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Odborná exkurze v lázních
ve Slovinsku a Maďarsku
pro Sdružení lázeňských míst v ČR
Termín: 20. –23.května 2010
Průvodkyně: paní Marcela Štěrbová
Doprava : lux bus Scania fy Marfi Benešov u Prahy

Program:
1.den: odjezd z Prahy v 5.30 hodin od hotelu ILF (metro „C“ Budějovická), Třeboň – Na Rybníčku 8.00, České Budějovice – hotel Gomel v 8.30
přejezd do Slovinska – lázně Moravske Toplice, Naravni Park Terme 3000
Ubytování: **** hotel Terme – ubytování – wellness - večeře
Komplex Terme 3000 je uzavřený areál se soustavou 22 vnitřních a venkovních bazénů
s teplotou 30-38 °C. Vybrat si můžete z nabídky masáží a dalších procedur jako je hydroterapie,
elektroterapie, akupunktura a terapie s léčivým bahnem. Lázně jsou vhodné pro léčbu
revmatických onemocnění, pooperačních stavů, nabízí se zde rehabilitace a léčivé programy
v případě dýchacích nebo kožních onemocnění.
http://www.terme3000.si

2.den: po snídani odborná exkurze v lázních Moravske Toplice,
odjezd do Maďarska, lázně Hevíz, 2x ubytování, prohlídka hotelového komplexu
Ubytování Danubius Health Spa Resort Heviz **** superior – wellness - večeře
V jednom z nejznámějších a nejoblíbenějších lázeňských letovisek v Maďarsku se nachází
největší jezero s horkou vodou v Evropě. Jezero má rozlohu 47 500 metrů čtverečních a je
hluboké až 36 metrů. Jeho voda je mírně radioaktivní, obsahuje mimo jiné síru a soli vápníku.
Teplota v létě dosahuje až 33 °C. Kúry jsou vhodné pro léčbu kloubních onemocnění, revma,
nemoci pohybového ústrojí a gynekologických potíží.
www.danubiushotels.com
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3.den: po snídani odjezd do Zalakaroše (odborná exkurze)
Jedno z nejnovějších lázeňských středisek v Maďarsku je známé díky termálním pramenům,
jejichž teplota dosahuje až 99 °C. Jejich léčivá voda, která obsahuje prvky jódu a brómu a má
vůbec nejvyšší obsah fluoru ze všech maďarských lázní, je vhodná pro léčbu pooperačních
stavů, nemocí pohybového ústrojí, rehabilitace a chronických gynekologických problémů.
Nacházejí se zde tři venkovní bazény a vanové koupele pro veřejnost.
http://www.furdo-zalakaros.hu/cz

návrat odpoledne do Hevízu, wellness ubytování, slavnostní večeře 18-23.00 s posezením
při cikánské hudbě
4.den: po snídani odjezd do Szarváru (prohlídka lázeňského komplexu)
Szarvár je městečko s bohatou historií a krásnými památkami. Toto lázeňské středisko je
proslulé díky léčivému pramenu, který prýští z hloubky 2000 m a pyšní se teplotou 83 °C. Voda
obsahuje alkálie, chloridy, prvky brómu a jódu a četné stopové prvky. Kúra je velmi oblíbená
při léčení poruch pohybového ústrojí, revma, neplodnosti a pooperační rehabilitace. Pitná kúra
se doporučuje k léčbě astmatu a nemocí horních dýchacích cest.
http://www.sarvar.hu/index.php
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Bükverde (exkurze) – Termální komplex leží v krásném a upraveném parku. Nachází se zde
velká zatravněná plocha vhodná k odpočinku a jeden venkovní a tři kryté termální bazény o
teplotě až 38 °C. Termální voda má vysoký obsah železa a velký podíl vápníku, hořčíku a
hydrogenuhličitanů. Koupelová kúra je vhodná pro léčbu poruch pohybového ústrojí,
pooperačních stavů a léčbu nemocí páteře. Pitná kúra se doporučuje při zažívacích a
respiračních potížích.
http://bukfurdo.hu/hu/

odjezd do ČR, předpokládaný příjezd do Č.Budějovic ve 21 hodin a do Prahy ve 23.30.
V ceně: 9.790,-Kč je zahrnuta doprava lux busem Scania Irizar s 53 sedadly pro klienty, WC/video,
3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v čtyřhvězdičkových hotelech s polopenzí (3x snídaně, 2x
večeře a závěrečná večeře s hudbou), odborné exkurze do 3-4 lázní dle programu, wellness program
v lázních Moravské Toplice, Hevíz – 2 dny, průvodcovské a překladatelské služby, pojištění CK proti
úpadku podle zákona 159/1999 Sb.
Příplatky:
- jednolůžkový pokoj + 1.190,-- Kč/os.
- cestovní pojištění na léčebné výlohy v zahraničí včetně storna zájezdu +163,-Kč
Přihlášky a platební podmínky:
- záloha =4.000,-Kč do 15.ledna,
- doplatek do 14.dubna 2010
Poznámka: k dispozici 16x jednolůžkový pokoj, ostatní dvoulůžkové pokoje
Podmínkou je kolektiv o 35 a více osobách, v případě menšího počtu se cena adekvátně navýší.
Těšíme se na Váš zájem.

kolektiv pracovníků CK QUICKTOUR

