový náramek 7 EUR
Pozn.: Všechny pokoje jsou nekuřácké. Hotel si vyhrazuje právo ubytovat hosty ve Východním 
nebo Západním křídle (dle ukončení renovací v Západním křídle). Ostatní ceny a podmínky v CK.

6× hotel + polopenze nebo all inclusive/02.01.–28.02., 6denní vstupenka do lázní 

INDIKACE – nemoci pohybového aparátu, dna, revmatismus, chro-
nické gynekologické a urologické záněty, poruchy metabolismu.

Termální jezero Hevíz je největším biolo-
gicky aktivním přírodním jezerem s léčivou 
termální vodou na světě. Teplota vody je 
výsledkem smíšení studených a teplých 
pramenů vyvěrajících z hloubky země. 
Jezero je stále čisté, neboť se v něm voda 
přirozeně mění každých 72 hodin.

Největší léčivé termální 
jezero na světě



Malebné lázeňské městečko ZALAKAROS leží v jihozápadní části Maďarska asi 30 km od jezera Balaton. Od jara do 
nejzazšího podzimu zdobí město barevné květinové záhony. Není proto náhodou, že Zalakaros získal ocenění 
„Maďarské město květin“. Kromě zdravého prostředí zde najdete termální vodu bohatou na jod, brom, fosfor a síru. 
INDIKACE – chronické revma a kloubní onemocnění, nemoci kůže, ženské choroby, nervové vyčerpání, únava a slabost.

Gránit – zážitkové bazényGránit – zážitkové bazény

lázeňské pobyty
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Termální lázeňský areál Gránit v Zalakarosi je otevřený po celý rok. Léčivou vodou 
a svými fantastickými atrakcemi přináší zdraví, potěšení, zábavu, odreagování i ne-
všední zážitky naprosto všem věkovým kategoriím. Milovníkům vody je tady na ploše 

2 2cca 12,5 ha k dispozici cca 5.000 m  vodní plochy (z toho 1.500 m  v kryté části) s 25 ba-
zény s vodou o teplotě až 36 °C. Čekají na vás:
plavecké bazény, vodní masážní lehátka, divoká řeka, adrenalinový park nejrůznějších 
skluzavek a tobogánů, fitness bazén, bazény se světelnými efekty, saunový svět apod.

SVĚT LÉČIVÉ VODY I ZÁŽITKOVÝCH BAZÉNŮ PRO VÁS!

kód zájezdu: 892 + datum pobytu
Cenu Vašeho pobytu Vám s hotelem Freya rádi připravíme 
na Vámi vybraný termín, počet osob a jejich věk.

V ceně pobytu: ubytování + polopenze-bufet, vstupné do termálních lázní Granit (sedací bazén s teplotou 
vody 34–36 °C, venkovní koupaliště a bazén s vlnobitím, skluzavkový park) a zážitkového centra pro děti 
a dospělé, venkovní dětský svět, župan pro dospělé, trezor, WI-FI. 
Služby placené v místě: lázeňská taxa 1,70 EUR/os. od 18 let/den

parkování cca 4 EUR/auto/den

ZalakarosZalakaros

Hotel FREYA*** a GranitHotel FREYA*** a Granit

Hotel PARK INN by Radisson SpaHotel PARK INN by Radisson Spa

kód zájezdu: 893 + datum pobytu

Naše cena obsahuje: 5× hotel + polopenze, pronájem županu a osušky (pro dospělé), trezor, WI-FI, denní 
vstup do léčebné části a zážitkové části termálního areálu Granit, vstupné na pláž a koupaliště s vlnobitím 
a dalšími bazény a zážitkovými atrakcemi v termínu 01.05.–30.09., vstupné do fitness místnosti.
Slevy a výhody: dítě do 6 let ZDARMA (jako 3. osoba)
Volitelné příplatky: rodinný pokoj (2 dospělí a 2 děti do 6 let)           2.090 Kč/pokoj/den

All inclusive      400 Kč/os. nad 18 let/den, 210 Kč/os. 6–18 let/den
Služby placené v místě: lázeňská taxa cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den

parkování         7 EUR/auto/den  •  domácí zvíře         13 EUR/den. Na vyžádání.
Povinné příplatky: pobyty v PÁ a SO: 100 Kč/os./den/2lůžkový pokoj/01.01.–25.03., 15.10.–21.12.

150 Kč/os./den/2lůžkový pokoj/26.03.–14.06., 27.08.–14.10.
200 Kč/os./den/1lůžkový pokoj/01.01.–25.03., 15.10.–21.12.
300 Kč/os./den/1lůžkový pokoj/26.03.–14.06., 27.08.–14.10.

           Pozn.: Svátky a prázdniny v r. 2023: 01.01.–02.01., 07.04.–09.04., 28.04.–30.04., 
20.10.–31.10., 16.11.–18.11., 22.12.–31.12. 
Pobyty možné min. na 3 noci.

1/2 6 – 18 let 3. osoba 1/1

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 27

Moderní komfortní HOTEL PARK INN BY RADISSON SPA je situovaný 
cca 1 km od centra města. Propojení krytou chodbou s termálními 
léčebnými i zážitkovými lázněmi Granit a bohaté vybavení: 2 restaurace, 
Lobby&Lounge bar, kavárna, dětský koutek, kulečník, šipky, WI-FI 
připojení v celém hotelu, vlastní parkoviště včetně podzemní garáže jsou 
zárukou kvalitního odpočinku pro všechny věkové kategorie.

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou moderně zařízené, mají sprchu/
vanu, WC, fén, LED TV s velkou obrazovkou, rádio, telefon, minibar, 
trezor, individuálně nastavitelnou klimatizaci, WI-FI a balkon. Pro dospě-

lé hosty je k dispozici župan a osuška do lázní. 

Typy pokojů: Dvoulůžkové pokoje „Standard“ s možností jedné přistýlky, 
„apartmány“ pro 2–4 osoby s dvoulůžkovou ložnicí a rozkládacím gaučem pro 
max. 2 osoby vhodné pro rodiny s dětmi a rodinné propojené pokoje „Suite“ 
pro 4–5 osob.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze – bufet. Nebo All inclusive (za příplatek): snídaně, 
oběd a večeře: bufet, odpolední svačina, neomezená konzumace nápojů 
v době 7.00–21.30 hod. (voda, nealkoholické nápoje a džusy z automatu, čaj, 
čepované pivo, stolní víno). Bohatá a pestrá nabídka tradiční maďarské 
kuchyně i mezinárodní speciality, vegetariánská a zdravá jídla, dětský koutek 
s oblíbenými jídly pro děti. Možnost předem domluvit upravené stravování pro 
hosty s alergiemi a různými intolerancemi.

HOTEL FREYA leží uprostřed parku blízko centra města. Jeho jedinečností je 
speciální spojení s lázeňským centrem Granit. Stačí si vzít na pokoji koupací 
plášť, sjet výtahem do recepce hotelu a krytou vyhřívanou chodbou projít 
přímo do lázeňského centra. Hostům je k dispozici kavárna, bar, restaurace, 
kadeřník, kosmetika. Hotel má výtah.

UBYTOVÁNÍ – Oblíbený hotel Freya nabízí účelně zařízené klimatizované 
pokoje s koupelnou (vanou), WC, TV/SAT, minibarem, trezorem, telefonem 
s přímou volbou, WI-FI a balkonem.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. Ojediněle mimo 
sezónu servírované menu.

01.01.-19.02. / 26.03.-23.04.
10. 390,- Kč 6. 590,- Kč 7. 290,- Kč 16. 590,- Kč

15.10.-15.11. / 19.11.-21.12.

20.02.-25.03. 11. 290,- Kč 6. 790,- Kč 7. 590,- Kč 18. 490,- Kč

24.04.-14.06. / 27.08.-14.10. 11. 690,- Kč 6. 790,- Kč 7. 590,- Kč 19. 190,- Kč

15.06.-26.08. 13. 190,- Kč 7. 590,- Kč 8. 290,- Kč 21. 990,- Kč

ZDARMAZDARMA
pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

• ZDARMA pobyt pro dítě do 4 let •
• SLEVA pro dítě 4–12 let •

jako 3. osoba v pokoji

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 27



Lázně RADENCI jsou situované asi 30 km od rakouských hranic v severovýchodní části Slovinska v regionu termálních a mine-
rálních pramenů. Moderní provoz se 130letou lázeňskou tradicí a mimořádně bohaté a zdraví prospěšné přírodní zdroje jsou 
zárukou vašeho spokojeného pobytu. 

spokojená 
        dovolená

37

lá
ze

ňs
ké

 p
ob

yt
y

RadenciRadenci

INDIKACE – nemoci srdce a cév, ledvin, močových cest, dýchacích cest, poruchy pohybového ústrojí, metabolické poruchy, 
dna, cukrovka, stav po infarktu myokardu, celková regenerace organismu.

SLOVINSKOSLOVINSKOSLOVINSKO

TERME RADENCI
Na ploše 1.460 m² vodní plochy je moderní komplex 10 bazénů: celoročně 
otevřené venkovní bazény s termální vodou o teplotě 33 °C – 37 °C, vnitřní 
termální bazény (28 °C – 29 °C), dětský bazén (28 °C – 34 °C) a 6 druhů saun. 
Zdraví můžete posílit v centru zdraví „Corrium“ s rehabilitačními a wellness 
službami (za poplatek), posilovnou, gastroenterologickou a neurologickou 
ambulancí.

kód zájezdu: 8465 + datum pobytu

Naše cena obsahuje: 5× ubytování + polopenze, neomezený vstup do termálních bazénů, užívání saun 
do 15:00 hod., ranní cvičení (pondělí – sobota), pitná kúra, župan, vstupné do termálních bazénů v den 
příjezdu a odjezdu, parkování.
Slevy a výhody: dítě do 6 let s 1 os./pokoj 1/1 ZDARMA

dítě do 6 s 1 osobou ve dvoulůžkovém pokoji -50% z ceny 1/2
Volitelné příplatky: dvoulůžkový pokoj deluxe 150 Kč/os./den

jednolůžkový pokoj deluxe 260 Kč/den
pobyt v pátek, sobota 180 Kč/os./den, 280 Kč/jednolůžkový pokoj/den
oběd 350 Kč/os./den
dětská postýlka 200 Kč/den. Objednávka nutná v CK.

Povinné poplatky v místě: pobytová taxa 2 EUR/os./den
přihlašovací taxa 1 EUR/os./pobyt

HOTEL RADIN byl vybudován na přírodním zdroji minerálních vod a s termál-
ními bazény a centrem zdraví je propojen krytou chodbou. Hostům je k dispo-
zici recepce, restaurace, salónek s pitnou kúrou minerální vody Radenska 
(doporučujeme vlastní pohárek), salon východní medicíny Ayurveda. WI-FI je 
volně v hale recepce. Hotel má výtahy, parkoviště. Kategorie: 4*

UBYTOVÁNÍ – Pěkně a účelně zařízené pokoje mají vlastní příslušenství (WC, 
sprcha nebo vana, fén). Většina pokojů má klimatizaci, francouzské okno nebo 
klasický balkon. Pokoje jsou rozmístěny ve dvou křídlech A a B. Dvoulůžkové 
pokoje Economy mají francouzské lůžko, ve standardních dvoulůžkových 
pokojích je manželské lůžko nebo 2 oddělená lůžka s možností přistýlky. 
Pokoje Suite mají dvoulůžkovou ložnici s denní místností, ve které je rozklá-
dací gauč pro 1–2 děti do 12 let.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně a večeře formou bohatého a pestrého 
bufetu.

06.01.-21.04./02.05.-07.07. 21.04.-02.05./07.07.-25.08.

25.08.-06.10./24.11.-22.12. 06.10.-14.11./22.11.-*31.12.

1/2 Economy 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč

1/2 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč

1/2+1 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč

dítě do 12 let ZDARMA ZDARMA

3. osoba 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč

Suite 14. 990,- Kč 15. 990,- Kč

1/1 13. 990,- Kč 14. 990,- Kč

PŘÍRODNÍ DARY RADENCŮ
Lázně Radenci jako jedny z mála lázní v Evropě k ozdravným 

pobytům využívají minerální vodu, která se čerpá přímo z pra-

mene. Má teplotu 30 – 33 °C a obsahuje mnoho sodíku, vápníku 

a oxidu uhličitého, který je hlavním přírodním léčivým 

faktorem. Jeho bublinky pronikající do těla a rozšiřují cévy, 

zlepšují jejich pružnost a stimulují krevní tlak. Pitná kúra 

minerální vody Radenska zrychluje metabolismus, neutralizuje 

přebytečnou žaludeční kyselinu, podporuje vylučování vody, 

snižuje výskyt ledvinových kamenů, reguluje rovnováhu 

minerálů v krvi, povzbuzuje organismus a zlepšuje celkovou 

kondici. 

Minerální koupele mají navíc protizánětlivé účinky, zmírňují 

erektilní dysfunkci, omlazují pánevní dno, zjemňují vrásky, 

redukují pigmentové skvrny, zmírňují syndrom neklidných 

nohou, zmírňují lupénku, podporují růst vlasů. Dále zde může-

te využívat léčivé účinky termální vody, slatiny a sladko-

vodního bahna a výjimečně čistého vzduchu alpské přírody 

s cca 253 slunečními dny v roce.

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 29
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SLOVINSKOSLOVINSKOSLOVINSKO

2jsou obrovský moderní termální zážitkový aquapark a léčebné lázně. Na ploše více než 5.200 m  tu najdete 
17 vnitřních a venkovních bazénů, nejrůznější sauny, umělé řeky, vířivky a plno zážitkových atrakcí jako 
jsou vodopády, skokanská věž, skluzavky s vizuálními a zvukovými efekty včetně speciálního tobogánu 
s volným pádem. Termální voda v bazénech má teplotu 30 °C – 38 °C. Vyhledávaný je „černý bazén“ 
s naprosto unikátní horkou slanou černou vodou nasycenou natriumchloridkarbonátem. 
Aquapark se rozkládá ve dvou patrech a krytou chodbou je propojený s hotely Termal, Ajda a Livada 
Prestige. Léčebné lázně Thermalium tvoří samostatnou část areálu. Odborníci zde nabízejí léčebné metody 
jako např. masáže, hydroterapie, elektroterapie, termoterapie, inhalace, akupunktura aj. Lidé sem jezdí 
i na dlouhodobé léčebné kúry.

TERME 3000

INDIKACE – revmatismus, artróza, chronická zánětlivá revmatická onemocnění, pohybový aparát, pooperační stavy, nemoci 
dýchacích cest, kožní nemoci, celková regenerace organismu.

Terme 3000 – černá termální voda

Termální koupaliště a léčebné lázně TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE jsou největším a jedním z nejmodernějších rekreačních 
komplexů ve Slovinsku. Leží v severovýchodní části země mezi hranicemi s Rakouskem a Maďarskem v nejteplejší oblasti 
Slovinska nazývané Prekmurje. Je to kraj, ve kterém se výborně jí a pije jedno z nejlepších bílých vín v Evropě vůbec. Navíc 
jsou Moravske Toplice ze západočeských hranic dobře časově dostupné jako např. Piešťany či Podhájska.

Rekreační komplex nabízí pestré aktivity (organizovanou turistiku, Nordic walking, jógu, cvičení ve vodě, animační programy, 
18jamkové golfové hřiště, tenisové kurty, zážitkové hřiště pro malé děti, …) a komfortní ubytování: zděné nebo sroubené APARTMÁNY 
pro 2 – 5 osob, HOTELY: Livada Prestige, Ajda a Termal. Hotely jsou propojeny krytou chodbou přímo s termálními lázněmi TERME 
3000. Každý hotel má své vlastní WELLNESS CENTRUM: vnitřní a venkovní bazény, saunu/sauny. V hotelu Ajda je saunový svět, v hotelu 
Livada Prestige centrum thajských masáží.

HOTEL AJDA vás přivítá elegancí a přátelskou 
atmosférou. Ubytování nabízí v komfortně 
zařízených klimatizovaných dvoulůžkových 
pokojích se sprchou, WC, TV/SAT, minibarem, 
trezorem, WI-FI. Pokoje Economy mají fran-
couzské lůžko a balkon. Zvolit si můžete 
dvoulůžkové pokoje Standard s balkonem 
nebo prostornější dvoulůžkové pokoje Pre-
mium s balkonem a možností jedné přistýlky. 
Family suite s možností 1 přistýlky (gauč) nebo 
2 přistýlek (většinou patrová postel). Hotel má 
výtahy, aperitiv bar. Kategorie: 4*.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bohatý a rozma-
nitý bufet.

HOTEL TERMAL je situovaný přímo u spo-

jovací chodby s Terme 3000. Všechny pokoje 

jsou klimatizované a komfortně vybavené: 

koupelna (sprcha, vana, WC), TV/SAT, mini-

bar, WI-FI. Dvoulůžkové pokoje Economy jsou 

s francouzským lůžkem a balkonem. Dvou-

lůžkové pokoje Standard s manželským lůž-

kem nebo oddělenými postelemi s možností 

přistýlky pro dítě do 12 let. Balkon za pří-

platek. Hotel má výtahy. Kategorie: 4*.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bohatý a rozma-

nitý bufet.

ZDARMAZDARMA
pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

HOTEL AJDA HOTEL TERMALHOTEL LIVADA PRESTIGE 

HOTEL LIVADA PRESTIGE hýčká své hosty 

moderním vybavením a vynikajícími službami. 

Pro váš dokonalý odpočinek tu jsou: recepce, 

bary, terasa, 18jamkové golfové hřiště, vlastní 

moderní wellness centrum: saunový svět, ven-

kovní i vnitřní bazény a také bazén s léčivou 

černou termální vodou. Černá termální voda je 

dokonce dostupná přímo v hotelových poko-

jích. Hotel Livada je vyhlášen vynikající kuchy-

ní. Má výtahy a krytou garáž/za poplatek. 

Všechny pokoje mají balkon, jsou klimatizo-

vané a komfortně vybavené. Unikátem je pří-

vod černé termální vody přímo do hotelových 

pokojů. Na pokoji je připraven župan a ručník 

do lázní. Kategorie: 5*.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bohatý a roz-

manitý bufet.
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SLOVINSKOSLOVINSKOSLOVINSKO

06.01.-21.04. 21.04.-02.05.
02.05.-07.07. 07.07.-25.08.
25.08.-06.10. 06.10.-14.11.
24.11.-22.12. 22.11.-*31.12.

TERMAL

1/2 Economy 10. 590,- Kč 11. 590,- Kč

1/2 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč

1/2 Balkon 11. 990,- Kč 12. 590,- Kč

1/2+1 12. 590,- Kč 13. 990,- Kč

do 12 let ZDARMA ZDARMA

3. osoba 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč

1/1 Economy 14. 590,- Kč 15. 590,- Kč

AJDA

1/2 Economy 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč

1/2 Premium 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

1/2+1B Premium 14. 990,- Kč 15. 990,- Kč

do 12 let ZDARMA ZDARMA

3. osoba 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

1/2B+1+1 Suite 18. 590,- Kč 18. 990,- Kč

do 12 let ZDARMA ZDARMA

3. osoba 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč

1/1B Economy 17. 990,- Kč 18. 990,- Kč

LIVADA

1/2 Economy 13. 990,- Kč 14. 990,- Kč

1/2 14. 990,- Kč 15. 990,- Kč

1/2+1 Comfort 19. 990,- Kč 20. 990,- Kč

do 12 let ZDARMA ZDARMA

3. osoba 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč

1/1 Economy 20. 990,- Kč 21. 990,- Kč

APARTMÁNY TROBENTICA

1/2+1 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

dítě do 12 let ZDARMA ZDARMA

3. osoba 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč

APARTMÁNY PREKMURSKA VAS

AJDA Superior 2 12. 990,- Kč 16. 990,- Kč

AJDA Superior 3 15. 990,- Kč 19. 990,- Kč

AJDA Superior 4 19. 990,- Kč 23. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 
HOTELY: 5× ubytování + polopenze, neomezený vstup do hotelo-
vých vnitřních a venkovních bazénů, užívání hotelové sauny/Termal, 
saunového světa/Ajda a Livada, neomezený vstup do termálního 
koupaliště Terme 3000 (vnitřní a venkovní část), župan, ručník do 
lázní/Livada, WI-FI, ranní cvičení v bazénu, vstupné do Terme 3000 
v den příjezdu a odjezdu, parkování.
Prekmurska Vas AJDA: 3× nájem daného typu apartmánu, ložní 
prádlo a ručníky, neomezený vstup do vnitřních a venkovních 
bazénů a saun hotelu, neomezený vstup do termálního koupaliště 
Terme 3000, župan, WI-FI, 1× denně cvičení v bazénu, parkování.
TROBENTICA 1/2+1: 5× ubytování + polopenze, neomezený vstup 
do vnitřních a venkovních bazénů a do sauny hotelu Termal, 
neomezený vstup do termálního koupaliště Terme 3000, WI-FI, 
ranní cvičení v bazénu.
Pozn.: Všechny ceny uvedeny pro termíny pobytů neděle–čtvrtek.
Slevy a výhody: 
venkovní parkoviště ZDARMA
Volitelné příplatky: 
pobyt v pátek, sobota 180 Kč/os./den, 

280 Kč/os. v jednolůžk. p./den
Termal: balkon 150 Kč/os./den
oběd 450 Kč/os./den/Ajda

550 Kč/os./den/Livada
Prekmurska Vas Ajda: AJDA: 4. os.do 12 let           800 Kč/os./den
Prekmurska Vas Ajda: AJDA: 5 .os.do 12 let        1.400 Kč/os./den
dětská postýlka 250 Kč/den/kategorie 3*, 

300 Kč/den/kategorie 4*
domácí mazlíček 250–450 Kč/den/apartmány

450 Kč/den/Livada
Služby placené v místě: 
lázeňská taxa 2 EUR/os./den
registrační taxa 1 EUR/os./pobyt
Trobentica: pronájem županu 2 EUR/os./den
garáž v hotelu Livada Prestige 15 EUR/auto/den/Livada

15 EUR/den/Ajda, Termal

kód zájezdu: 
846 + datum pobytu

Moravske TopliceMoravske Toplice

V příjemné zeleni stojí zděné nebo sroubené apartmány, které tvoří 
prekmurskou vesničku „PREKMURSKA VAS“ situovanou v bezpro-
střední blízkosti hotelů Ajda, Termal a termálního koupaliště Terme 
3000. V ceně pobytu je neomezený vstup do termálního koupaliště 
TERME 3000 a do wellness hotelů Ajda/apartmány Ajda a Termal/ 
apartmány Trobentica.

Luxusní moderní Superior APARTMÁNY PREKMURSKA VAS AJDA pro 2–5 osob jsou 
zařízené ve světlém přírodním dřevě, evokující příjemnou pohodu skandinávského stylu. 
Každý apartmán má denní místnost s gaučem, TV/SAT, vybaveným kuchyňským koutem 
(varná deska, lednička, myčka a sada nádobí), terasu se zahradním nábytkem. V patře je 
ložnice s manželským lůžkem a event. dalšími lůžky vhodnými pro děti. Kategorie: 4*. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet v restauraci hotelu Ajda.

PREKMURSKA VAS AJDA

Apartmány

Oblíbené APARTMÁNY TROBENTICA pro 2–3 osoby představují zděné domky s denní 
místností, ve které je vybavený kuchyňský koutem s gaučem pro 3. osobu, TV/SAT, 
koupelnou (sprcha, WC), dvoulůžkovou ložnicí (francouzské lůžko), která je na galerii, 
terasou se zahradním nábytkem. Kategorie: 3*. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet v restauraci hotelu Termal.

APARTMÁNY TROBENTICA

V CENĚ POBYTŮ 
NEOMEZENÝ VSTUP 

DO TERME 3000 
A HOTELOVÉHO WELLNESS!

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 29
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JáchymovJáchymov

LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY
AQUACENTRUM:

UNIKÁTNÍ MODERNÍ SAUNOVÝ DŮL
SOLNÁ JESKYNĚ
KAVÁRNA 
PÍSEČNÁ PLÁŽ A SLUNEČNÍ LOUKA

• bazén se dvěma plaveckými drahami/25 m
• malý bazén ke cvičení
• vířivky • Kneippův chodník
• dětský bazén s vodopádem • tobogán

Lázeňské centrum AGRICOLA

Radonová koupel Lázeňské centrum Agricola

Lázeňské městečko JÁCHYMOV, vklíněno do lesnaté přírody Krušných hor, leží asi 
20 km od Karlových Varů. Lázně Jáchymov jsou známy svou tradicí a léčebným 
účinkem radonové vody, kterou si lázně samy "těží". Jedná se o unikátní léčbu, 
oceňovanou v celém světě, neboť radonová voda je velmi šetrná a nezatěžuje lidský 
organismus. Kromě vyhlášené medicínské péče se tu dbá na vysokou úroveň 
ubytovacích a stravovacích služeb. Ozdravný pobyt můžete spojit s příjemným 
poznáváním česko-neměcké části Krušných hor/UNESCO.

INDIKACE – nemoci pohybového ústrojí, nervové nemoci, kožní nemoci, nemoci 
oběhového ústrojí, vylepšují stavy u nemocných cukrovkou a dnou, léčení po 
úrazech a operacích, specialisté na léčbu Bechtěrevovy choroby.

Hotel ASTORIAHotel ASTORIA Vila DALIBORVila DALIBOR Hotel BĚHOUNEKHotel BĚHOUNEK
Komfortní HOTEL BĚHOUNEK***Sup, 
dominanta Jáchymova, leží ve svahu 
nad jáchymovským údolím. Je vyhledá-
vaný pro svoje kvalitní služby, prostor-
nost a výhodu všech služeb pod jednou 
střechou. Pro ubytované hosty je zdar-
ma rehabilitační bazén, Kneippův 
chodník, whirlpool (denně 60 minut ve 
vyhrazeném čase dle volné kapacity), za 
poplatek finská sauna. 
UBYTOVÁNÍ – V komfortně zaříze-
ných pokojích s balkónem kategorie 
I.A Plus, Superior a Apartmá jsou: 
koupelna, WC, fén, TV/SAT, telefon, 
minibar, trezor, WI-FI zdarma. Župan 
na vyžádání zdarma. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná 
penze – bufet.

V centru jáchymovské lázeňské 

čtvrti stojí přitažlivý neoklasicist-

ní HOTEL ASTORIA***. Předsta-

vuje moderní hotelový komplex 

s dobře zařízenými pokoji. Lá-

zeňské a wellness služby se po-

skytují v sousedním lázeňském 

centru Agricola (cca 50 m). 

Hotel má výtah a moderní 

restauraci U vodopádu. 

UBYTOVÁNÍ – Pokoje kategorie 

I.A, I.A Plus a Apartmá mají 

koupelnu, WC, TV/SAT, telefon, 

minibar, trezor, zdarma WI-FI. Župan 

na vyžádání zdarma. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná 

penze – bufet.

Vila DALIBOR je depandancí lázeňské-

ho hotelu Běhounek a je s ním spojena 

krytým koridorem. Má výtah. Lázeňské 

služby jsou poskytovány v hotelu Bě-

hounek. Hosté mají zdarma rehabilitač-

ní bazén, Kneippův chodník, whirlpool 

(60 minut ve vyhrazeném čase dle volné 

kapacity), za poplatek finskou saunu.

UBYTOVÁNÍ – V komfortně zařízených 

pokojích kategorie I.A, Studio, Suite 

a Apartmá jsou: koupelna, WC, fén, 

TV/SAT, telefon, minibar, trezor, WI-FI 

zdarma. Župan na vyžádání zdarma. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná 

penze – bufet (podává se v hotelu Běhou-

nek) nebo á la carte v hotelové kavárně.

Hotel RADIUM PALACEHotel RADIUM PALACE

Astoria*** Dalibor Radium Palace****

1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1

Běhounek***

01.01. - 17.12. – – 4. 090,- Kč 5. 090,- Kč 4. 990,- Kč 6. 390,- Kč 5. 690,- Kč 7. 290,- Kč

01.01. - 17.12. – – 5. 790,- Kč 7. 190,- Kč 7. 090,- Kč 8. 990,- Kč 8. 090,- Kč 10. 390,- Kč

01.01. - 17.12. 5. 290,- Kč 6. 490,- Kč – – – – – –

01.01. - 17.12. 10. 590,- Kč 12. 990,- Kč – – – – – –

01.01. - 17.12. – – 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč 13. 290,- Kč 16. 990,- Kč 15. 690,- Kč 20. 190,- Kč

01.01. - 06.04.
– – 14. 390,- Kč 16. 490,- Kč 16. 390,- Kč 19. 690,- Kč 18. 590,- Kč 22. 990,- Kč

20.11. - 17.12.

07.04. - 19.11.
– – 16. 490,- Kč 19. 890,- Kč 18. 990,- Kč 23. 690,- Kč 20. 690,- Kč 26. 290,- Kč

18.12. - 07.01.

a
b
c
d
e

f

f

"LÁZEŇSKÉ MINIMUM

" ":       

     

" ":       

":      1x přísadová koupel se 
zábalem, 1x částečná klasická masáž, 1x saunový důl a bazén 
(90 minut v lázeňském centru Agricola). 
Naše cena obsahuje: 2x ubytování s polopenzí, ozdravný 
program.

1x radonová koupel, 1x čá-
stečná masáž klasická, 1x oxygenoterapie, 1x solná jeskyně 
(45 minut v lázeňském centru Agricola). 
Naše cena obsahuje: 3x ubytování s polopenzí, ozdravný 
program.

1x perličková koupel, 1x thaj-
ská aroma masáž (20 minut), 1x saunový důl a bazén (90 minut 
v lázeňském centru Agricola), 1x prohlídková štola Astoria, 1x de-
zert + káva/čaj. 
Naše cena obsahuje: 3x ubytování s polopenzí, ozdravný 
program.

1x perličková koupel, 1x pří-
sadová koupel se zábalem, 2x částečná klasická masáž, 1x sau-
nový důl a bazén (90 minut v lázeňském centru Agricola), 1x fit-
ness (60 minut v lázeňském centru Agricola), 5x bazén (60 mi-
nut v lázeňském centru Agricola), zdarma zapůjčení holí pro 
nordic walking. 

Naše cena obsahuje: 7x ubytování s polopenzí, ozdrav-
ný program.

LÁZEŇSKÝ RELAX

"WELLNESS ASTORIA": 

TÝDEN NA HORÁCH

a

b

c

d

kód zájezdu: 951 + datum pobytu

" ":     

" ":       

SENIOR 55+ 1x radonová koupel, 1x perličková kou-
pel, 1x přísadová koupel se zábalem, 1x částečná klasická masáž, 
1x suchá uhličitá koupel – plynná, 1x parafínový zábal rukou.
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s polopenzí, ozdravný pro-
gram.

1x konzultace s lékařem, 
3x radonová koupel, 2x přísadová koupel se zábalem, 1x uhličitá 
koupel se zábalem, 2x suchá uhličitá koupel – plynná, 2x čás-
tečná klasická masáž, 1x parafínový zábal rukou, 2x oxygeno-
terapie, 1x skupinový tělocvik, 1x láhev minerální vody. 
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s plnou penzí, ozdravný 
program.

KÚRA NA ZKOUŠKU f

e

Volitelné příplatky: oběd
200 Kč/bufet/os./den, 100 Kč/os./dítě do 12 let/den
280 Kč/á la carte/os./den/Radium Palace/pokoje Superior Plus, Suite
Služby placené v místě: 
lázeňská taxa*      21 Kč/os./den
parkování 80 Kč/auto/den, 40 Kč/auto/den/držitel průkazu ZTP

zdarma parkování pro držitele průkazu ZTP/P
* Osvobozeni od lázeňské taxy jsou osoby mladší 18 let, nevidomé 
osoby, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci.

Luxusní HOTEL RADIUM PALACE****, 
situovaný uprostřed zeleně, představuje 
impozantní neoklasicistní palác ve ví-
deňském stylu s balustrádami a krytou 
kolonádou. Již v době svého vzniku 
patřil mezi nejlepší lázeňské hotely 
v Evropě. Hotel poskytuje komplexní 
lázeňské služby vysoké kvality. Hote-
loví hosté užívají zdarma rehabilitační 
bazén, Kneippův chodník, whirlpool, 
parní saunu, suchou saunu a infrasaunu 
(denně 90 minut ve vyhrazeném čase 
dle volné kapacity).
UBYTOVÁNÍ – Pokoje kategorie I.A, 
Junior Suite, Superior, Superiur Plus, 
Suite jsou vybaveny koupelnou, WC, 
fén, TV/SAT, telefon, minibar, trezor, 
WI-FI zdarma, župan. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná 
penze – bufet. Při ubytování v pokojích 
kategorie Superior Plus nebo Suite se 
obědy a večeře podávají formou á la 
carte v Modré restauraci.
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ČECHYČECHYČECHYTeplice
v Čechách
Teplice
v Čechách

LD BEETHOVEN je situovaný v Lázeňském sadu blízko centra města a vybudovaný přímo na 
vývěru teplického pramene Pravřídlo. Lázeňský dům tvoří 13 budov, z toho 12 historických. 
Budovy jsou dokonale propojeny. Celé vnitřní nádvoří zaplňuje bazénový komplex 
Thermalium. Dále zde najdete recepci, hotelové pokoje, restauraci, kavárnu. 

UBYTOVÁNÍ – Útulné pokoje kategorie STANDARD, COMFORT, BEETHOVEN a APARTMÁ 
jsou vybavené koupelnou se sprchou/vanou, WC, TV/SAT, telefonem, ledničkou a trezorem. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná penze. Snídaně: bufet + nápoje dle nabídky. Oběd 
a večeře: bufet nebo výběr a la carte + salátový bufet, dezert, nápoje dle nabídky. Restaurace 
je přímo v LD Beethoven.

TEPLICE leží na severu Čech. Jsou elegantním lázeňským městem držící statut nejstarších 

lázní ve střední Evropě. Pro vysokou kulturní úroveň, nádhernou architekturu a lázeňské 

parky byly nazývané "Salón Evropy". LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH jako jediné lázně na světě 

disponují termální minerální vodou o teplotě 41 °C hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu 

s bohatým obsahem minerálů a příměsí radonu. Pestrá nabídka krátkodobých relaxačních 

i dlouhodobých léčebných pobytů, založená na komplexní péči a moderních medicínských 

metodách, uspokojí hosty toužící po odpočinku, léčení, ale i nevšedním zážitku. 

INDIKACE – nemoci pohybového ústrojí zánětlivého a degenerativního původu (revmatická 

artritida, Bechtěrevova nemoc, artrózy, nemoci meziobratlových plotének, osteoporóza), 

stavy po úrazech a operacích páteře a kloubů, vrozené ortopedické vady, skoliózy, nervová 

onemocnění, cévní onemocnění, regenerace organismu.

Moderní komplex největších a nejteplejších 
bazénů s přírodní termální vodou je situova-
ný v 1. patře LD Beethoven. Bazény jsou na-
pájeny z termálního pramene Pravřídlo, který 
více než 18.000 let nabírá minerály a vzácné 
prvky z vulkanického masivu pod městem.

• hlavní léčivý bazén s masážními a rehabili-
tačními prvky, teplota vody 35 °C (23 × 13 m) 
• plavecký bazén s termální vodou o teplotě 
29 °C (20 × 6 m) • Kneippův chodník • sauny 
(finská, parní, tropická, bio sauna).

THERMALIUM

Lázeňský dům „BEETHOVEN***“, to je špičkové zařízení na pohybovou medicínu.

"RELAX":

"ANTISTRES":

"BEETHOVEN":

"DOVOLENÁ V THERMALIU":

"KLASIK":

 1x termální koupel, 1x částečná ruční klasická masáž, 2x vstup do termálního bazénu Thermalium na 2 hodiny, 1x vstup 
do solné jeskyně, volný vstup do fitness, 1x poukázka v hodnotě 100 Kč na občerstvení v Café Restaurant Beethoven, zapůjčení 
županu.
Naše cena obsahuje: 2x ubytování s polopenzí, ozdravný program.

 1x termální koupel, 1x částečná ruční masáž klasická, 3x vstup do termálního bazénu Thermalium na 2 hodiny, 
2x vstup do solné jeskyně, volný vstup do fitness, 1x poukázka v hodnotě 100 Kč na občerstvení v Café Restaurant Beethoven, 
zapůjčení županu.
Naše cena obsahuje: 3x ubytování s polopenzí, ozdravný program.

 1x termální koupel, 1x částečná ruční masáž klasická, 4x vstup do termálního bazénu Thermalium na 2 hodiny, 
3x vstup do solné jeskyně, volný vstup do fitness, 1x poukázka v hodnotě 100 Kč na občerstvení v Café Restaurant Beethoven, 
zapůjčení županu.
Naše cena obsahuje: 4x ubytování s polopenzí, ozdravný program.

 6x vstup do termálních bazénů v Thermaliu na 2 hodiny. 
Naše cena obsahuje: 6x ubytování s polopenzí, ozdravný program.

 1x lékařské vyšetření, 21 procedur týdně (PO–SO) dle doporučení lékaře, 1x denně vstup do termálního bazénu na 
1 hodinu, pitná kúra "Bílinská kyselka" včetně pohárku, zapůjčení županu.
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s plnou penzí, ozdravný program.

Naše cena obsahuje: 
viz programové balíčky

Volitelné příplatky:
oběd: 225 Kč/os./den

Služby placené v místě: 
láz. taxa: 21 Kč/os./den

kód zájezdu: 931 + datum pobytu

02.01. - 23.12. 4. 890,- Kč 5. 490,- Kč 6. 690,- Kč 7. 590,- Kč 8. 390,- Kč 9. 590,- Kč

02.01. - 28.02.
10. 190,- Kč 11. 790,- Kč 15. 790,- Kč 17. 890,- Kč – –

01.11. - 23.12.

01.03. - 30.04.
11. 690,- Kč 13. 490,- Kč 17. 590,- Kč 19. 690,- Kč – –

01.10. - 31.10.

01.05. - 30.09. 13. 190,- Kč 14. 790,- Kč 19. 290,- Kč 21. 390,- Kč – –

Relax Antistres Beethoven

1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1

Dovolená v Thermaliu Klasik –

1/2 1/1 1/2 1/1 – –
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LÁZNĚ VRÁŽLÁZNĚ VRÁŽ

lázeňské pobyty
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Vráž
Jindřichův Hradec

Vráž
Jindřichův Hradec

INDIKACE – nervové choroby, poruchy pohybového aparátu, 
onemocnění dýchacích cest.

LÁZNĚ HOTEL VRÁŽLÁZNĚ HOTEL VRÁŽ

Klimatické a rehabilitační LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ nabízejí pěkné 

ubytování v budově původně neogotického zámku, který až do roku 

1926 sloužil jako letní sídlo Lobkowiczů. Přestože prošel několika 

stavebními úpravy, uchoval si šlechtickou atmosféru.

UBYTOVÁNÍ – Zrekonstruované jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje 

mají sprchu, WC, kosmetický set, TV/SAT, ledničku a telefon. 

STRAVOVÁNÍ – Snídaně: bufet. Večeře: výběr ze 4 menu.

"RELAXAČNÍ TÝDEN V LÁZNÍCH"

"RELAXAČNÍ VÍKEND NA ZÁMKU"

"VŠEDNÍ DNY V LÁZNÍCH"

7x ubytování + polopenze, 2x rašelinový obklad, 2x klasická masáž částečná, 2x vířivá koupel, 
1x přísadová koupel, 2x konopný zábal, 2x vstup do rehabilitačního bazénu, župan, welcome 
drink, volný vstup do fitness.

2x ubytování + polopenze, 1x zábal dle výběru (čokoládový, medový nebo konopný), 2x vířivá 
koupel, 1x klasická masáž částečná, župan, welcome drink, volný vstup do fitness.

3x ubytování + polopenze, 1x zábal dle výběru (čokoládový, medový nebo konopný), 1x vířivá 
koupel, 1x klasická masáž částečná, 2x vstup do rehabilitačního bazénu, župan, welcome drink, 
volný vstup do fitness. Pobyt PO–ČT nebo ÚT–PÁ.

Naše cena obsahuje: 
2× nebo 3× nebo 7× ubytování s polopenzí, relaxační program, WI-FI připojení.
Služby placené v místě: lázeňská taxa 20 Kč/os./den. 

   Osvobozeni jsou ZTP/P a osoby mladší 18 let.

kód zájezdu: 955 + datum pobytu

ČECHYČECHYČECHY
JINDŘICHŮV HRADECJINDŘICHŮV HRADEC

LÁZNĚ VRÁŽ otevírají své zámecké brány a nabízejí služby všem, 
kteří hledají odpočinek, relaxaci a osobní přístup. Nachází se upro-
střed přírody v obci Vráž, ležící v Jihočeském kraji, 10 km severně od 
Českých Budějovic a od města Písek. Jsou určeny těm, kteří mají rádi 
klid a pohodlí i aktivnější způsob života. Okouzlí romantickým pro-
středím s lesnatými krajinami v údolí řeky Otavy a nadchnou zámec-
kou atmosférou, osobitým kouzlem anglického parku a rozmanitou 
nabídkou pobytů. Najdete zde bohaté možnosti sportovního a kultur-
ního vyžití, jedinečnou okolní přírodu a nepřeberné množství výletů 

po okolních přírodních, kulturních a technických památkách.

a

b

c

Relaxační týden Relaxační víkend Všední dny
1/2 1/2 1/2

10.01. - 31.03. 14. 990,- Kč 6. 390,- Kč 7. 190,- Kč

01.04. - 31.10. 15. 190,- Kč 6. 490,- Kč 7. 290,- Kč

a b c

"WELLNESS POBYT"

"RELAXACE V JIŽNÍCH ČECHÁCH"

"PRODLOUŽENÝ VÍKEND"

2x ubytování + polopenze, 1x relaxační masáž, 1x rašelinový zábal a čokoládová masáž, 1x láhev 
vína na pokoj, billiard zdarma.

2x ubytování + polopenze, 1x rašelinový zábal, 1x čokoládová masáž, 1x privátní sauna (60 min.).

3x ubytování + polopenze, 1x rašelinový zábal a čokoládová masáž, 1x privátní sauna (60 min.), 
1x láhev vína na pokoj, billiard zdarma.

a

b

c

Naše cena obsahuje: 2× nebo 3× ubytování s polopenzí, relaxační program, WI-FI připojení.
Slevy a výhody pro Vás: 500 Kč/os. při realizaci Wellness pobytu do 31.03.2023.
Služby placené v místě: pobytová taxa 21 Kč/os./den

kód zájezdu: 954 + datum pobytu

Wellness Relaxace Prodloužený
1/2 1/2 1/2a b c

01.01. - 31.12. 4. 590,- Kč 3. 850,- Kč 4. 950,- Kč

Město a zámek JINDŘICHŮV HRADEC patří mezi skvosty jižních 
Čech. Ve městě se nachází hrad a zámek, který patří mezi tři největší 
v Čechách, největší mechanický betlém na světě Krýzovy jesličky 
a mnoho dalších památek. Právem je označováno za „perlu jižních 
Čech“. Jeho půvab se zrcadlí na modré hladině rybníka Vajgar už po 
staletí. V centru tohoto malebného města najdete hotel Concertino 
s wellness programy. Lákavé je bohaté okolí města: zámek Červená 
Lhota, strážní hrad Landštejn, malebné Slavonice proslavené rene-
sančními měšťanskými domy s bohatě zdobenými štíty nebo pře-
krásná příroda České Kanady, kterou můžete projet vlakem po histo-
rické úzkokolejné dráze. 

HOTEL CONCERTINOHOTEL CONCERTINO

Stylový HOTEL CONCERTINO nabízí ubytování v elegantních 
pokojích a výtečné gurmánské speciality v hotelové restauraci Zlatá 
Husa nebo nové značkové pivnici Naše Hospoda Zlatá Husa. K dal-
ším službám hotelu patří relaxace, privátní hotelová sauna, masáže, 
půjčovna kol a vlastní podzemní garáže. 

UBYTOVÁNÍ – Útulné pokoje jsou vybavené koupelnou se sprchovým 
koutem nebo vanou, TV/SAT, telefonem, trezorem, minibarem a WI-FI. 

STRAVOVÁNÍ – Snídaně: bufet. Večeře: tříchodové menu.



TŘEBOŇ je jedním z nejkrásnějších jihočeských měst. Historické centrum s renesančním zámkem i malebná krajina dokáží očarovat 
snad každou vnímavou lidskou duši. Lázeňství má v Třeboni tradici od 17. století a proslavila jej především místní slatina (rašelina).

INDIKACE – bolesti páteře a kloubů, pooperační a poúrazové stavy, revmatická onemocnění, stavy po kloubních náhradách, 
Bechtěrevova nemoc, dna, bolestivé stavy měkkých tkání.

Nacházejí se v historické části Třeboně, v těsné blízkosti městské památkové 
rezervace a Zlaté stoky, které patří do ekologicky atraktivního území chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko. Klienti lázní mohou využívat kromě procedur 
bazén s whirlpoolem, parní kabinu a saunu.

spokojená 
        dovolenáTřeboňTřeboň

je situovaný přímo v lázeňském domě. Jednolůžkové nebo dvoulůžkové 
pokoje mají sprchu, WC, TV/SAT, lednici, telefon, trezor, WI-FI. Některé 
pokoje „K“ = klasik mají balkon nebo terasu. Pokoje „S“ = superior – komfort 
s klimatizací a županem. Některé pokoje „S“ mají balkon. Dvoulůžkové 
pokoje „ZS“ = zahradní superior s terasou se nachází v budově B (50 m od 
hlavní budovy lázní) a D (70 m od hlavní budovy lázní).
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet.

Lázeňský hotel BERTINY LÁZNĚLázeňský hotel BERTINY LÁZNĚ

PRODLOUŽENÝ VÍKEND "TŘEBOŇSKÉ OSVĚŽENÍ" 
3x ubytování + polopenze, 1x slatinná koupel, 1x klasická masáž částečná, 1x bylinná koupel 
s konopím, 1x mechanická masáž Hydrojet. BONUS: volný vstup do bazénu s whirlpoolem, parní 
kabiny a sauny po celou dobu pobytu.

LÁZNĚ AURORALÁZNĚ AURORA

VÍKENDOVÝ POBYT HARMONIE" "
3x ubytování + polopenze, 1x slatinná koupel, 1x klasická masáž částečná, 1x perličková koupel 
s bylinkami, 1x mechanická masáž. BONUS: volný vstup do vnitřních a venkovních bazénů Třeboň-
ského vodního světa (v rámci provozní doby) a do fitness po celou dobu pobytu, 1x vstup do sauny.

REHABILITAČNÍ POBYT "VIVA EXKLUSIV"
7x ubytování + polopenze, 2x slatinná koupel, 2x klasická masáž částečná, 1x masáž Relaxace pro 
unavená záda a nohy, 1x masáž vonnou svíčkou, 1x suchá uhličitá koupel – plynová obálka, 1x kou-
pel s minerální solí z Mrtvého moře, 1x bylinná koupel s konopím, 1x vířivá celotělová lázeň, 1x me-
chanická masáž. BONUS: volný vstup do vnitřních a venkovních bazénů (v rámci provozní doby) 
a do fitness po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.

BERTINY LÁZNĚBERTINY LÁZNĚ

ČECHYČECHYČECHY
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Volitelné příplatky: 
hotel Aurora/balkón – dvoulůžkový pokoj 140 Kč/os./den, 150 Kč/os./den 01.04.–31.10.
hotel Aurora/balkón – jednolůžkový pokoj 250 Kč/os./den, 340 Kč/os./den 01.04.–31.10.
Bertiny lázně/balkon, terasa – dvoulůžkový pokoj "K"   70 Kč/os./den, 140 Kč/os./den/01.04.–31.10.
Bertiny lázně/balkon, terasa – jednolůžkový pokoj "K" 170 Kč/os./den, 270 Kč/os./den/01.04.–31.10.
Bertiny lázně/klimatizace – dvoulůžkový pokoj "SUP" 250 Kč/os./den, 400 Kč/os./den/01.04.–31.10.
Služby placené v místě: lázeňská taxa 35 Kč/os./den.

kód zájezdu: 97 + datum pobytu

PRODLOUŽENÝ VÍKEND "CHUŤ TŘEBONĚ"
3x ubytování + polopenze, 1x slatinná koupel, 1x klasická masáž částečná, 1x masáž Čtvero ročních 
období, 1x lázeň v řasách Třeboňská Chlorella, 1x prohlídka dle výběru nebo vybraný film v kině 
Světozor. BONUS: volný vstup do bazénu s whirlpoolem, parní kabiny a sauny po celou dobu 
pobytu.

REHABILITAČNÍ POBYT "PROGRAM PRO SENIORY"
7x ubytování + polopenze, 1x Aubertina zlatá lázeň, 2x klasická masáž částečná, 2x mechanická 
masáž Hydrojet, 1x peloidokinezioterapie, 1x lázeň v řasách Třeboňská Chlorella, 1x skupinová LTV 
v bazénu s fyzioterapeutem, 1x prohlídka dle výběru nebo vybraný film v kině Světozor. 
BONUS: volný vstup do bazénu s whirlpoolem, parní kabiny a sauny po celou dobu pobytu. 
Povinné vstupní lékařské vyšetření.
Pozn.: Léčebné procedury nejsou časovány v den příjezdu, odjezdu a v neděli. 

Bertiny lázně

Leží v krásném rozlehlém parku nedaleko rybníka Svět a cca 10 min. pěšky 
od historického centra Třeboně. Předností tohoto lázeňského komplexu je 
poskytování všech služeb „pod jednou střechou“. Hlavní léčebnou metodou 
jsou slatinné koupele a zábaly, bylinné, uhličité či perličkové koupele, vířivé 
lázně horních končetin, skotské střiky, elektroléčebné procedury, masáže, 
parafínové zábaly, inhalace, oxygenoterapie, akupunktura. Chloubou lázní 
Aurora je jejich WELLNESS CENTRUM AQUA VIVA: plavecký bazén 
s mírně slanou vodou, dětské brouzdaliště, divoká řeka, perličková masážní 
lavice, hydromasážní stěny, chrliče, vodní hřib, 40 m dlouhý tobogan, 
whirlpooly, parní kabina, sauna, vibrosauna, masážní lůžko Dry Jet, 
Floating – relaxační vana, solárium, tělocvična, fitness, squash, jóga, 
bowling bar, samoopalovací nástřik a nově vybudovaný venkovní areál 
na koupání – TŘEBOŇSKÝ VODNÍ SVĚT: kondiční plavecký bazén, 
bazén s vodními prvky a skluzavkami pro děti, relaxační bazén s masáž-
ními lehátky, relaxační bazén s vodní číší a vodní stěnou, relaxační bazén 
s lanovou dráhou a dojezdem dvou skluzavek, whirlpool, restaurace, 
prostor s hracími prvky pro děti, lavičky.

leží přímo v lázeňském komplexu. Zrekonstruované 
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje mají vlastní 
koupelnu, WC, fén, ledničku, TV/SAT s rádiem, trezor, WI-FI a telefon. 
Pozn.: jednolůžkové pokoje = dvoulůžkové pokoje obsazené 1 osobou. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze – bufet.  Ostatní 
nápoje jsou za poplatek.

ZDARMA voda, džus, káva, čaj.

Lázeňský hotel AURORALázeňský hotel AURORA
a

b

c

d

Zrenovovaný bazén NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně

Chuť Třeboně Třeboňské osvěžení Program pro seniory Viva exklusiv

1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1

Harmonie Vital
a b c d e f

03.01. - 31.03.
7. 190,- Kč 8. 290,- Kč 6. 390,- Kč 7. 490,- Kč 13. 590,- Kč 16. 090,- Kč 7. 090,- Kč 8. 390,- Kč 17. 890,- Kč 20. 990,- Kč 16. 590,- Kč 19. 690,- Kč

01.11. - 22.12.

01.04. - 31.10. 7. 890,- Kč 9. 090,- Kč 7. 090,- Kč 8. 290,- Kč 14. 790,- Kč 17. 990,- Kč 8. 290,- Kč 9. 990,- Kč 20. 690,- Kč 24. 490,- Kč 19. 390,- Kč 23. 190,- Kč

e

LÉČEBNÝ POBYT VITAL" "
7x ubytování + polopenze, léčebný paušál 900 Kč/den (vstupní lékařské vyšetření, léčebné 
procedury v počtu a skladbě dle předpisu lékaře, výkony sester, léky a pomocná vyšetření). 
BONUS: volný vstup do vnitřních a venkovních bazénů (v rámci provozní doby) a do fitness po celou 
dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.

f



Slevy a výhody pro Vás: 
dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
dítě 6–12 let na přistýlce/ubytování se snídaní 550 Kč/den
Volitelné příplatky: 
oběd/večeře 420 Kč/osoba/den, 210 Kč/dítě 6–12 let/den
domácí zvíře 600 Kč/den
Služby placené v místě: 
lázeňská taxa   50 Kč/osoba od 18 let/den
parkování hotel nemá vlastní parkoviště. Cena na vyžádání. 
Pozn.: Osoby do 15 let bez nároku na procedury.

spokojená 
        dovolená Mariánské LázněMariánské LázněČECHYČECHYČECHY

lázeňské pobyty
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Odpočiňte si v západočeských MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, které se řadí mezi nejkrásnější lázeňská místa v Evropě. Hlavní 
lázeňská kolonáda s nádhernou pseudobarokní litinovou kolonádou z r. 1889 vybízí k příjemnému korzování. Před kolonádou 
se velké pozornosti těší zpívající fontána, která každou lichou hodinu předvádí návštěvníkům své představení. Mariánské Lázně 
mají kvalitní golfová hřiště a tenisové kurty.

INDIKACE – nemoci ledvin a močových cest, dýchacího ústrojí, metabolická onemocnění, gynekologická onemocnění včetně léčby 
neplodnosti, onkologická onemocnění, nemoci kůže a pohybového ústrojí.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚMARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hotel ENSANA HEALTH SPA CENTRÁLNÍ LÁZNĚ****Hotel ENSANA HEALTH SPA CENTRÁLNÍ LÁZNĚ****

Hotel ENSANA HEALTH SPA CENTRÁLNÍ LÁZNĚ je symbolem lázeňské 
tradice v Mariánských Lázních s historií sahající až do roku 1812. Nabízí 
komfortní ubytování a tradiční lázeňskou léčbu založenou na využívání jedi-
nečných místních přírodních zdrojů. V hotelu se nachází výběr Ambrožova 
a Balbínova pramene, moderní Premier Fitness centrum a venkovní park 
s dětským hřištěm. 
UBYTOVÁNÍ – Pokoje v klasickém elegantním stylu jsou vybaveny koupelnou 
(sprcha/vana, fén, WC), TV/SAT, miniledničkou, sadou na přípravu kávy a čaje, 
županem, trezorem a WI-FI.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně a večeře – bufet.

" "FIT TÝDEN ZDRAVÍ
6x ubytování + polopenze, 1x uvítací drink, lékařské vstupní a závěrečné vyšetření, 1x minerální 
koupel s přírodním CO , 1x částečná klasická masáž, 1x suchá plynová lázeň s přírodním , 2

2x parafínový zábal. 
BONUS: neomezený vstup do hotelového bazénu/hotel Hvězda a fitness. 

CO2

e

"RELAX"
2x ubytování + polopenze, 1x uvítací drink, 1x částečná klasická masáž,1x minerální koupel 
s přírodním CO , 1x parafínový zábal. 2

BONUS: neomezený vstup do hotelového bazénu/hotel Hvězda a fitness. 

d

kód zájezdu: 924 + datum pobytu
Slevy a výhody pro Vás: 

přistýlka/polopenze 1.490 Kč/dítě 4–12 let/den
přistýlka/snídaně 1.290 Kč/os. od 12 let/den

Volitelné příplatky: oběd    330 Kč/os./den, 140 Kč/dítě 4–12 let/den
večeře    380 Kč/os./den, 300 Kč/dítě 4–12 let/den

Služby placené v místě: lázeňská taxa      50 Kč/osoba od 18 let/den
parkování    200 Kč/auto/den

Pozn: Osoby do 18 let bez nároku na procedury.

dítě do 4 let ZDARMA

Hotel Centrální lázně

Hotel OREA SPA PALACE ZVON je elegantní secesní hotel z 19. století 
ležící v samém centru Mariánských Lázní s výhledem na kolonádu se 
Zpívající fontánou. Hotel má spa & wellness centrum s bazénem a řím-
skými lázněmi – sauna, parní lázeň, infrasauna.
UBYTOVÁNÍ – Pokoje jsou vybaveny komfortním stylovým italským 
nábytkem, TV/SAT, trezorem, minibarem a koupelnou se sprchovým 
koutem či vanou, WC, fénem a županem. V rodinném či suitovém pokoji 
je připravena minerální voda a kávový/čajový set s rychlovarnou konvicí.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně a večeře formou bufetu.

Hotel OREA SPA PALACE ZVON Hotel OREA SPA PALACE ZVON 

Pokoj de luxePokoj de luxe

" "RENERGY
4x ubytování + polopenze, 1x částečná aroma masáž, 1x parafínové rukavičky, 1x perličková 
koupel, 1x lavatherm, 1x láhev vína/sektu, dárek na uvítanou, neomezený vstup do hotelového 
relax centra (bazén, sauna), wellness set (župan, pantofle, ručník a prostěradlo). 
BONUS: 10% sleva na další dokoupené procedury. 

"RELAX"
3x ubytování + polopenze, odpolední zákusek, 1x částečná aroma masáž, 1x suchá uhličitá koupel 
CO , 1x perličková koupel, dárek na uvítanou, neomezený vstup do hotelového relax centra (bazén, 2

sauna), wellness set (župan, pantofle, ručník a prostěradlo). 
BONUS: 10% sleva na další dokoupené procedury.

"LÉČEBNÝ POBYT"
7x ubytování + polopenze, 1x konzultace s lékařem, 15x léčebná procedura (5x velká procedura, 
10x malá procedura), neomezený vstup do hotelového relax centra (bazén, sauna), wellness set 
(župan, pantofle, ručník a prostěradlo). 

a

b

c

Relax Fit týden zdraví

1/2 Sup. 1/1 Sup. 1/2 Sup. 1/1 Sup.

08.01. - 31.03.
5. 690,- Kč 6. 190,- Kč 11. 690,- Kč 13. 090,- Kč

01.11. - 23.12.

01.04. - 31.10. 6. 290,- Kč 6. 790,- Kč 12. 990,- Kč 14. 390,- Kč

d e

a b c
09.01. - 12.03.

5. 490,- Kč 7. 490,- Kč 7. 090,- Kč 9. 790,- Kč 12. 790,- Kč 17. 390,- Kč
01.12. - 21.12.
13.03. - 06.04.

6. 190,- Kč 8. 890,- Kč 7. 990,- Kč 11. 590,- Kč 14. 490,- Kč 20. 590,- Kč
16.10. - 30.11.
07.04. - 15.10.

6. 990,- Kč 10. 490,- Kč 9. 090,- Kč 13. 790,- Kč 16. 390,- Kč 24. 590,- Kč
22.12. - 08.01.

kód zájezdu: 921 + datum pobytu

Relax Renergy Léčebný pobyt

1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1

ZDARMAZDARMA
pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

ZDARMAZDARMA
pobyt dítě do 4pobyt dítě do 4



KONSTANTINOVY LÁZNĚ právem náleží k významným místům 
Plzeňského kraje. Jsou perlou zasazenou do klidné krajiny, prosycené 
vývěry minerálních látek. Obec naleznete 35 km západně od Plzně 
v jedné z ekologicky nejčistších oblastí Čech. Hlavní léčebné metody 
v Konstantinových Lázních jsou založeny na využití přírodních léčivých 
zdrojů minerálních uhličitých vod. Pramen přírodní železnaté kyselky má 
nejvyšší obsah oxidu uhličitého v České republice.

INDIKACE – choroby kardiovaskulárního systému, choroby pohybového 
systému, látkové výměny a dýchacího ústrojí.

WELLNESS CENTRUM KONSTANTIN: 
bazén / vířivky / sauny (suchá, parní, aroma) – Kneippovy chodníčky 
a fitness centrum s kardio zónou / masáže / zábaly / koupele

ČECHYČECHYČECHY spokojená 
        dovolená

45

Komfortní HOTEL KRAKONOŠ Vás uvítá v krásném přírodním prostředí 
cca 2 km od centra Mariánských Lázní, kam Vás pohodlně od hotelu 
dopraví městská hromadná doprava nebo kabinová lanovka. Hotel Vám 
nabízí komplexní lázeňskou péči. Přímo v hotelu najdete bazén 11×6 m, 
relaxačně-rehabilitační centrum, pedikúru, kadeřnictví, kosmetiku. Uniká-
tem je mikroklimatická solná jeskyně zbudovaná z více než 20 t soli 
z Mrtvého moře a polských solných dolů.
UBYTOVÁNÍ – Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje mají sprchu, WC, 
fén, TV/SAT, lednici a telefon. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: švédský stůl. Večeře: výběr ze tří 
druhů tříchodového menu.
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kód zájezdu: 92 + datum pobytu

Hotel KRAKONOŠ***Hotel KRAKONOŠ***

Hotelový bazén

Mariánské Lázně
Konstantinovy Lázně
Mariánské Lázně
Konstantinovy Lázně

Léčebný dům PrusíkLéčebný dům Prusík

KONSTANTINOVY LÁZNĚKONSTANTINOVY LÁZNĚ

Naše cena obsahuje: Lékařskou prohlídku a volný vstup do bazénu ve všech programech!
2 noci: 2× nocleh s polopenzí, 1  klasická masáž, 1  solná jeskyně, 1  perličková koupel.
3 noci: 3× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 1× solná jeskyně, 1× perličková koupel, 1× lymfoven.
5 nocí: 5× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 2× solná jeskyně, 1× aroma masáž, 1× perličková 

koupel, 1× koupel v soli z Mrtvého moře.
7 nocí: 7× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 3× solná jeskyně, 1× aroma masáž, 1× perličková 

koupel, 1× koupel v soli z Mrtvého moře.
Volitelné příplatky: uvítací drink      55 Kč

parkoviště    120 Kč/noc/os. auto
silvestrovský příplatek (povinný) 1.890 Kč/os./termín 31.12.
vánoční příplatek (povinný)    890 Kč/os./termín 24.12.
oběd – 3 chody    250 Kč/os./den

Služby placené v místě: lázeňská taxa      50 Kč/os./den
Pozn.: veškeré procedury probíhají na základě lék. prohlídky z doporučených a vybraných procedur lékařem.

× × ×

Program RELAX 3 72 noci noci 5 nocí  nocí
3. 590,- Kč 4. 890,- Kč 7. 590,- Kč 9. 990,- Kč
4. 190,- Kč 5. 790,- Kč 9. 090,- Kč 11. 990,- Kč
3. 990,- Kč 5. 190,- Kč 8. 390,- Kč 10. 890,- Kč
4. 690,- Kč 6. 190,- Kč 10. 190,- Kč 13. 290,- Kč
3. 790,- Kč 5. 090,- Kč 7. 790,- Kč 10. 490,- Kč
4. 490,- Kč 5. 990,- Kč 9. 490,- Kč 12. 490,- Kč

04.01.-30.04. 1/2
01.11.-21.12. 1/1
01.05.-31.05. 1/2
01.09.-30.09. / 28.12.-03.01. 1/1
01.06.-31.08. 1/2
01.10.-31.10. / 22.12.-27.12. 1/1

Jirásek 1/2 Penzion 1/2kód zájezdu: 99 + datum pobytu
01.01. - 31.03. 4. 090,- Kč 3. 890,- Kč

Relax 2 noci 01.04. - 31.10. 4. 690,- Kč 4. 390,- Kč
01.11. - 20.12. 4. 290,- Kč 4. 090,- Kč
01.01. - 31.03. 8. 290,- Kč 7. 790,- Kč

Wellness 4 noci 01.04. - 31.10. 9. 290,- Kč 8. 790,- Kč
01.11. - 20.12. 8. 490,- Kč 8. 190,- Kč
01.01. - 30.04. 12. 790,- Kč 11. 890,- Kč

Relax 7 nocí 01.04. - 31.10. 14. 590,- Kč 13. 590,- Kč
01.11. - 20.12. 13. 590,- Kč 12. 590,- Kč
01.01. - 31.03. 11. 590,- Kč 10. 590,- Kč

Týden pro seniory 01.04. - 31.10. 13. 290,- Kč 12. 390,- Kč
01.11. - 20.12. 12. 290,- Kč 11. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: 2× nebo 4× nebo 7× ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 
vybraný léčebný program.

Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj (na vyžádání) 170 Kč/den
oběd 250 Kč/den
individuální konzultace s lékařem 220 Kč/os., víkend a svátky 330 Kč/os.

Služby placené v místě: lázeňská taxa        20 Kč/os./den. Platí se po příjezdu na recepci.
Osvobozeni jsou ZTP, osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let.

"RELAX 2 NOCI":

"WELLNESS 4 NOCI":

"RELAX 7 NOCÍ":

"TÝDEN PRO SENIORY":

 2x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 
1x uhličitá koupel, 1x suchá masážní vana, 1x solná jeskyně, 3x základní vstup do WELL-
NESS centra Konstantin na 1,5 hodiny.

 4x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 
1x relaxační koupel pro dva, 1x smyslová masáž částečná se zábalem, 1x aroma masáž částečná, 
neomezený vstup do WELLNESS centra Konstantin.

 7x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 2x uhličitá 
koupel, 1x parafínový zábal na ruce, 1x aroma masáž částečná, 1x vířivá koupel dolních končetin, 
2x suchá masážní vana, 8x základní vstup do WELLNESS centra Konstantin na 1,5 hodiny. 
BONUS: doprovodný program (např.vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Kons-
tantinových Lázní, hudební večer, přednáška). 

 7x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 1x pa-
rafínový zábal na ruce, 1x střídavá nožní koupel, 1x uhličitá koupel, 1x podvodní masáž, 2x suchá 
masážní vana, oxygenoterapie, 2x solná jeskyně, vstup do bazénu hotelu Jirásek. 
BONUS: terapie WELNESS centra Konstantin od pondělí do čtvrtka s 20% slevou, vstup do bazénu 
hotelu Jirásek, doprovodný program (např. vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí 
Konstantinových Lázní, hudební večer, přednáška).

Lázeňské hotely a jejich vedlejší budovy depandance leží v příjemné zeleni 
v klidné části města. Hlavním lázeňským hotelem určeným především pro léčeb-
né pobyty je zrekonstruovaný LÉČEBNÝ DŮM PRUSÍK, ve kterém se nachází 
stálá lékařská služba, hlavní balneo provoz, kavárna s terasou a solná jeskyně. Má 
bezbariérový přístup a výtah. Většinu ozdravných a relaxačních pobytů zajišťuje 
komfortní HOTEL JIRÁSEK situovaný cca 500 m od Prusíku. Má rehabilitační 
bazén (10 × 13 m, 28 °C), vlastní restaurací s terasou, výtah a bezbariérový 
přístup NEBO depandance MÁNES/Prusík a PALACKÝ/Jirásek. Všechny po-
koje ve všech zařízeních mají vlastní příslušenství, sprchu, TV/SAT, telefon, 
lednici, WI-FI a jsou kategorie Standard nebo Komfort. Hotelové pokoje 
jsou komfortněji vybavené. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: servírované – výběr 
ze 4 menu + salátový bufet + nealkoholický nápoj. Z depandance se na 
stravování dochází do stanovené blízké restaurace.



AQUAFORUMAQUAFORUM
21.570 m  svět vody a relaxace21.570 m  svět vody a relaxace

3 vnitřní a 3 venkovní 
bazény s atrakcemi, 

whirlpooly, vodní jeskyně, 
tobogán a vodní skluzavky, 

wellness centrum, snack-bar aj.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ leží v západním cípu naší republiky. Jejich světově obdivované 
empírové a klasicistní městské centrum s lázeňskou promenádou obklopují a prokládají 
nádherné, udržované parky a sady. Zelené plochy zde čítají neuvěřitelných 200 ha. 
Exkluzivitou zdejších lázní jsou minerální prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého, 
sirnoželezitá slatina, léčebný plyn a vynikající ovzduší během celého roku. Tyto dary přírody 
se aplikují v původním stavu bez chemických úprav.

INDIKACE – srdeční a cévní onemocnění, nemoci pohybového aparátu, gynekologická 
onemocnění včetně neplodnosti, onkologická terapie.
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ = výjimečná péče pro ženy a dívky.

HOTEL „Dr. ADLER***“HOTEL „Dr. ADLER***“

spokojená 
        dovolená Františkovy LázněFrantiškovy LázněČECHYČECHYČECHY

lázeňské pobyty
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"VÍKEND": 1x částečná masáž klasická, 1 x relaxační koupel, 2x 2 hodinový vstup do 
Aquafóra – světa vody a relaxace (pro hosty LD Spa Resort Pawlik-Aquaforum platí neome-
zený vstup), volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů.
Naše cena obsahuje: 2x ubytování s polopenzí, uvítací drink, ozdravný program.

a

b

c

Slevy a výhody pro Vás: přistýlka sleva 100 Kč/dosp. os./den  •  dítě do 5 let na přistýlce ZDARMA
Volitelné příplatky: oběd 550 Kč/Spa Resort Pawlik-Aquaforum****

380 Kč/Dr. Adler***, Metropol***
Vánoce 24.12. – 1.500 Kč/os., Silvestr 31.12. – 3.600 Kč/os.

Služby placené v místě: lázeňská taxa 50 Kč/os./den
kulturní poplatek v ceně pobytu

* Osvobozeni od lázeňské taxy jsou osoby mladší 18 let, osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP.

"LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX": lékařská prohlídka, 10x lázeňská procedu-
ra předepsaná lékařem na základě zdravotního stavu (př.: slatinná koupel, klasická masáž, 
parafínový zábal, vířivá koupel aj.), volný vstup na živou hudební produkci v barech 
vybraných lázeňských hotelů, neomezený vstup do Aquafóra – světa vody a relaxace 
(PO–NE: Spa Resort Pawlik-Aquaforum, PO–PÁ: Dr. Adler).

Pozn.: Při příjezdu od 17.12. do 31.12. 2023 je min. délka pobytu 14 nocí.
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s polopenzí, ozdravný program.

kód zájezdu: 90 + datum pobytu

d

je oblíben pro svoji klidnou přátel-
skou atmosféru. Byl vystavěn v cen-
tru města v těsné blízkosti lázeň-
ského parku. Výhodou je vlastní 
léčebné oddělení, lékař a procedury. 
Hostům je k dispozici recepce s pro-
dejem drobného zboží, hotelová 
zahrada, lobby bar, internetový kou-
tek. Hoteloví hosté mají v ceně 
pobytu neomezený vstup do vodní-
ho světa Aquaforum (Po – Pá). Hotel 
má výtah a vlastní parkoviště.

UBYTOVÁNÍ: Standardní pokoje vy-
bavené koupelnou se sprchou a WC, 

fénem, TV/SAT, lednicí a trezorem. Připo-
jení k internetu je na pokojích za poplatek 
(na recepci zdarma). Za příplatek pokoje 
Komfort, pobyt s domácími mazlíčky. 

STRAVOVÁNÍ: Polopenze nebo celá pen-
ze formou bufetu + neomezená konzuma-
ce vybraných nápojů (nealko, točené pivo, 
víno, káva, čaj) během obědů a večeří.

01.01. - 04.03./ 4. 790,- Kč 5. 090,- Kč 7. 290,- Kč 7. 690,- Kč 6. 390,- Kč 6. 790,- Kč

12.11. - 26.12. 7. 590,- Kč 7. 890,- Kč 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

05.03. - 06.05./ 5. 490,- Kč 5. 790,- Kč 8. 790,- Kč 9. 190,- Kč 7. 890,- Kč 8. 290,- Kč

01.10. - 11.11. 8. 290,- Kč 8. 590,- Kč 12. 090,- Kč 12. 590,- Kč 10. 590,- Kč 11. 490,- Kč

4. 990,- Kč 5. 290,- Kč 7. 790,- Kč 8. 190,- Kč 6. 890,- Kč 7. 290,- Kč
07.05. - 30.09.

7. 890,- Kč 8. 190,- Kč 11. 390,- Kč 11. 890,- Kč 9. 790,- Kč 10. 790,- Kč

01.01. - 04.03./ 14. 890,- Kč 15. 690,- Kč 21. 790,- Kč 23. 290,- Kč 19. 390,- Kč 20. 890,- Kč

12.11. - 26.12. 12. 690,- Kč 13. 190,- Kč 18. 390,- Kč 19. 690,- Kč 16. 890,- Kč 18. 290,- Kč

05.03. - 06.05./ 16. 590,- Kč 17. 490,- Kč 24. 190,- Kč 25. 990,- Kč 22. 490,- Kč 24. 290,- Kč

01.10. - 11.11. 14. 090,- Kč 14. 790,- Kč 20. 490,- Kč 22. 090,- Kč 19. 090,- Kč 20. 490,- Kč

18. 390,- Kč 19. 290,- Kč 25. 290,- Kč 27. 090,- Kč 23. 890,- Kč 25. 690,- Kč
07.05. - 30.09.

15. 590,- Kč 16. 290,- Kč 21. 390,- Kč 22. 990,- Kč 20. 190,- Kč 21. 790,- Kč

Metropol*** Spa Resort Pawlik-Aquaforum****

1/2 1/1 1/2 „S–A“ 1/1 „S–A“ 1/2 „S–B“ 1/1 „S–B“

"FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA": lékařská prohlídka, 18x lázeň-
ská procedura předepsaná lékařem na základě zdravotního stavu (př.: slatinná koupel, 
klasická masáž, parafínový zábal, vířivá koupel aj.), volný vstup na živou hudební produkci 
v barech vybraných lázeňských hotelů, neomezený vstup do Aquafóra – světa vody a rela-
xace (PO–NE: Spa Resort Pawlik-Aquaforum, PO–PÁ: Dr. Adler). 
Pozn.: Při příjezdu od 17.12. do 31.12. 2023 je min. délka pobytu 14 nocí.
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s plnou penzí, ozdravný program.

"VITAL": 1x částečná aromatická masáž, 1x částečná klasická masáž, 1x relaxační 
koupel, 1x parafínový zábal na ruce, 2x 2 hodinový vstup do Aquafóra – světa vody a rela-
xace (pro hosty LD Spa Resort Pawlik-Aquaforum platí neomezený vstup), volný vstup na 
živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů. 
BONUS: v případě pobytu NE–ČT = 1 den navíc zdarma (nocleh a snídaně).
Naše cena obsahuje: 3x ubytování s polopenzí, uvítací drink, ozdravný program.

je situovaný v centru přímo u městského parku. Původně městská 
Královská vila si dodnes uchovala svůj elegantní šarm a luxus. Pod 
historickou fasádou na Vás čeká komfortní ubytování, hotelový bar s ži-
vou hudbou, kavárna,letní terasa s grilem, velká zahrada a malý lesopark 
se sluneční loukou (lehátka, slunečníky) a společenskými a sportovními 
aktivitami. Přímo v hotelu sídlí fitness a moderní lázeňská klinika s ordi-
nacemi lékařů a širokou nabídkou lázeňských procedur. Hotel je vy-
hřívaným tunelem spojený s Císařskými lázněmi, kde se podávají 
slatinné procedury a vodním světem Aquaforum, kam mají hoteloví 
hosté zdarma zajištěn neomezený vstup. V hotelu jsou výtahy. WI-FI 
zdarma v rámci celého hotelu. Monitorované parkoviště/za poplatek.

UBYTOVÁNÍ: Všechny pokoje jsou komfortně vybavené, mají koupel-
nu/vana nebo sprcha, WC, fén, župan, TV/SAT, telefon, minibar, trezor, 
WI-FI. Pokoje jsou umístěné v hlavní budově "A" nebo vedlejší budově 
"B".

Pokoje: STANDARD („S – A“, „S – B“) jsou orientovány do dvora. 
V hlavní budově jsou pokoje KOMFORT, které mají větší plochu, SUPE-
RIOR s balkónem a APARTMÁ. Všechny tyto pokoje jsou orientované 
většinou na park. 

STRAVOVÁNÍ: Polopenze nebo celá penze formou pestrého bufetu + 
neomezená konzumace vybraných nápojů (nealko, točené pivo, víno, 
káva, čaj) během obědů a večeří.

HOTEL „METROPOL***“HOTEL „METROPOL***“

představuje tradiční lázeňský hotel s pří-
jemnou polohou u lázeňského parku v cen-
tru města. Přímo v hotelu se nachází 
moderní léčebné oddělení s lékařem a pro-
cedurami. Od pondělí do pátku mají hote-
loví hosté v ceně neomezený vstup do 
vodního světa Aquaforum. Pro chvíle po-
hody tu jsou: restaurace, bar, kavárna, 
internetový koutek a hotelová zahrada. 
Hotel má výtah a hlídané parkoviště/za 
poplatek.

UBYTOVÁNÍ: Pokoje kategorie STAN-
DARD a KOMFORT (výhled do parku, 
některé s balkonem) jsou vybaveny kou-
pelnou se sprchou, WC, fénem, županem 
(za poplatek), TV/SAT, telefonem, lednicí, 
trezorem a připojením k internetu za po-
platek (na recepci zdarma).

STRAVOVÁNÍ: Polopenze nebo celá pen-
ze formou bufetu.

HOTEL „SPA RESORT PAWLIK-AQUAFORUM****“HOTEL „SPA RESORT PAWLIK-AQUAFORUM****“

Spa Resort Pawlik-Aquaforum****Dr. Adler***

a

a

a

b

b

b

d

d

d

c

c

c



spokojená 
        dovolená

Moderní Hotel ST. JOSEPH ROYAL REGENT je situovaný v samém srdci Karlo-
vých Varů v bezprostřední blízkosti léčivých pramenů a zároveň na klidném 
místě lázeňské zóny. Ve dvou propojených budovách svým hostům nabízí 
vysoce nadstandardní služby s jedinečnou gastronomií. V hotelu se nachází re-
cepce, restaurace, bar, lázeňské centrum, wellness centrum, kosmetický salón, 
studio s thajskými masážemi, fitness a tělocvična pro léčebnou gymnastiku.
UBYTOVÁNÍ – Moderní designové jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje 
kategorie Classic, Superior, Vista Grand, apartmány Suite vybavené koupelnou 
(sprcha/vana), WC, fén, TV/SAT, telefon, minibar, trezor, župan, pantofle, WI-FI 
zdarma. Některé s balkonem (za příplatek).
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná penze. Snídaně – bufet. Oběd/večeře – 
bufet/a la carte + salátový bufet.
LÁZEŇSKÉ CENTRUM ST. JOSEPH’S SPA je provozováno na základě 
certifikace Ministerstva zdravotnictví ČR, a to i pro děti ve věku 6–12 let. 
Disponuji také lůžkovou částí. Termominerální voda, moderní technologické 
vybavení a především špičkový tým odborníků jsou zárukou té nejlepší péče.
WELLNESS – Finská, parní a mořská sauna, jacuzzi, velký bazén s atrakcemi 
a protiproudem, odpočinková zóna s barem a letní terasou.

Hotel ST. JOSEPH ROYAL REGENTHotel ST. JOSEPH ROYAL REGENT

" "POBYT RELAX
3x ubytování + celá penze, uvítací přípitek, 1x vstupní lékařské vyšetření, 3x hlavní procedura, 
3x vedlejší procedura, volný vstup do wellness centra včetně bazénu, whirlpool a sauny.

ČECHYČECHYČECHY
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"WELLNESS"
2x ubytování + polopenze, uvítací přípitek, 1x antistresová masáž celková, 1x koupel Sv. Josefa 
s vřídelní vodou, volný vstup do hotelového wellness centra včetně bazénu, whirlpool a sauny, 
volný vstup do hotelového fitness.

"LÁZEŇSKÝ POBYT"
6x ubytování + plná penze, uvítací přípitek, 1x vstupní lékařské vyšetření, 6x hlavní procedura, 
11x vedlejší procedura, volný vstup do wellness centra včetně bazénu, whirlpool a sauny.

a

b

c

Karlovy Vary
Konopiště
Karlovy Vary
Konopiště

KONOPIŠTĚKONOPIŠTĚ

"RELAX VÍKEND"

"BEAUTY VÍKEND"

2x ubytování + snídaně, 2x wellness procedura dle vlastního výběru, neomezený vstup do bazé-
nové a saunové části  wellness centra, neomezený vstup na driving range a devítijamkové hřiště, 
zdarma půjčení kol, 20% sleva na další procedury, 35% sleva na fee obou mistrovských hřišť.

2x ubytování + snídaně, 1x beauty balíček dle vlastního výběru (balíčky A-E), neomezený vstup 
do bazénové a saunové části wellness centra, neomezený vstup na driving range a devítijamkové 
hřiště, zdarma půjčení kol a holí pro nordic walking, 25% sleva na další procedury, 35% sleva na 
fee obou mistrovských hřišť.

                   Pozn.: Vícedenní pobyty na vyžádání.

Cena: 3. 790,- Kč

Cena: 4. 490,- Kč
Kód pobytů: 958 + datum pobytu
Slevy a výhody: dítě do 3 let na přistýlce ZDARMA

dítě 3–12 let na přistýlce    700 Kč/den včetně snídaně a vstupu/wellness
Volitelné příplatky: neobsazené lůžko 1.300 Kč/den

Uprostřed krásné přírody Středočeské pahorkatiny, asi 45 km jiho-
východně od Prahy, leží nedaleko romantického zámku Konopiště 
GOLF&SPA RESORT KONOPIŠTĚ. V jeho srdci na vás čeká komfortní 
wellness hotel, který byl vybudovaný z bývalého zámečku, a k němu 
přilehlé čtyři zrekonstruované budovy. Resort je zárukou příjemně 
stráveného víkendu s kvalitní péčí o vaše zdraví i zábavu: tréninkové 
driving range, 9jamkové hřiště Public course, dvě 18jamková 
mistrovská hřiště Radecký a d´Este, zámky Konopiště (cca 5 km) 
a Jemniště (cca 17 km), organizované lety balónem, cyklistika apod.

BEAUTY BALÍČKY – Ozdravné balíčky procedur k pobytu BEAUTY VÍKEND.
A: sluneční louka nebo rybičky Garra Ruffa nebo inhalace (30 min.), koupel dle výběru, masáž 

standard dle výběru
B: sluneční louka nebo rybičky Garra Ruffa nebo inhalace (30 min.), koupel dle výběru, komplexní 

ošetření pleti
C: koupel dle výběru, celotělový zábal dle výběru, pleťová maska dle výběru
D: koupel dle výběru, masáž standard dle výběru, pleťová maska dle výběru
E: koupel dle výběru, zábal (obklad) lokální dle výběru, kineziotaping dle výběru

UBYTOVÁNÍ – Komfortní dvoulůžkové pokoje vybavené stylo-
vým nábytkem, vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, minibarem 
a trezorem.

STRAVOVÁNÍ – Snídaně formou bufetu. V areálu resortu se nachá-
zejí dvě restaurace: v centrální budově zámku restaurace Tee No. 
19, u hlavního parkoviště pak restaurace Steak House St. Florian.

WELLNESS CENTRUM – Whirlpool, vnitřní a venkovní bazén, 
venkovní lázeň se slanou vodou, Kneippův chodník, sauna, 
pára, posilovna s kardio zónou.

WELLNESS PROCEDURY – Sluneční louka = vitalizující zářič, který 
opaluje a zároveň posiluje zdraví (30 min.), inhalace minerál. voda, 
olej (30 min.), rybičky Garra Ruffa (30 min.), rašelinová koupel, 
aromaterapeutická koupel, uhličitá koupel se solí z Mrtvého moře, 
magnesiová koupel, rašelinové obklady, parafínové obklady (med 
nebo ajurvédské byliny), parafínový zábal rukou.

KARLOVY VARYKARLOVY VARY
Architektonicky půvabné KARLOVY VARY jsou naším největším a nej-
navštěvovanějším lázeňským městem. Najdete je uprostřed krásné 
přírody asi 125 km západně od Prahy a pouhých cca 85 km od Plzně.
Lázeňské léčebné pobyty jsou založeny na využívání minerální vody 
s léčivými účinky, hlavně pitnými procedurami, koupelemi v termální 
vodě a masážemi. 

INDIKACE – gastroenterologická onemocnění a poruchy látkové 
výměny, léčba nadváhy a nemoci pohybového ústrojí, onemocnění 
páteře a bolestí zad.

kód zájezdu: 981 + datum pobytu

1/2 Clasic 1/1 Clasic 1/2 Sup 3. osoba

5. 690,- Kč 6. 690,- Kč 6. 190,- Kč 3. 790,- Kč
12.01. - 06.04.

8. 090,- Kč 9. 590,- Kč 9. 090,- Kč 4. 990,- Kč
15.10. - 26.12.

17. 690,- Kč 20. 790,- Kč 19. 690,- Kč 10. 990,- Kč
6. 190,- Kč 7. 090,- Kč 6. 690,- Kč 4. 290,- Kč

11.04. - 29.06. 8. 890,- Kč 10. 390,- Kč 9. 890,- Kč 5. 290,- Kč
19. 190,- Kč 22. 390,- Kč 21. 290,- Kč 11. 590,- Kč

07.04. - 10.04. 6. 690,- Kč 7. 590,- Kč 7. 090,- Kč 4. 790,- Kč
30.06. - 14.10. 9. 590,- Kč 11. 190,- Kč 10. 690,- Kč 5. 390,- Kč
27.12. - 06.03. 20. 790,- Kč 23. 890,- Kč 22. 790,- Kč 11. 990,- Kč

Slevy a výhody: 
dítě do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA
dítě 3–6 let/3.osoba v pokoji/hotelové ubytování s vybraným stravováním ZDARMA
dítě 6–12 let/3. osoba v pokoji/hotelové ubytování s vybraným stravováním sleva 80 % z ceny 3. osoba
dítě 3–12 let/2. osoba v pokoji/hotelové ubytování s vybraným stravováním sleva 15 %
dětská postýlka: ZDARMA  •  polopenze: sleva 250 Kč/osoba/den
Volitelné příplatky: balkon: 410 Kč/den

Štědrovečerní večeře 24.12./Silvestr 31.12.: cena bude upřesněna před pobytem
Služby placené v místě: lázeňská taxa: 50 Kč/os. +18 let/den

parkování: 15 EUR/auto/pobyt do 5 nocí, 10 EUR/auto/den/pobyt od 6 nocí

a

a

a

b

b

b

c

c

c



ZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ V ČRZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ V ČRZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ V ČR
JIŽNÍ MORAVA – BRNOJIŽNÍ MORAVA – BRNO

Brno, druhé největší město v ČR, leží na soutoku řek Svratky a Svitavy v oblasti jižní Moravy. Nabízí bohaté a pestré kulturní, společenské 
a sportovní vyžití.

Příjemný hotel OREA RESORT SANTON**** je vyhledávaný pro svoji atraktivní 
polohu v rekreační oblasti Brněnské přehrady. Centrum Brna je vzdáleno asi 
10 km. Hostům je k dispozici restaurace s letní terasou, hotelové wellness 
centrum, fitness, úschovna kol, venkovní víceúčelové sportovní hřiště, mělký 
venkovní bazén, parkování, WI-FI. 

WELLNESS A RELAXACE – Krytý relaxační bazén s protiproudem, saunový svět 
(aroma bylinná, finská sauna, parní lázně, ochlazovací bazén), privátní 
whirlpool (za poplatek), fitness, masáže (za poplatek). Od 19:00 hod. je vstup 
do wellness centra vyhrazen hostům +12 let. 

Volitelné příplatky: oběd/2 chody 170 Kč/os./den, 110 Kč/dítě 3–10 let/den
večeře/3 chody 190 Kč/os./den, 130 Kč/dítě 3–10 let/den
domácí mazlíček 200 Kč/den
den navíc u pobytů a,b,c 1.150 Kč/os./ 01.04.–31.10., 1.050 Kč/os./01.11.–31.03.

Naše cena obsahuje:
3× ubytování se snídaní, vstup do wellness centra na 2 hodiny denně, 
parkování, WI-FI. 
Slevy a výhody:
dítě do 6 let/3. osoba v pokoji ZDARMA
Volitelné příplatky: 
polopenze (01.07.-30.08./23.12.-30.12) 400 Kč/os./den

200 Kč/dítě 6–12 let/den
pokoj Suite cena na vyžádání
pokoj Family (2 dospělí a 2 děti do 12 let) cena na vyžádání
domácí mazlíček 400 Kč/den
Služby placené v místě:
pobytová taxa   30 Kč/os./den

JIHOVÝCHODNÍ MORAVA – LUHAČOVICEJIHOVÝCHODNÍ MORAVA – LUHAČOVICE

kód zájezdu: 912 + datum pobytu

UBYTOVÁNÍ – Moderně zařízené jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky v kategorii Deluxe jsou vybaveny koupelnou, WC, fénem, 
TV/SAT, telefonem, malou ledničkou, kávovým/čajovým setem s rychlovarnou 
konvicí, trezorem, WI-FI, županem (pro dospělé), balkonem a klimatizací. Pro 
rodiny s dětmi jsou připraveny pokoje Suite, které tvoří ložnice s manželským 
lůžkem a obývací pokoj nebo dva propojené pokoje se společným příslušen-
stvím v kategorii Family.

STRAVOVÁNÍ – Snídaně: bufet. Oběd/večeře – objednávka na místě. 

1/2 3. 990,- Kč 4. 790,- Kč

6 – 12 2. 090,- Kč 2. 090,- Kč

1/1 5. 890,- Kč 7. 390,- Kč

01.01. - 06.04. 07.04. - 29.10.
30.10. - 22.12. 23.12. - 30.12.

Atraktivní lázeňské město LUHAČOVICE leží na jihovýchodě Moravy asi 20 km od Zlína. Kouzelná příroda Bílých Karpat, pohádkové stavby 
architekta Dušana Jurkoviče a lázeňská kolonáda s jejich nejznámějším pramenem Vincentka dělají z Luhačovic jedno z nejkrásnějších měst 
v zemi. Navíc nabízí bohatý kulturní život, letní pláže a koupání v přehradě i okolí bohaté na zajímavé výlety za poznáním, zážitky 
i cyklistikou (ZOO Zlín, ZOO Olomouc, Baťův kanál, zámek Buchlovice, zahrady v Kroměříži, Vizovice s destilerií Rudolf Jelínek atd.).

Oblíbený HOTEL HARMONIE, situovaný uprostřed kouzelné přírody nedaleko 
Luhačovické přehrady, je ideální volbou i pro rodinnou dovolenou s dětmi. 
Hotel nabízí wellness centrum (krytý bazén, sauna, fitness), stolní tenis, kriket, 
badminton a za poplatek: hole Nordic Walking, pétanque, horská kola a kolo-
běžky. Sportovní vyžití najdete také v nedalekém LUHAPARKU: minigolf, 
tenisové kurty, nohejbalové hřiště, restaurace s terasou a dětské hřiště. Na břehu 
Luhačovické přehrady najdete BAZÉNOVÉ KOUPALIŠTĚ Duha s tobogánem. 
Od přehrady až do centra města vede cca 2 km dlouhá Jurkovičova alej, sloužící 
jako stezka pro pěší, cyklistiku nebo in-line bruslení.

UBYTOVÁNÍ – Standardně vybavené jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové 
pokoje a apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT. WI-FI připojení je 
možné v recepci, baru a restauraci.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná penze. Snídaně – bufet. Večeře a oběd – 
servírované menu.

kód zájezdu: 913 + datum pobytu

1/2 dítě 3 – 10 let

01.01. - 31.03.

01.11. - 23.12.

01.04. - 31.10.

4. 990,- Kč

4. 990,- Kč

3. 290,- Kč

2. 390,- Kč

2. 590,- Kč

1. 990,- Kč

1. 590,- Kč

1. 590,- Kč

a
b
c
d

6. 190,- Kč

5. 790,- Kč

3. 890,- Kč

2. 590,- Kč

2. 990,- Kč

2. 590,- Kč

1. 990,- Kč

1. 690,- Kč

a
b
c
d

" ":       

"HARMONICKÝ MINI RELAX":        

"BYLINKOVÉ POHLAZENÍ":       

"HOTELOVÝ POBYT":        

RODINNÁ DOVOLENÁ 4x ubytování + polopenze, 2x hodinový vstup do bazénu 
(2 dospělí + 2 děti do 10 let), 1x inhalace Vincentkou (15 min.), 1x klasická masáž částečná 
(20 min.). 
BONUS: vstup do fitness zdarma, 10% sleva na dokoupené procedury, parkování zdarma.

3x ubytování + polopenze, 1x whirlpool (20 min.) + 
láhev sektu, 1x hodinový vstup do bazénu pro dvě osoby. Pro dámy: 1x čokoládová masáž (20 min.), 
1x čokoládový tělový zábal (20 min.). Pro pány: 1x masáž jalovcovým olejem (20 min.), 1x jalov-
cový zábal (20 min.). 
BONUS: Vstup do fitness zdarma, 10% sleva na dokoupené procedury, parkování zdarma.

2x ubytování + polopenze, 1x rašelinový obklad jedno-
duchý (20 min.), 1x masáž s vůní bylin (20 min.). 
BONUS: Vstup do fitness zdarma, 10% sleva na dokoupené procedury, parkování zdarma.

2x ubytování se snídaní. 
BONUS: Vstup do fitness zdarma, parkování zdarma.

a

b

c

d

Slevy a výhody:

dítě do 3 let bez lůžka a stravy: 
ZDARMA

3. osoba v pokoji starší 10 let/
hotelové ubytování:
950 Kč/den

Služby placené v místě:

lázeňská taxa   50 Kč/os. od 18 let/den

48

lázeňské pobyty

spokojená 
        dovolená

ZOO Brno
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