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Dámy a pánové
ěř u
vítáme Vás v Klubu cestovatelů MONATOUR. Tento klub Vám přináší řadu zajímavých slev a výhod,
milá překvapení a každý rok nový zájezd. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou s Vámi
na cestách s MONATOUREM.
Exkluzivní členství v TRAVELCLUBU získávají všichni klienti starší 18ti let, kteří vycestovali s Monatourem
alespoň třikrát za poslední tři roky. V budoucnu jej můžete získat i Vy, kteří v tuto chvíli držíte náš katalog
v rukou poprvé.

Výhody pro držitele VIPky TRAVELCLUB MONATOUR pro rok 2020:
•
•
•
•

Sleva 10 % na pobytové zájezdy z katalogové nabídky
Sleva 5 % na poznávací a relaxační zájezdy z katalogové nabídky
Sleva 50 % na jednodenní adventní zájezdy ve vybraných termínech
Cestovatelský dárek, který potěší a přijde vhod

VIP výhody monabus
• Výběr vašeho oblíbeného místa
• Uvítací lahvička dobrého vína

VIP výhody letadlo
• Go parking u letiště zdarma

Jak získat cestovatelskou VIPku?
Dozvíte se na www.monatour.cz

Vaše časová sleva na relaxační zájezdy

5%

Sleva

při koupi do 29. 2. 2020
pro všechny klienty

3%

* slevy nelze kombinovat

Navštivte náš nevšední svět cestování na

www.monatour.cz

Sleva

při koupi do 31. 3. 2020
pro všechny klienty
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Huráááá do Hévízu!

Dopřejte si relax na jezeře,
kde v harmonii soužívají lidé a lekníny

Léčebný hotel Helios 3*
s termálními lázněmi a procedurami

HORKÁ ZIMA
V TERMÁLECH❤❄
Dopřejte si horký relax v našich osvědčených hotelech v Maďarsku
a Slovinsku s přímým vstupem do termálních lázní, báječnou kuchyní
a prvotřídními službami. Prožijte horkou zimu v termálech.

RADENCI

HOTEL RADIN 4*
RELAX S KURENTY

MORAVSKE TOPLICE
& TERME 3000
TERMAL 4*
RELAX S KURENTY

21.2.–24.2. 5 490 Kč

21.2.–24.2. 5 990 Kč

ZALAKAROS
& TERME GRÁNIT

TAPOLCA

FREYA 3*
RELAX MEZI VINOHRADY

PELION 4*
RELAX V JESKYNI
S PROCEDURAMI

18.3.–22.3. 5 990 Kč

15.3.–20.3. 8 490 Kč

EGER

HÉVÍZ

FLORA 3*
RELAX S VÍNKEM

PANORAMA 3*
RELAX NA JEZEŘE

5.3.–10.3. 6 990 Kč
1.4.–6.4. 6 990 Kč
MODERNÍM A POHODLNÝM AUTOBUSEM ZNAČKY SETRA
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ZAŽIJTE

KURENTOVANJE
VE SLOVINSKU

Kurentovanje je největší karneval ve Slovinsku, zapsaný na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Buďte první, kdo objeví město Ptuj a na vlastní kůži okusí
jeho jedinečnou atmosféru. Seznamte se s Kurenty! Poznáte je snadno a rychle.
Dělají totiž nepřeslechnutelný rámus, jsou oblečeni do ovčí kůže a peří, mají podivnou
hlavu s barevným zobákem, velkými zuby a dlouhým červeným jazykem.
Kdo si Kurenta pohladí, bude mít štěstí po celý rok.

Dopřejte si horký relax v lázních

Radenci a Moravske Toplice

a navštivte 60. ročník karnevalu Kurentovanje
v nejstarším slovinském městě Ptuji.
A co si přát víc? Snad jen víno a termály.

21.2. – 24.2.2020
5 490 Kč • luxbus • hotel • polopenze
• průvodce • neomezený vstup do termálů • výlet na Kurentovanje

Novinka

TERME OLIMIA
přírodní lék, který příznivě ovlivňuje Vaši pohodu. Klíčovou vlastností zdejší vody je však fakt, že je vhodná též k pitné kúře. Pitná pramenitá termální voda má mnoho pozitivních účinků na zdraví a vitalitu. Díky specifické nízké hodnotě minerálů navíc pomáhá čistit
Vaše tělo. Láhev pramenité termální vody na Vás čeká každý den
přímo na pokoji a v celém areálu jsou instalovány speciální pitné
kohoutky.
Termalija Relax je skutečnou vodní oázou s vířícími léčivými bublinkami v nekonečném světě termálních radovánek. Najdete tu termální bazény s teplotou vody 30 až 37 °C, divoké řeky, gejzíry, vířivé bazény, vodní masáže a sauny. V rozmanitém komplexu si každý
najde místo pro sebe, nadýchá se vůní okolních borovic, kvetoucích
zahrad a zaposlouchá se do zpěvu ptáků.

Hotel Breza 4*
Hotel nabízí vše na jednom místě - zábavu, léčebné terapie, fantastické jídlo a pohodlí. Den začíná skvělou snídaní, pokračuje
skokem do bazénu Vodian a končí znamenitou večeří, sklenkou
vína a uklidňující hudbou ve zdejší restauraci.
V hotelu se nachází bazény s termální vodou a hotel je krytou chodbou propojen s termálním světem Termalija Relax. V hotelu se nachází 24hodinová recepce, aperitiv bar s terasou a restaurace, kde
se podává polopenze formou bohatých švédských stolů. Hotel poskytuje Wi-Fi připojení k internetu zdarma a rozličné zájmové či pohybové aktivity po celý den.
V Terme Olimia se příroda a architektura mísí ve vzájemné symbióze a svým hostům nabízí úplně nové rozměry jiného světa, a především naprostý vnitřní klid, vyvolaný působením fialové barvy a vůní
okolních borovic.
Příznivé účinky přírodních pramenů zdejší termální vody vytvářejí po staletí rovnováhu mezi zdravím, krásou a pohodou. Termální
voda Terme Olimia pramenící v hloubce 520 metrů je mírně radioaktivní a obsahuje uhličitany hořečnaté, vápenaté a hydrogenuhličitany a díky tomu má také příznivý vliv na snižování negativních vlivů na zdraví a následků stresu, který je společným jmenovatelem
moderního způsobu života. Koupele v termální vodě uvolňují svalové napětí, zvyšují průtok krve do tkání a stimulují a posilují obranné mechanismy těla a urychlují uvolňování hormonů štěstí. Je to
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Komfortní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a možností přistýlky jsou vybaveny LCD televizí, klimatizací, trezorem, minibarem,
bezdrátovým připojením k internetu a balkonem.

SLOVINSKO

V pohádkové krajině uprostřed zelených kopců a tajemných
hvozdů leží na slovinsko-chorvatském pomezí, jež bylo vždy
středem zájmu mnohých panovníků, o čemž svědčí existence starodávných hradů i tichých klášterů, jedny z nejmalebnějších a nejnovějších slovinských lázní, Terme Olimia. Načerpejte
energii ze zdejších hlubokých lesů a nechte na sebe působit zdejší unikátní léčivou vodu a místní tradiční každodenní rituály, které násobí účinky termální vody. Právě zde budete mít čas věnovat se sami sobě, ostatně není náhodou, že v Terme Olimia vznikl
termín Selfness. To je životní styl, který vám pomůže najít cestu
zpět do vašeho nitra. Je to cesta k lepšímu a šťastnějšímu životu.
Tak pojeďte s námi o sebe řádně pečovat a šťastně žít.

1

TERME OLIMIA relax pro šťastný život

SLOVINSKO • POLOPENZE

Co je malé, to je hezké. A o Slovinsku to platí dvojnásob.
O co menší tato nenápadná země je, o to rozmanitější
je její příroda, památky a hlavně lidé, a nabízí opravdu
vše, co si jen můžete přát. Nechte se unést na vlnách
nevšedního relaxu a pociťte s námi lásku k Slovinsku!
1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov, přes Rakousko do

Slovinska se zdravotními zastávkami u dobře vybavených motorestů, odpoledne příjezd do lázní Terme Olimia se zdejší zázračnou termální vodou a tzv. „selfness“ programem, ubytování, relaxace v termálním světě Termalija Relax, večeře, nocleh
2. den: po snídani výlet do „slovinských Karlových Varů“, lázeňského letoviska Rogaška Slatina, návštěva sklárny Rogaška s prohlídkou sklářské výroby prvotřídního křišťálového skla, kde uvidíte foukání skla, zdobení a balení a celá prohlídka je poté zakončena
v obchodě, kde si můžete sklářské výrobky zakoupit se speciální slevou, odpoledne návrat na hotel, relaxace v termálech, večeře, nocleh
3. den: po snídani celodenní relaxace v termálním světě, oběd,
v podvečer výlet do sesterských chorvatských lázní Tuheljske Toplice, ZDARMA večerní koupání ve zdejších unikátních termálních
bazénech o teplotě 33 stupňů přímo napojených na termální prameny, čímž dochází k přirozené cirkulaci léčivé vody bohaté na síru,
večer návrat na hotel, nocleh
4. den: po snídani relaxace v termálních bazénech, odpoledne výlet mezi vinohrady do přírodního parku Kozjanski park na

ochutnávku slovinských vín do jednoho ze zdejších vinařství s drobným občerstvením z lokálních produktů a možností nákupu místních vín, v podvečer návrat na hotel, večeře, nocleh
5. den: po snídani výlet do osady Olimje se starobylým minoritním
klášterem s třetí nejstarší lékárnou v Evropě, kde si můžete zakoupit řadu domácích bylinných nálevů, tinktur a mastí z bylinek pěstovaných přímo v klášterní bylinkové zahradě, poté návštěva čokoládovny čokoladnica Olimje, na závěr zastávka na farmě Jelenov
Greben, která se zabývá chovem daňků a muflonů, produkcí žampionů, pěstováním jablek a výrobou specialit z těchto lokálních surovin s možností nákupu, odpoledne návrat na hotel, večeře, nocleh
6. den: po snídani relaxace v termálním světě Termalija Relax, dopoledne odpočatí a osvěženi na těle i duchu rozloučení s lázněmi
a odjezd zpět do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.
* změna programu vyhrazena

TERME OLIMIA víkend pro šťastný život

Načerpejte energii ze zdejších hlubokých lesů a nechte na sebe působit
zdejší unikátní léčivou vodu a místní tradiční každodenní rituály, které násobí účinky termální vody. Užijte si nevšední selfness víkend s ubytováním
v hotelu Breza 4* s polopenzí, pitnou kúrou, selfness rituály a neomezeným vstupem do termálního světa a 1× vstupem do saunového světa
Termalija Relax ZDARMA.

7.5. – 10.5. (státní svátek) a 14.11. – 17.11. (státní svátek) 7.490 Kč
Bližší info na www.monatour.cz/slovinsko/olimia

MONABONUS: neomezený vstup do termálního světa Termalija Relax, selfness rituály, denně čerstvá
pitná termální voda na pokoji, 1x vstup do saunového světa Termalija Relax ZDARMA!
9.6. – 14.6.

8.9. – 13.9

9.990 Kč

9.990 Kč

Dítě 2-5 let na přistýlce platí 1.990 Kč, dítě 5-12 let na přistýlce platí 6.990 Kč • Sleva 3. osoba 500 Kč
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Breza 4*) • 5× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na

cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů a ochutnávky •
pobytová taxa 2,50 €/os/noc (děti 7–18 let – 1,25 €/noc) + 2 € registrační poplatek/pobyt (hradí se na recepci hotelu)
• fakultativní vstup do Wellness Orhidelija
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Náš tip

LÁZNĚ RADENCI
Hotel Radin 4*
Hotel se nachází v kouzelném parku na břehu řeky Mury,
pouhých 500 metrů od centra lázeňského městečka. Byl
vystavěn na prameni vzácné minerální vody, která vyvěrá
v příjemném atriu, a tak umožňuje hostům dodržovat pitnou kúru v pohodlí hotelu. Klienti ocení přímý vstup v županu do zdejšího termálního a saunového světa s desítkou
vnitřních a venkovních bazénů.
V hotelové restauraci se podávají speciality místní i mezinárodní kuchyně formou bohatých švédských stolů. Chuť jídel
podtrhuje široká nabídka skvělých vín a vždy přítomná minerální voda Radenska. Hotelový bar nabízí nealko i alkoholické míchané koktejly a nechybí ani skvělá káva či čaj s domácími zákusky.

Nechte se hýčkat a ozdravovat zdejší unikátní léčivou vodou s vysokým obsahem CO2. Místní termální prameny budily od pradávna pozornost lidí a podněcovaly jejich představivost. Kdysi dávno,
než byly ještě prameny spoutány člověkem, vyvěraly dravě na povrch za doprovodu tajemných zvuků syčení a bublání. Lidé si to
nedokázaly nijak vysvětlit, a tak vznikly tři pověsti o zdejších pramenech. Podle té první vydávají zvuky skřítci, kteří hloubí hluboko v zemi tunely pro léčivou vodu. Podle druhé zase mají hluboko
pod zemí svůj brloh čarodějnice, kde v obrovském kotli vaří všemožné lektvary. Třetí pověst zase říká, že zdejší prameny v sobě
spoutaly hromobití a krupobití ze všech bouří, které nad městem
projdou. Ať už za zdejší minerální vodou stojí cokoliv, je to skutečné bohatství, které Vás doslova pohladí na srdci. Vždyť právě
na srdce jsou lázně Radenci využívané především. Navíc tu můžete unikátně kombinovat pitnou kůru a léčivé koupele. Stačí jedna
sklenička třikrát denně a za chvíli budete cítit, jak začínáte mládnout, získáváte netušenou energii a Vaše tělo začíná regenerovat
a detoxikovat. Koupele zase zlepšují krevní oběh, regulují krevní
tlak, upravují srdeční rytmus a mají protizánětlivé účinky a urychlují hojení. Zdejší termální svět Vám k tomu nabízí deset venkovních i vnitřních bazénů s termální (29–38°C) a minerální vodou
na 1400 m2 vodní plochy včetně Kneippova, vnitřního plaveckého
bazénu včetně zážitkových bazénů s tryskami a chrliči.
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Hotel nabízí komfortní klimatizované 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, radiem, TV/SAT, telefonem, minibarem, trezorem, fénem a balkonem. Klientům je na pokoji k dispozici župan.

SLOVINSKO

Lázně Radenci leží na břehu řeky Mury, co by kamenem
dohodil od rakouských hranic na pomezí kopečků Radgonske Gorice a úrodné nížiny Prekmurje. Ve zdejší malebné krajině se již více než sto třicet let rozprostírají
tradiční slovinské léčebné lázně Radenci se starobylým
lázeňským parkem a jedinečným termálním světem se
vzácnou uhličitou vodou.

2

RADENCI relax pro tři srdce

SLOVINSKO • POLOPENZE

Slovinsko je sice malá země, ale na skromném
prostoru nabízí snad všechno, na co si jen vzpomenete.
K tomu lahodné svěží víno, zdravý olej z dýňových
semínek a vynikající zdravá prekmurská kuchyně, to
vše Vás v kombinaci s blahodárnou minerální uhličitou
vodou detoxikuje, zregeneruje a omladí.

1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov, přes Rakousko do
Slovinska se zdravotními zastávkami u dobře vybavených motorestů, odpoledne příjezd do lázní Radenci s více než stotřicetiletou lázeňskou tradicí a zdejší zázračnou uhličitou termální vodou, ubytování,
relaxace v termálním světě s deseti bazény, večeře, nocleh
2. den: snídaně, procházka po lázeňském areálu ke Slatinskému
domu s designovým pramenem radenské minerální vody a k novogotické kapli svaté Anny, celodenní relaxace v termálním světě Radenci,
fakultativně s možností zdravotních procházek lázeňským parkem či
půjčením kola a kondiční projížďkou kolem řeky Mury ke 14 km vzdálenému vodnímu mlýnu Babičev mlin, večeře, nocleh
3. den: po snídani výlet na rakouskou stranu hranice do tzv. Vulkanlandu do známé čokoládovny Zotter, prohlídka s českým audioprůvodcem, která Vás provede výrobou čokolády od kakaového bobu až
po finální produkt s neomezenou konzumací čokolády z čokoládových
fontán i v podobě už hotových desítek druhů pralinek a tabulkových
čokolád, k čemuž při vstupu obdržíte speciální porcelánovou degustační lžičku, odpoledne relaxace v termálním světě Radenci, večeře,
nocleh

4. den: snídaně, dopolední relaxace v termálním světě Radenci, od-

poledne výlet na Kapelski vrh s poutním kostelem svaté Máří Magdalény přímo uprostřed vinohradů s výhledy do širokého okolí až k Balatonu, ochutnávka znamenitých prekmurských vín ve vinařství Kupljen
s chutným občerstvením z místních specialit a možností nákupu zdejších lahodných a svěžích vín, návrat na hotel, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v termálním světě Radenci, odpoledne
výlet do lisovny dýňového oleje Kocbek s devadesátiletou tradicí, kde
se seznámíte s historií i technikami lisování oleje z dýňových semínek
a kde budete moci místní dýňové speciality ochutnat a také výhodně zakoupit, v podvečer návrat na hotel, relaxace v termálech, večeře, nocleh
6. den: po snídani relaxace v termálním světě Radenci, dopoledne
rozloučení s lázněmi, návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

BEZVA VÍKEND S KURENTY

Dopřejte si bezva víkend v jedinečném hotelu Radin 4* a lázních Terme Radenci a zažijte největší karneval ve Slovinsku, zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Buďte první, kdo objeví město Ptuj a na vlastní kůži
okusí jedinečnou atmosféru KURENTOVANJE. Poznejte kurenty, roztodivné postavy, které přinášejí štěstí. Zároveň relaxujte v zázračné uhličité vodě a ochutnávejte skvělá místní vína.
Od pátku 21.2. do pondělí 24.2. luxbusem na 3 noci
s polopenzí a neomezeným vstupem do Terme Radenci
a s výletem na karneval do Ptuje za mimořádných 5.990 Kč

TO MUSÍTE ZAŽÍT! Exkluzivně s Monatourem!

MONABONUS: každý den neomezeně vstup do termálního světa Radenci • 1× denně vstup do
saunového světa & 3× denně pitná kúra RADENSKA & pohybové aktivity na suchu i ve vodě ZDARMA!
12.5. – 17.5.

6.10. – 11.10.

9.490 Kč

9.490 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 4.990 Kč • Dítě 12-15 let na přistýlce platí 6.990 Kč
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5x ubytování (hotel Radin 4*) • 5x polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na

cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů a ochutnávky
• pobytová taxa 2 €/os/noc (děti 7–18 let – 1 €/noc) + 1 € registrační poplatek/pobyt (hradí se na recepci hotelu)
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Náš tip

LÁZNĚ LAŠKO

Termální resort Thermana je jedinečnou perlou lázeňské
architektury, představující skleněný dóm s mohutnou kopulí,
která se za slunečných dnů částečně odsouvá, nabízí nepřeberné množství krytých i nekrytých termálních bazénů včetně vířivek, masážních trysek, chrličů, vodopádů, umělých vlnobití, divoké řeky, skluzavek a tobogánu. Zdejší termální
voda má silné biologické pole a vytváří speciální krystaly, dosahuje teploty 32 – 34 °C a obsahuje především vápník, hořčík a sodík, látky prospěšné pro regeneraci celého těla i mysli a léčbu revmatického a kloubního onemocnění. Obecně
jsou tyto vody lékem na odbourání napětí a stresu.

Návštěvníky potěší originální saunový svět s rozmanitými
saunami, kde nevšedním zážitkem je propojení saunování
s účinky barev a hry světla, které pozitivně ovlivňují lidskou
psychiku a dodávají tělu energii. Super novinkou je zařízení
typu aquaviva. Zahrnuje směs akustických a optických impulzů, které uvolňují a regenerují psychiku. Světlo na skleněném povrchu vytváří představu tekoucí vody, dokonalou harmonii navozuje zurčení potoka, zpěv ptáků nebo šum větru
v korunách stromů.
Využijte tajemných sil léčebných pramenů, zrelaxujte své
tělo i duši v saunovém světě, protáhněte unavené svaly v bazénech a nechte se hýčkat ve zkrášlovacím centru. Uvidíte,
že se domů budete vracet s nově nalezenou energií.

Hotel Thermana Park 4* SUPERIOR
Lázeňský hotel Thermana Park se nachází v klidném prostředí přírodního parku na břehu řeky Savinja, 15 minut chůze od historického centra. Exteriéry a interiéry hotelu jsou
moderní, pokoje příjemně a pohodlně zařízené podle zásad
chromoterapie, tedy barevné terapie. Jde o léčebnou techniku, která využívá světelného spektra. Barvy mají vliv na
naše tělo, mysl, emoce i ducha. Každé patro hotelu nabízí pokoje v různých barvách. Oranžová podporuje očistu organismu a reguluje životní sílu, béžová reguluje hormonální aktivitu, stimuluje intuici, modrá barva zase aktivuje centrum
projevu a působí pozitivně na naše cítění. A nakonec zelená, která posiluje, dodává energii a sílu, stimuluje a uvolňuje
mysl. Resort by oceněn oficiální značkou odpovědnosti vůči
životnímu prostředí Květina.
Komfortní klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost přistýlky) jsou s příslušenstvím, LCD TV-SAT, radiem, telefonem, minibarem, trezorem, bezplatným WiFi připojením k internetu,
fénem a balkonem. Klientům je na pokoji k dispozici župan.
K dispozici je příjemná hotelová restaurace s moderní gastronomickou nabídkou formou bohatého teplého i studeného bufetu a široké nabídky salátů, dezertů a ovoce. Odpoledne si můžete vychutnat šálek výborné kávy nebo čaje a okusit
místní dezerty nebo ovocné freshe v hotelové kavárně.
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SLOVINSKO

Uprostřed zelených kopců v údolí řeky Savinje na jih od
Mariboru se ukrývá kouzelné lázeňské městečko Laško.
Termální vody, které tu vyvěrají, znali už staří Římané. Do
povědomí se Laško dostalo v průběhu 19. století, kdy byl
zde založen v roce 1825 stejnojmenný pivovar a o 30 let
později postaveny první lázeňské domy na horkých pramenech. Na svých cestách Laško navštívil i císař František Josef I., který si lázně natolik oblíbil, že je zvolil za
své letní sídlo. Na krásném místě na svahu kopce Hum,
asi kilometr od města, stojí hrad Tabor, v jehož zdařile rekonstruovaných věžích je restaurace, kde se podává jako
specialita pivní polévka a pěna. Ochutnat můžete i zlatavý mok značky Zlatorog, nesoucí jméno mýtického kozorožce se zlatými rohy. Malebná kopcovitá krajina v okolí
Laška láká k pěším procházkám i vyjížďkám na kole a díky
romantické atmosféře, nedotčené přírodě a bohatým tradicím je tím pravým místem pro dovolenou plnou odpočinku a pohody.

3

LAŠKO relax s pivem

SLOVINSKO • POLOPENZE

Slovinsko je malé a nezapomenutelné. Na poloviční
cestě mezi Mariborem a Lublaní se rozkládají zelené
kopce porostlé vinicemi a v údolí řeky Savinje se
ukrývá kouzelné lázeňské městečko Laško. A tam od
roku 1825 vaří místní pivovarníci jedinečný pěnivý
mok. Pivo a termální prameny již po staletí přitahují
zajímavé a slavné osobnosti. Císař František Josef I.
si lázně Laško oblíbil natolik, že si je zvolil za své letní
sídlo. Zažijte i Vy císařský relax.
Laškujte v Terme Laško s pivem a v termálech!
1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov, přes Rakousko
do Slovinska se zdravotními zastávkami u dobře vybavených motorestů, odpoledne příjezd do lázní Laško, kde v roce 1825 byl založen
světoznámý pivovar a o 30 let později na vzácných termálních pramenech postaveny první lázeňské domy, ubytování, relaxace v lázeňském resortu Thermana, večeře, nocleh
2. den: po snídani relaxace v lázeňském resortu Thermana pod mohutnou skleněnou kopulí s přímým vstupem z hotelu, kde se nachází nepřeberné množství krytých i nekrytých termálních bazénů včetně vířivek, masážních trysek, chrličů, skluzavek a umělých vlnobití,

nechybí ani saunový svět (za poplatek), odpoledne prohlídka historického centra městečka Laško vzdáleného 15 minut od hotelu, návštěva pivovaru spojená s ochutnávkou jedinečného piva, večeře, nocleh
3. den: po snídani celodenní relaxace v lázeňském resortu Thermana, pro neposedy pěší procházka či cyklistická túra podél řeky
Savinje do okolní přírody, třeba na nedaleký hrad Tabor, ležící nad
městem na kopci Hum (583 m. n. m.), večeře, nocleh
4. den: po snídani relaxace v lázeňském resortu Thermana, odpoledne výlet do malebného města Celje, založeného Římany a přezdívaného pro svou krásu druhá Trója, procházka historickým centrem a výstup na hrad pánů z Celje, kteří ve 14. a 15. století udávali
tón v Evropě, posezení v hradní kavárně, nejkrásnější západ slunce, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v lázeňském resortu Thermana, odpoledne výlet mezi zelenými kopci porostlými vinicemi do městečka
Slovenske Konjice s nejstarším kartuziánským klášterem Žiče, návštěva vyhlášeného vinařství Zlati Grič, kde se seznámíte s výrobou
místních vín a ochutnáte nejlepší slovinská vína, možnost výhodného nákupu, večeře, nocleh
6. den: po snídani relaxace v lázeňském resortu Thermana, po poledni rozloučení s lázněmi, návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: každý den neomezeně vstup do termálního resortu Thermana ZDARMA!
jaro

podzim

5.5. – 10.5. (státní svátek)

30.9. – 5.10.

9.990 Kč

9.990 Kč

Dítě 2-5 let na přistýlce platí 1.990 Kč, dítě 5-12 let na přistýlce platí 6.990 Kč • Sleva 3. osoba 500 Kč
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Thermana Park 4*) • 5× polopenze • služby průvodce • výlety dle programu •
balíček na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů a ochutnávky •

pobytová taxa 2,50 €/os/noc (děti 7–18 let – 1,25 €/noc) + 2 € registrační poplatek/pobyt (hradí se na recepci hotelu)
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Bestseller

TERME 3000

MORAVSKE TOPLICE
Rustikální domky
typu bungalov Termal 3*

Objevte s námi Moravske Toplice, které se nacházejí na severu země a pyšní se nevšedním lázeňským komplexem 3. tisíciletí Terme 3000. Horké termální prameny dosahující 72°C tu byly objeveny v polovině minulého století,
spíše náhodou a to při pokusných vrtech při hledání ropy. Místo ropy vytryskla z hloubky téměř 1500 metrů horká voda. Největší zvláštností je její
unikátní barva s výjimečnými léčebnými vlastnostmi. Pomáhá především při
léčbě pohybového ústrojí a revmatismu, ale také kožních a dýchacích potížích. Celková vodní plocha je 5.000 m2 a čítá 22 venkovních a vnitřních bazénů o teplotě 30–38°C . Součástí Terme 3000 je léčebné centrum Thermalium, které poskytuje kompletní lázeňské služby. Terme 3000 slouží
k relaxaci a oddychu, ale i k zážitkům a dobrodružství. Potěší jak zralejší klientelu, tak mladé páry a rodiny s dětmi, které tu naleznou nespočet skluzavek a originálních tobogánů, jenž nejsou jinde k vidění. Nechybí ani divoká
řeka, vodopády, vodotrysky a zážitkové peřeje.

Každý domek je architektonicky rozdělen
do čtyř samostatných jednotek s vlastním
vstupem, obytným pokojem se sociálním zařízením, šatnou, TV a terasou.
Župany jsou k zapůjčení na recepci hotelu Termal 4* za 2€/den.

Hotel Termal 4*

Kvalitní hotel Termal leží v tichém prostředí lázní Moravske Toplice jen
pár kroků od lázeňského resortu Terme 3000. Má vlastní wellness centrum se 2 venkovními (z nichž jeden je s unikátní černou vodou) a 1 vnitřním bazénem o teplotě 34–37°C, a také finskou saunu. Hoteloví hosté mají
neomezený vstup do resortu Terme 3000 se 22 venkovními a vnitřními
bazény o celkové vodní ploše 5 000 m2. Nechybí ani léčebné centrum
Thermalium, s nímž je hotel Termal propojen spojovací chodbou a kde
se podávají rozličné procedury. Hotel Termal svými službami a kvalitou
uspokojí i náročnou klientelu.
Hotel nabízí moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 1 přistýlky)
s příslušenstvím, telefonem, TV-SAT, minibarem, trezorem a balkonem (za
příplatek). Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hotelová restaurace nabízí bohatý výběr evropské, ale i tradiční slovinské kuchyně. Polopenze je nabízena formou výborných švédských stolů (snídaně a večeře).
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Rustikální domky se slámovou střechou
jsou postaveny v typickém stylu pro oblast Pomúří. Tvoří hotelovou vesničku
a nacházejí se ve vzdálenosti 100–200 m
od domovského hotelu Termal.

Klienti kompletně využívají služeb hotelu Termal 4* včetně hotelového wellness a unikátního lázeňského resortu Terme 3000. Vynikající polopenze
(snídaně a večeře) je podávána v restauraci hotelu Termal 4* formou bohatých švédských stolů. Domky jsou zasazeny v krásné přírodě a jsou ideální pro prožití Vaší aktivní a relaxační dovolené v půvabném prostředí Moravských Toplic.

Hotel Ajda 4*superior Náš tip

Komfortní hotel Ajda leží v blízkosti hotelu Termal a lázeňského resortu Terme 3000. S hotelem Termal je propojen spojovací chodbou. Vlastní wellness
centrum se chlubí venkovními i vnitřními termálními bazény (vnitřní i venkovní
bazén s unikátní černou vodou o teplotě
37–38°C) a finskou saunou. Hoteloví hosté mají neomezený vstup do resortu Terme 3000 se 22 venkovními a vnitřními bazény o celkové vodní ploše 5 000 m2. Nechybí ani léčebné centrum Thermalium, s nímž je
hotel Ajda propojen spojovací chodbou a kde se podávají rozličné procedury. Zároveň pro své hosty nabízí vstup do wellness hotelu Termal
a fitness centra. Hotel Ajda svými službami i kvalitou uspokojí i náročnou klientelu.
Moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost přistýlky) jsou s příslušenstvím, balkonem, fénem, telefonem, TV-SAT, minibarem a trezorem.
Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hotelová restaurace nabízí bohatý
výběr evropské, ale i tradiční slovinské kuchyně. Polopenze je nabízena formou výborných švédských stolů (snídaně a večeře).

SLOVINSKO

Slovinsko je malá a krásná země, která leží na dosah a nabízí téměř vše.
Kousek moře, vysoké hory, kouzelnou přírodu, přívětivé lidi, ale především dosud nepoznané termální prameny. Na nich byly postaveny mondénní lázně, které obdivují lidé z celé Evropy. Termální prameny ukryté
stovky let v hlubinách země jsou životadárným zdrojem nové energie.
Zažijte i Vy, jaké to je, když odchází každodenní stres. Zrelaxujte a získejte zpět životní elán. Slovinsko je ideální místo pro Vaši krátkou relaxační dovolenou.
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MORAVSKE TOPLICE relax v TERME 3000

SLOVINSKO • POLOPENZE

Cítím se skvěle na duši i na těle! Říkají rádi
a s úsměvem obyvatelé Slovinska a vědí, proč to
říkají. Neboť jejich malá země oplývá termálními
prameny, které rozpouštějí každodenní starosti
a přinášejí novou energii. Jejich vinice patří
k nejstarším v Evropě a rodí ta nejlepší vína, která
Vám vrátí chuť do života. Ochutnejte malou relaxační
dovolenou tentokrát v oblíbených slovinských
lázních Moravske Toplice. Jsou Vám od nás na dosah.
1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov, přes Rakousko do Slo-

vinska se zdravotními zastávkami u dobře vybavených motorestů, odpoledne příjezd do lázní Moravske Toplice, kde v 60. letech byly objeveny termální prameny s „černou vodou“, ubytování, relaxace v lázeňském
resortu Terme 3000, večeře, nocleh
2. den: po snídaní celodenní relaxace v lázeňském resortu Terme
3000, pro zájemce pěší procházky či cyklistické túry do okolní přírody
s krásnými vinicemi podél řeky Mury, večeře, nocleh
3. den: po snídani výlet do půvabné vesnice Bogojiny, kde stojí nevšední kostel Nanebevstoupení Páně, jehož stavbu vedl v letech 1925-1927

nejslavnější slovinský architekt Jože Plečnik, který se významně podílel i na obnově Pražského hradu, poté návštěva Dobrovniku, kde se nachází největší skleníky orchidejí ve Slovinsku, chloubou jsou tropické
a exotické rostliny, vyhlídková jízda po vinicích Lendavské Gorice s výstupem na rozhlednu Vinarium, odpoledne relaxace v Terme 3000, večeře, nocleh
4. den: po snídani výlet do malebného města Ptuj, nejstaršího ve Slovinsku, ležícího na řece Drávě, procházka historickým centrem směrem k hradu, odkud je krásná vyhlídka na staré město, volný čas na kávu
a dort, odpoledne relaxace v Terme 3000, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v Terme 3000, odpoledne výlet do městečka Gornja Radgona, ležícího na rakousko-slovinské hranici, návštěva
vinného sklípku Dom penine, kde se seznámíte s postupy výroby místních šumivých i tzv. klidných vín a ochutnáte „Zlatou radgonskou peninu“, nejznámější šumivé víno ve Slovinsku, vyrábějící se klasickou šampaňskou metodou, možnost výhodného nákupu vín, večeře, taneční
večer na rozloučenou,nocleh
6. den: dopolední relaxace v hotelovém wellness nebo v lázeňském resortu Terme 3000, kolem poledne ozdraveni na těle a osvěženi na duchu odjíždíme domů, návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: celodenní vstupy do lázeňského resortu Terme 3000 a hotelového wellness ZDARMA!
jaro
24.3. – 29.3.
8.390 Kč

9.490 Kč

léto
26.5. – 31.5.

8.390 Kč

9.990 Kč 10.990 Kč

Bungalov Termal Hotel Termal Bungalov Termal Hotel Termal

podzim

23.6. – 28.6. • 21.7. – 26.7. • 18.8. – 23.8. 15.9. – 20.9. • 13.10. – 18.10.
Hotel Ajda

8.390 Kč

Bungalov Termal

9.990 Kč

Hotel Termal

8.390 Kč

Bungalov Termal

9.990 Kč

Hotel Termal

Bungalov Termal 3* Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 4.990 Kč • Dítě 12-15 let na přistýlce platí 5.990 Kč
Hotel Termal 4* Dítě 2-6 let na přistýlce platí 2.490 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 5.990 Kč • Dítě 12-15 let na přistýlce platí 7.990 Kč
Hotel Ajda 4*superior Dítě 2-6 let na přistýlce 3.990 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce 6.990 Kč, dítě 12-15 let na přistýlce 8.990 Kč

Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné

pojištění CK • MONABONUS

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů a ochutnávky •
pobytová taxa 2 €/os/noc (děti 7–18 let – 1 €/noc) + 1 € registrační poplatek/pobyt (hradí se na recepci hotelu)
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MORAVSKE TOPLICE relax víkend v TERME 3000

SLOVINSKO • POLOPENZE

Víkend jako malovaný? V zemi, která Vás okouzlí
krásnou přírodou a přívětivými lidmi a získá
originální kuchyní a blahodárnými prameny.
Že nevíte kam? Tak Slovinsko je ta správná volba!
Zde se nacházejí Moravske Toplice, lázně 3. tisíciletí,
kde vyvěrá unikátní černá voda. Lázeňský resort
Terme 3000 Vás okouzlí 22 termálními bazény
s vodotrysky, vodopády, umělými vlnami a obřími
skluzavkami.
1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov, přes Rakousko do

Slovinska se zdravotními zastávkami u dobře vybavených motorestů,
odpoledne příjezd do lázní Moravske Toplice, kde v 60. letech byly objeveny termální prameny s „černou vodou“, ubytování, relaxace v lázeňském resortu TERME 3000, večeře, nocleh
2. den: po snídani relaxace v TERME 3000 nebo hotelovém wellness, pohybové fitness aktivity, odpoledne výlet do půvabného městečka LENDAVA, vyhlídková jízda po vinicích Lendavské Gorice s výstupem
na rozhlednu Vinarium, návštěva vyhlášeného vinařství CUK spojená
s ochutnávkou lahodných slovinských vín, večeře, nocleh
3. den: po snídani relaxace v TERME 3000 nebo hotelovém wellness, pohybové fitness aktivity, odpoledne výlet do nedalekého městečka MURSKÁ SOBOTA, kde navštívíte neobyčejnou ŠUNKÁRNU Kodila,

a seznámíte se s výrobou prekmurské šunky a slovinského pršutu, zároveň si pochutnáte na tradiční prekmurské malici (svačinka) a výhodně nakoupíte všechny dobroty, večeře, nocleh
4. den: dopolední relaxace v TERME 3000 nebo hotelovém wellness,
kolem poledne ozdraveni na těle a osvěženi na duchu odjíždíme domů,
návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

BEZVA VÍKEND S KURENTY
Dopřejte si bezva víkend v jedinečném hotelu Termal 4* a lázních Terme
3000 a zažijte největší karneval ve Slovinsku, zapsaný na seznamu
kulturního dědictví UNESCO. Buďte první, kdo objeví město Ptuj a na
vlastní kůži okusí jedinečnou atmosféru KURENTOVANJE. Poznejte
kurenty, roztodivné postavy, které přinášejí štěstí. Zároveň relaxujte
v zázračné černé vodě a ochutnávejte skvělá místní vína.

Od pátku 21.2. do pondělí 24.2. luxbusem na 3 noci
s polopenzí a neomezeným vstupem do Terme 3000
a s výletem na karneval do Ptuje za mimořádných
6.490 Kč

TO MUSÍTE ZAŽÍT! Exkluzivně s Monatourem!

MONABONUS: celodenní vstupy do lázeňského resortu Terme 3000 a hotelového wellness ZDARMA!

6.490 Kč

Bungalov Termal

jaro

podzim

9.4. – 12.4. (Velikonoce)

25.10. – 28.10. (státní svátek)

7.490 Kč

Hotel Termal

7.990 Kč
Hotel Ajda

7.490 Kč

Hotel Termal

7.990 Kč
Hotel Ajda

Bungalov Termal 3* Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 3.990 Kč, dítě 12-15 let na přistýlce platí 4.990 Kč
Hotel Termal 4* Dítě 2-6 let na přistýlce platí 2.490 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce platí 4.990 Kč • Dítě 12-15 let na přistýlce platí 5.990 Kč
Hotel Ajda 4*superior Dítě 2-6 let na přistýlce 2.990 Kč, dítě 6-12 let na přistýlce 5.590 Kč, dítě 12-15 let na přistýlce 6.590 Kč

Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování • 3× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
• MONABONUS

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů
a ochutnávky • pobytová taxa 2 €/os/noc (děti 7–18 let – 1 €/noc) + 1 € registrační poplatek/pobyt (hradí se na recepci hotelu)
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Náš tip

MAĎARSKO

LÁZNĚ TAPOLCA
Lázně Tapolca leží na západním okraji Balatonské vrchoviny v Tapolské pánvi přibližně 10 km od Balatonu. Tapolca,
nazývaná jako město jeskyní a vod, je obklopena čedičovými kopci posetými vinicemi, které rodí ta nejlepší balatonská vína.
Jezerní jeskyně patří právem mezi největší turistickou atrakci lázeňského městečka. Tato přírodní rarita sem přiláká každoročně mnoho návštěvníků a milovníků jeskyní. Můžete si
ji prohlédnout pod vedením zkušených průvodců a nezapomenutelný zážitek Vám poskytne i člunkování na její hladině.
Jezerní jeskyně je spojením vzácných geologických, genetických, hydrologických a biogických hodnot a proto je od roku
1982 prohlášena za mimořádně chráněný přírodní výtvor.
Malebný kout města tvoří Mlýnské jezero. Zde pramení teplé prameny, jež propůjčily městu svůj název. Již staří Římané
tuto vodu zachytili, vytvořili jezero a postavili první mlýn, který se během staletí přestavoval a dodnes tvoří nezapomenutelnou kulisu jezera. Stejně jako Muzeum vína, nacházející se u břehu jezera, které seznamuje s výrobou vína a nabízí
ochutnávky výborného balatonského vína a folklorní večery.
Město Tapolca je slavné díky své léčivé jeskyni. Pod hotelem
se nacházející krasová jeskyně je nejenom krásnou podívanou pro oči, ale její speciální mikroklima vykazuje i léčivé
účinky, a po desetiletí léčí pacienty trpící chorobami dýchacích cest, astmatiky a alergiky. Ticho, pološero, příznivé složení ovzduší jeskyně mají léčivé a uklidňující účinky. Mikroklimatické parametry ovzduší jeskyně jsou konstantní, ovzduší
neobsahuje vnější agresivní faktory, je v podstatě bezprašné

a má trvalou teplotu (14–16 °C). Vysoká vlhkost, bez prachové
zátěže, vzduch je mimořádně čistý. Všechny tyto faktory mají
už samy o sobě léčivé a uklidňující vlivy (alergie, astmatické
a další neduhy dýchacího ústrojí).

Hotel Pelion 4*SUPERIOR
Leží na čtyřhektarovém parku v centru města Tapolca
a nachází se nad léčivou jeskyní. S jeskyní je hotel přímo
propojen krytou chodbou, každý den (kromě neděle) tu
pořádá dechové terapie. Hotel Pelion je velmi oblíbený
díky svému všestrannému zázemí pro všechny věkové
skupiny. Svým hostům nabízí kvalitní služby a komfort
pod jednou střechou. Squashové a tenisové kurty, volejbalové hřiště, fitness centrum, minigolf, termální bazény, sauny a léčebné procedury potěší a uspokojí každého hosta.
Hotelové bazény jsou napouštěné termální vodou z vlastní studny, navrtané v hotelovém parku. Termální voda tryská z vrtu hloubky 224 m. Voda obsahuje vápník, hořčík, uhlovodík, siřičitan a minerální látky. Termální voda je vhodná
na revmatická a pohybová onemocnění, chronická zánětlivá onemocnění páteře a kloubová onemocnění, revma vazivové tkáně, následná ošetření po zlomeninách, úrazech,
a po operacích pohybového ústrojí. Pouze v županu můžete zamířit do hotelového wellness centra (venkovní a vnitřní
termální bazény s atrakcemi, chrliči, vířivkami a protiproudy, saunový svět) a každý den si zacvičit na suchu či v hotelovém bazénu.
Hotel nabízí klimatizované 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, telefonem, Wi-fi připojením, trezorem, minibarem,
fénem a balkonem. Klientům je k dispozici na pokojích župan.
Restaurace Orchidea nabízí nezapomenutelné gastronomické speciality. V nabídce můžete najít vedle maďarských
a mezinárodních specialit i jídla bio-kuchyně, vína z okolí Balatonu, ryby a další mistrovské kulinářské speciality.

15

6

TAPOLCA relax v jeskyni s procedurami

MAĎARSKO • POLOPENZE • POLEDNÍ POLÉVKOVÝ BUFET • 2× MASÁŽ • 2× HUMINO ZÁBAL • 2× INHALACE NOVINKA

Jeskyně jako žádná jiná! Prožijte nezapomenutelný
týden v malebné krajině pod čedičovými
horami a úrodnými vinicemi, pouhých 12 km od
Balatonského jezera ve městě Tapolca. Ve městě,
které se stalo maďarským unikátem a vyrostlo
na krasovém podloží, můžete jezdit na lodičkách
anebo relaxovat v jedinečné léčebné jeskyni.
Mimořádně čisté ovzduší a blahodárné termály
budou příznivě působit i na Vás!

1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, odpoledne pří-

jezd do hotelu, uvítací přípitek, večeře, odpočinek v termálních bazénech, nocleh
2. den: po snídani procházka po lázních Tapolca, návštěva unikátní
krasové jeskyně spojená s projížďkou na lodičkách, odpoledne relaxace v léčebné jeskyni či hotelovém wellness (venkovní a vnitřní termální bazény s unikátní vodou 33°–37°C s obsahem vápníku,
hořčíku, síry a CO2, blahodárně působící na pohybové ústrojí, finská
sauna, parní lázeň, aromasauna), dýchací cvičení v léčebné jeskyni,
vodní gymnastika, protahovací cvičení s lektorem, večeře, nocleh
3. den: po snídani výlet do malebného městečka Herend, návštěva vyhlášené manufaktury na výrobu porcelánu, založené roku 1826,

porcelán se dodnes vyrábí ručně a vlastnit ho je otázkou prestiže, několik kousků vlastnila anglická královna Viktorie, odhalte tajemství
výroby a sledujte malíře při jejich tvorbě umění a na závěr zavítejte
do slavné kavárny, odpoledne relaxace v léčebné jeskyni či hotelovém wellness, večeře, nocleh
4. den: po snídani návštěva tradičního trhu, kde obchodníci prodávají vlastní výrobky od zeleniny a ovoce přes mletou papriku, klobásy, relaxace v léčebné jeskyni či termálních bazénech, odpoledne
výlet do lázní Hévíz, romantická procházka s posezením v kavárně,
relaxace v jedinečném největším evropském termálním jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda blahodárně působící na pohybové ústrojí), večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v léčebné jeskyni či termálních bazénech, odpoledne veselý výlet na vinařskou horu Szent György-hegy, nezapomenutelná návštěva vinařského sklípku s krásným
výhledem do vinic a okolí, pálenka na přivítanou, ochutnávka balatonských vín s drobným pohoštěním, možnost výhodného nákupu
vína, večeře, nocleh
6. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness, po poledni rozloučení s lázněmi a odjezd zpět domů , návrat ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních bazénů a wellness • dechová terapie v léčebné jeskyni
a sportovně relaxační aktivity každý den • polední polévkový bufet • 2× masáž • 2× humino zábal • 2× inhalace ZDARMA!
jaro

léto

podzim

15.3. – 20.3.

2.6. – 7.6.

25.8. – 30.8.

15.11. – 20.11. (státní svátek)

8.990 Kč

9.990 Kč

9.990 Kč

8.990 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce 1.990 Kč a dítě 6-12 let na přistýlce 5.990 Kč • Sleva 3. osoba 1000 Kč
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Pelion 4*) • 5× polopenze • relaxační aktivity • výlety dle programu • průvodce

• balíček na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů • vstupenka
do termálního jezera v Hévízu • ochutnávka vína • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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TAPOLCA relax víkend v jeskyni

MAĎARSKO • POLOPENZE • POLEDNÍ POLÉVKOVÝ BUFET • 1× MASÁŽ • 1× HUMINO ZÁBAL NOVINKA

Krása a bohatství lázní Tapolca se ukrývá
v podzemí, kde se nacházejí krasová jeskyně
a termální prameny. Obojí slouží návštěvníkům
k potěšení a utužení zdraví. Prožijte víkend
plný dobrého vínka a pohody v hotelu Pelion,
který si Vás získá výbornou maďarskou
kuchyní, termálními bazény, fitness aktivitami
a neuvěřitelně přátelskou atmosférou.
1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, odpoledne pří-

jezd do hotelu, uvítací přípitek, odpočinek v termálních bazénech,
večeře, nocleh
2. den: po snídani návštěva tradičního trhu, kde obchodníci prodávají vlastní výrobky od zeleniny a ovoce přes mletou papriku, klobásy a jinou uzeninu, procházka po lázních Tapolca, návštěva unikátní krasové jeskyně spojená s projížďkou na lodičkách, relaxace

v léčebné jeskyni či hotelovém wellness (venkovní a vnitřní termální bazény s unikátní vodou 33°–37°C s obsahem vápníku, hořčíku,
síry a CO2, blahodárně působící na pohybové ústrojí, finská sauna,
parní lázeň, aromasauna), dechová terapie v léčebné jeskyni a vodní gymnastika, večeře, nocleh
3. den: po snídani relaxace v léčebné jeskyni a termálních bazénech, fitness program pro zdraví zahrnující vodní gymnastiku a cvičení na páteř či strečink, odpoledne veselý výlet na vinařskou horu
Szent György-hegy, nezapomenutelná návštěva vinařského sklípku
s krásným výhledem do vinic a okolí, pálenka na přivítanou, ochutnávka balatonských vín s drobným pohoštěním, možnost výhodného nákupu vína, večeře, nocleh
4. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness, po polévce
ozdraveni na těle i na duši odjezd zpět domů, návrat ve večerních
hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních bazénů a wellness • dechová terapie v léčebné jeskyni
a sportovně relaxační aktivity každý den • 1x masáž a 1x humino zábal • polední polévkový bufet ZDARMA!
jaro

podzim

7.5. - 10.5. (státní svátek)

28.10. - 31.10. (státní svátek)

7.490 Kč

7.490 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč a dítě 6-12 let na přistýlce platí 3.990 Kč • Sleva 3. osoba 500 Kč
Ubytování je v hotelu Pelion **** ve 2-lůžkových klimatizovaných pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem, trezorem, fénem a minibarem.

Klientům je k dispozici na pokojích župan. Hotel má vlastní wellness centrum (venkovní a vnitřní termální bazény s atrakcemi, chrliči,
vířivkami a protiproudy, saunový svět). Polopenze je formou bohatých švédských stolů. Každý den hotel pořádá sportovně relaxační aktivity
ZDARMA. Maďarským unikátem je léčebná jeskyně v krasovém podloží pod hotelem s možností každodenní dechové terapie a cvičení.
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel Pelion 4*) • 3× polopenze • sportovně relaxační aktivity • výlety dle programu
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávka vína
• lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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Naše srdcovka

LÁZNĚ HÉVÍZ
MAĎARSKO

Hévíz, jedno z nejstarších a nejznámějších lázeňských měst
v Maďarsku, leží v malebné kopcovité krajině, pouhých 6 km
od městečka Keszthely v jihozápadním cípu Balatonu. Zde
se nachází jediné a jedinečné termální jezero v Evropě, kde
v harmonii soužívají lidé a lekníny. Lázně jistě okouzlí mondénní promenádou s mnoha cukrárnami a typickými „čardami“, ale také obchody se suvenýry a elegantními hotely s celoročním provozem. Na okraji Hévízu se nachází „vinný svatý
kopeček“ Weinberg s poutním kostelem a vinnými sklípky
na každém kroku.
Mimořádným pokladem Hévízu je termální jezero o ploše 47.500 čtverečních metrů s nálevkovitě se svažujícím
dnem o hloubce 36,5 m, jehož mírně radioaktivní voda obsahuje síru, alkálie, hydrogenuhličitany, a zejména soli
vápníku. Pramen poskytuje 86 milionů litrů vody denně,
takže voda v jezeře se úplně vymění každých 28 hodin.
Teplota vody v jezeře se během roku pohybuje mezi 32–36°C.
Oblak jemné páry nad jezerem vytváří neobvyklý pohled odpařování vody činí koupání pod širým nebem příjemné
i v chladnějších dnech, ale také příznivě ovlivňuje mikroklima jezera. Bahno ze dna jezera je tvořeno z 50% organickými materiály, bohatými na jód a estrogen. Jako koupelová
kúra je voda vhodná pro léčení kloubových onemocnění, reumatických potíží, nemoci pohybového ústrojí a páteře a při
gynekologických potížích. Jako pitná kúra pomáhá při léčení
poruch zažívacího systému a poklesu dásní.

Hotel Panorama 3*
Oblíbený hotel Panorama se nachází v malebném centru lázní Hévíz, pouhých 150 m od léčebného jezera a jako jediný je
spojen vytápěnou chodbou s termálními lázněmi Stz. András
(komplex 8 termálních bazénů s různě teplou vodou, vířivkami, podvodními lehátky a protiproudy). Z hotelu se naskýtá
nádherný výhled na město a na pohoří Keszthely.
Hotel Panorama nabízí pohodlné 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, telefonem, radiem, TV/SAT, lednicí a balkonem. Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hotel nabízí bezplatné
využití trezoru na recepci.
Hotelová restaurace Márvány láká návštěvníky svojí nabídkou pokrmů mezinárodní a maďarské kuchyně. Příjemným
zpestřením jsou společenské večery s cikánskou hudbou,
operetou či maďarským folklorem.
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HÉVÍZ relax na jezeře Panorama

MAĎARSKO • POLOPENZE • POLEDNÍ POLÉVKOVÝ BUFET

Vydejte se do Maďarska, do země, která je Vám
blízká a k Vaší peněžence laskavá. Tam na
každém kroku okusíte sklenku lahodného moku,
ochutnáte kotlíkový guláš a s přáteli si zatančíte
čardáš. Poznejte lázně Hévíz a jedinečné termální
jezero, kde v harmonii soužívají lidé a lekníny …
a nebudete litovat.

3. den: po snídani relaxace v největším evropském termálním jezeře

1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, odpoledne pří-

jezd do lázní Hévíz, večeře, malá procházka lázněmi zakončená
štamprličkou v Kocsi čardě, nocleh
2. den: po snídani relaxace v největším evropském termálním jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 36 – 38 °C, blahodárně působí na pohybové ústrojí, osteoporózu a exémy) či v termálních lázních hotelu Helios (vnitřní bazén s léčivou vodou stejného složení
jako v jezeře, léčivý pitný pramen, sauna, infrasauna, parní kabina,
léčebný tělocvik), projížďka vláčkem hévízáčkem na vinný kopeček
Weinberg s krásnými výhledy do údolí, posezení při skleničce dobrého vína, večeře, nocleh

Gyógy-tó či v termálních lázních hotelu Helios, odpoledne návštěva tradičního trhu, kde obchodníci prodávají vlastní výrobky od zeleniny přes
víno, klobásy, pálenky až po vyšívané dečky, pletené košíky a keramiku
za výhodné ceny, večeře, hudební či folklórní program v hotelu, nocleh
4. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v termálních lázních
hotelu Helios, odpoledne veselý výlet na vinařskou horu Szent György-hegy, nezapomenutelná návštěva vinařského sklípku s krásným výhledem do vinic a okolí, pálenka na přivítanou, ochutnávka balatonských vín s drobným pohoštěním, možnost výhodného nákupu vína,
večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v termálních lázních
hotelu Helios, odpoledne výlet do městečka Keszthely, návštěva barokního zámku rodu Festetics s krásnými zahradami, romantická projížďka lodí po Balatonu (dle počasí), večeře, pro zájemce taneček na rozloučenou v místní čardě
6. den: po snídani relaxace v léčebném jezeře či v termálních lázních
hotelu Helios, po poledni odjezd do České republiky, návrat ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: • 5× vstup do léčebného jezera (celkem 10 hod - flexipass)
• 2× vstup do termálních lázní hotelu Helios • polední polévkový bufet ZDARMA!
jaro

léto

1.4. – 6.4.

21.4. – 26.4.

12.5. – 17.5.

26.5. – 31.5.
16.6. – 21.6.

7.990 Kč

8.990 Kč

8.990 Kč

9.490 Kč

1.7. – 6.7.*
28.7. – 2.8.

podzim

18.8. – 23.8.
15.9. – 20.9.
1.9. – 6.9.

9.490 Kč

8.990 Kč

6.10. – 11.10.

3.11. – 8.11.

8.690 Kč

7.990 Kč

Dítě 2–4 let na pevném lůžku platí 1.990 Kč, dítě na pevném lůžku 4-12 let platí 4.990 Kč ve všech termínech.

Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5x ubytování (hotel Panorama 3*) • 5x polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček
na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů, ochutnávka
vína, jízdné vláčkem a lodí • pobytová taxa 550 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

* Státní svátek
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HÉVÍZ relax s úsměvem Helios

MAĎARSKO • POLOPENZE • POLEDNÍ POLÉVKOVÝ BUFET

Ozdravte své tělo a osvěžte svou mysl na léčebném pobytu
v lázních Hévíz. Ponořte se do termálních vod hotelu
Helios, které jsou stejně zázračné jako vody hévízského
jezera. Vychutnejte si každodenní pohybové aktivity se
zkušenými fyzioterapeuty a očistěte své tělo pitnými
kúrami z léčivého pramene a posilujících čajů. Hotel Helios
se svým termálním zázemím a vstřícným kolektivem se
stane na pár dní Vaším druhým domovem.
1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, odpoledne příjezd do

lázní Hévíz, ubytování, relaxace v hotelovém wellness (zážitkový bazén
s chrliči a masážními tryskami, vířivka, finská sauna, parní kabina, Kneip
pův chodník), večeře, malá procházka lázněmi zakončená štamprličkou
v Kocsi čardě, nocleh
2. den: po snídani neomezená relaxace v léčebném termálním bazénu s vodou stejného složení jako v jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda
36–38 °C blahodárně působí na pohybové ústrojí, osteoporózu a exzémy), pohybové aktivity se zkušenými fyzioterapeuty, pitná kúra z léčivého pramene a bylinných čajů, procházka pro zdraví, odpoledne projížďka

vláčkem hévízáčkem na vinný kopeček Weinberg s krásnými výhledy do
údolí, posezení při skleničce dobrého vína, večeře, nocleh
3. den: po snídani relaxace v léčebném termálním bazénu, pohybové
aktivity, pitná kúra, odpoledne návštěva tradičního trhu, kde obchodníci
prodávají vlastní výrobky od zeleniny přes víno, klobásy, pálenky až po vyšívané dečky, pletené košile a keramiku za výhodné ceny, večeře, hudební
či folklórní program v hotelu, nocleh
4. den: po snídani relaxace v léčebném termálním bazénu, pohybové
aktivity, pitná kúra, odpoledne veselý výlet na vinařskou horu Szent György-hegy, nezapomenutelná návštěva vinařského sklípku s krásným výhledem do vinic a okolí, pálenka na přivítanou, ochutnávka balatonských vín
s drobným pohoštěním, možnost výhodného nákupu vína, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v léčebném termálním bazénu, pohybové
aktivity, pitná kúra, odpoledne výlet do městečka Keszthely, návštěva barokního zámku rodu Festetics s krásnými zahradami, romantická projížďka lodí po Balatonu (dle počasí), večeře, pro zájemce taneček na rozloučenou v místní čardě, nocleh
6. den: po snídani relaxace v léčebném termálním bazénu, po poledni
odjezd do České republiky, návrat ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: • neomezená relaxace v léčebném termálním bazénu • každodenní pohybové aktivity • pitná kúra
z léčivého pramene • neomezený vstup do hotelového wellness a fitness • polední polévkový bufet ZDARMA!
jaro
1.4. – 6.4.

21.4. – 26.4.

léto
12.5. – 17.5.

26.5. – 31.5.
16.6. – 21.6.

1.7. – 6.7.*
28.7. – 2.8.

18.8. – 23.8.
1.9. – 6.9.

podzim
15.9. – 20.9.
6.10. – 11.10.

3.11. – 8.11.

8.490 Kč
9.490 Kč
9.490 Kč
9.990 Kč
9.990 Kč
9.490 Kč
8.490 Kč
Dítě 2–4 let na pevném lůžku platí 1.990 Kč, Dítě 4–12 let na pevném lůžku platí 5.490 Kč, ve všech termínech.

Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Helios 3*) • 5× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček

na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30,- Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů, ochutnávka
vína, jízdné vláčkem a lodí • pobytová taxa 550 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • Helios Relax balíček (aroma masáž, aroma koupel,
tělový peeling, oxygenoterapie)
* Státní svátek
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Hotel Helios 3*SUPERIOR
Léčebný a Wellness hotel Helios 3* se nachází v krásném
rozlehlém parku a je vzdálen pouhých 500 metrů od světoznámého léčebného termálního jezera Gyógy-tó. Tento hotel je výjimečný svým léčebným bazénem s termální vodou
stejného složení jako v unikáním jezeře a lázeňskými wellness službami. Pro celkovou relaxaci a komplexní ozdravení
těla i ducha nabízí každodenní pohybové aktivity (ranní rozcvička, vodní gymnastika, léčebný tělocvik pro zdravou páteř
a klouby, procházky za zdravím) se zkušenými fyzioterapeuty a pitnou kúru z léčebného pramene a povzbuzujících bylinných čajů. Od jara do podzimu svým klientům nabízí také
koupání ve venkovním bazénu v hotelovém parku.
Hotel Helios nabízí 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV,
WIFI, telefonem, trezorem, lednicí, fénem a balkonem. Klientům je k dispozici na pokoji župan.

MONABONUS:
• neomezená relaxace v léčebném termálním bazénu s vodou stejného složení jako v jezeře Gyógy-tó
(unikátní léčivá voda 36 - 38 °C blahodárně působí na pohybové ústrojí, osteoporózu a exzémy)
• každodenní pohybové aktivity (ranní rozcvička, vodní gymnastika, léčebný tělocvik pro zdravou páteř a klouby,
procházky za zdravím) se zkušenými fyzioterapeuty
• pitná kúra z léčivého pramene a posilujících bylinných čajů
• neomezený vstup do hotelového wellness a fitness
• polední polévkový bufet

Náš tip

Letos nově můžete
zakoupit HELIOS RELAX BALÍČEK
za pohodových 1.500 Kč!
1× aroma masáž (40 min),
1× aroma koupel (15 min),
1× tělový peeling (15 min),
1× oxygenoterapie
(30 min).
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Bestseller

LÁZNĚ EGER

Na severovýchodě Maďarska se rozkládá velmi působivá a hornatá krajina. Zde mezi pohořími Mátra a Bükk se
ukrývá barokní perla Eger. Toto lázeňské město se nachází
130 km od Budapešti a návštěvníky okouzlí nejenom proslulými lázněmi Egertermálfürdö, ležícími v krásném parku s letitými stromy a vzácnými rostlinami, ale i půvabnými starým
městem s klikatými uličkami, nad kterými trůní středověký
hrad. Je příjemné beze spěchu se procházet, co noha nohu
mine, po promenádě na břehu říčky Eger, zvědavě nakukovat do řemeslných obchůdků, dobových kaváren a vinných
sklípků. Vystoupat na hrad a sledovat lučištníky, renesanční
tanečníky anebo rytíře na koních. Po setmění zajít do Údolí
krásné paní Szépasszonyvölgye, kde v sopečném tufu se nachází na 200 sklepů, a ochutnávat tamní ohnivé víno Egri Bikavér (býčí krev) a Egri Leányka (dívčí hrozno).

Hotel Flora 3*

MAĎARSKO

Na každém kroku tu vyvěrají prameny, jsou horké a léčivé. Na každém druhém kroku se tady pěstuje vinná réva,
je silná a ohnivá. Síla zdejšího vína se býčí krvi podobá.
Na počátku našeho letopočtu toto bohatství objevili Římané a na pramenech postavili první lázně. O 1500 let později tuto úrodnou zemi dobyli Turci. Pokušení vína nepodlehli, ale léčivým pramenům ano. Vytvořili zde výjimečně
krásné turecké stavby, kde pravidelně očišťovali své tělo
i duši, rozjímajíc ve vodách pod kopulí vykládanou mozaikami. V následujících stoletích lázeňskou kulturu převzali
do svého života i zdejší biskupové a bohatí měšťané. Dnes
léčivá horká voda prospívá každému člověku v každém
postavení a věku.

Lázeňský hotel Flora se rozkládá uprostřed léčebných pramenů a je obklopen staletými stromy a vzácnými rostlinami. Leží před branami lázní Egertermálfürdö, jen pár kroků
od malebného starého města. Nabízí svým hostům pohodlí a pestrou paletu služeb. Pouze v županu můžete zavítat
do hotelového wellness, fitness či na proceduru do Balneoterapie. Hotel se vyznačuje výbornou maďarskou kuchyní, která se podává v restauraci formou bohatých švédských
stolů. Hosty potěší útulné 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím,
telefonem, radiem, TV/SAT a chladničkou. Hostům je k dispozici na pokoji župan. Hotel nabízí bezplatné využití trezoru na recepci.
Z hotelové haly vstoupíte přímo do termálních lázní Egertermálfürdö (venkovní a vnitřní bazény s různě teplou a vysoce
léčivou vodou cca 28°C–42°C), bazény jsou napájeny ze dvou
pramenů: první je lehce radioaktivní 28°C–29°C a druhý 47°C
teplý, vyvěrá z hloubky až 1600 m a obsahuje hydrogenkarbonat, vápník a hořčík. Voda je vhodná pro léčení kloubového onemocnění, reumatických potíží, nemoci pohybového
ústrojí, pooperační terapii a chronické pocení.
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EGER relax s vínkem

MAĎARSKO • POLOPENZE

Tam v Údolí krásné paní, mezi zelenými kopci
pohoří Bükk a Mátra, uprostřed úrodných vinic
se ukrývá město opředené legendami Eger. Zde
po staletí soužívali Turci s Maďary a tudy procházeli
kupci s obchodníky. A všichni dohromady se
radovali z termálních pramenů, které tu vyvěrají
a z lahodného vína, jenž tu dozrává.

1. den: v ranních hodinách odjezd přes Bratislavu do Maďarska,
malá okružní jízda Budapeští, navečer příjezd do lázeňského města Eger, uvítací přípitek, večeře, odpočinek v hotelovém wellness
(vnitřní bazény s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy, finská
sauna, parní lázeň, aromasauna), nocleh
2. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö s přímým
vstupem z hotelu (venkovní a vnitřní bazény s unikátní léčivou vodou
28-38°C, obsahem vápníku a hořčíku, blahodárně působící na pohybové ústrojí), odpoledne prohlídka Egeru, nazývaného barokní perlou Maďarska, večeře, odpočinek v hotelovém wellness, nocleh

3. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpole-

dne výlet po vinné stezce do Szépasszony Völgy, posezení ve sklípku
s ochutnávkou vína bikavér a leanyka, večeře, večerní návštěva jedinečných tureckých lázní ze 16. století Török Fürdö, nocleh
4. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpoledne výlet do sousedního městečka Egerszalók známého jako „maďarské Pamukkale“ (přírodní travertinová jezírka s horkými prameny),
večeře, nocleh
5. den: po snídani výlet do pohoří Bükk, zastávka v městečku Szilvásvárad, dobrodružný výjezd úzkokolejkou do údolí řeky Szalajky
s vodními kaskádami, ochutnávka grilovaných pstruhů, malá pěší
túra za zdravím, návrat do hotelu, odpolední relaxace v Egertermálfürdö, večeře, odpočinek v hotelovém wellness, nocleh
6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle a osvěženi na duchu odjíždíme domů, návrat v pozdních večerních
hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: celodenní vstupy do Egertermálfürdö a hotelového wellness ZDARMA!
jaro

léto

5.3. – 10.3.

24.3. – 29.3.

14.4. – 19.4.

21.4. – 26.4.

28.4. – 3.5.*
5.5. – 10.5.*

7.490 Kč

7.990 Kč

8.290 Kč

8.690 Kč

9.490 Kč

19.5. - 24.5.
9.6. - 14.6.
23.6. - 28.6.

podzim

7.7. - 12.7.
21.7. - 26.7.
23.9. - 28.9.* 06.10. - 11.10. 23.10. - 28.10.* 12.11. – 17.11.*
11.8. - 16.8.
1.9. - 6.9.

9.490 Kč

9.490 Kč

8.990 Kč

8.990 Kč

8.290 Kč

Dítě 2-12 let na pevném lůžku platí 5.990 Kč ve všech termínech. Příplatek za 1-lůžkový pokoj 2.500 Kč.
Sleva 3. osoba 500 Kč.
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Flora 3*) • 5× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na

cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů, vstup do lázní
Egerszalók, ochutnávka vína, jízdné vláčkem • pobytová taxa 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
* Státní svátek
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LÁZNĚ
HAJDÚSZOBOSZLÓ

Náš tip

V roce 1925 zde byly objeveny termální prameny, které vytvořily z poklidné hajdúcké obce lázeňské město. Postupem
času byly postaveny hotely, termální lázně, lesopark a slavné jezero.
Zdejší alkalická, hydrogenuhličitanová voda obsahuje velké množství soli, brómu, železa, manganu a více než dvacet
dalších minerálních látek včetně asfaltu, který spolu s jódem
propůjčuje léčivým vodám v Hajdúszoboszló zvláštní temně
zlatou barvu. Voda a bahno o teplotě 73–78°C obsahují také
estrogen. Teplota termální vody je přibližně 32–38°C. V bazénech s různě teplou termální vodou za pomoci 40 druhů
procedur se tu léčí kloubní a revmatická onemocnění, bolesti páteře, plotének, Bechtěrejova choroba a kožní onemocnění. Hajdúszoboszló má unikátní mikroklima, kdy vzduch je
prosycen výpary jódu, bromu a soli z termálních bazénů, což
blahodárně působí na dýchací ústrojí každého návštěvníka.
Víte, že v Hajdúszoboszló neléčí pouze voda, ale dokonalému
zdraví napomáhá masáž a zdravotní gymnastika. Masáž nejen uklidňuje tělo i duši, ale stimuluje i hormony vylučující pocit
lásky, čímž podporuje léčení. Pozitivně působí na svaly, zlepšuje krevní oběh a snižuje pocit únavy. Zdravotní gymnastika

je druh pohybu, kterému mohou holdovat všichni za účelem
udržení tělesného zdraví. Ba co víc protáhne celé tělo, uvolní páteř a navodí pozitivní myšlení. V Hajdúszoboszló to žije
ve dne i v noci, žádné nudné lázně! Společenský život je protkán neobyčejnou atmosférou. Na lázeňském korzu uslyšíte živou hudbu, tu a tam si odskočíte na dobré vínko nebo se svezete s hajdúky na povoze taženém koňmi. Hajdúszoboszló to
jsou největší termální lázně v Evropě, kde na jedné louce pod
širým nebem najdete vyžití pro všechny věkové kategorie, ať
již jsou to venkovní a vnitřní bazény s léčivou vodou Gyógyfürdő či největší pláž s palmami a mořským vlnobitím Strandfürdö či Aquapark se skluzavkami a tobogány anebo jedinečný
vodní svět Aqua Palace se zážitkovými bazény a saunami. Jedinečné místo pro Vaši relaxační dovolenou!

Hotel Béke 4*
Komfortní lázeňský hotel Béke leží v krásném parku
uprostřed léčebných pramenů, jen pár kroků od lázeňské promenády s typickými obchůdky a živými čárdami.
Svým hostům nabízí kvalitní služby a komfort pod jednou
střechou.
Nechybí vlastní léčebné oddělení s rozličnými procedurami a tým zkušených lékařů a fyzioterapeutů. Předností hotelu je neomezený vstup do hotelových venkovních a vnitřních bazénů s unikátní léčivou vodou cca 32–38°C s vysokým
obsahem soli, jodu, železa a bromu, blahodárně působící na
klouby, nervová zakončení, pohybové ústrojí a kůži. Pouze
v županu můžete zavítat do hotelového wellness centra (parní sauna, finská sauna, infra sauna a ochlazovací bazén s terasou a fitness) a každé ráno si zacvičit na suchu či v hotelovém bazénu.
Hotel nabízí klimatizované 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, telefonem, TV-SAT, minibarem, fénem a balkonem.
Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hotel je vyhlášen výbornou maďarskou a evropskou kuchyní, která se podává
v restauraci formou bohatých švédských stolů.
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Hajdúszoboszló jsou dnes světoznámé lázně, proslulé unikátní vodou, která připomíná zlaté moře. Rozkládají se ve
východním Maďarsku na okraji slavné Hortobágy pusty. Co by kamenem dohodil se nachází druhé největší maďarské město, starodávné centrum vzdělanosti a kultury
Debrecen.

11

HAJDÚSZOBOSZLÓ relax ve zlaté vodě

MAĎARSKO • POLOPENZE

Tam v bájné zemi Hajduků, tam v maďarské pustě,
objevíte romantickou krajinu a stáda rohatého
skotu, pastevecká obydlí a vahadlové studně.
Tam v zeleni se ukrývají jedinečné lázně, kde jedni
hledali ropu a druzí našli léčivé prameny, které
moře připomínají a v barvě zlato mají. Město, které
dnes je nazýváno Mekkou revmatiků a jmenuje se
Hajdúszoboszló.
1. den: v ranních hodinách odjezd do Maďarska, přejezd Sloven-

skem a Maďarskem s pravidelnými zastávkami, odpoledne příjezd
do lázní Hajdúszoboszló, uvítací přípitek, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru, nocleh
2. den: po snídani relaxace v hotelovém wellness centru (venkovní a vnitřní bazén s unikátní léčivou vodou cca 32–38°C s vysokým
obsahem soli, jodu, železa a bromu, blahodárně působící na klouby, pohybové ústrojí a kůži, finská sauna, parní sauna, infra sauna,
vířivka, zážitkový bazén s tryskami a chrliči), odpoledne prohlídka
Hajdúszoboszló, pěšky či povozem se zastávkou v čardě a ochutnávkou vín, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru, nocleh

3. den: po snídani odpočinkový den, relaxace v hotelovém well-

ness centru nebo možnost návštěvy jedinečného vodního světa
Aqua Palace, světa vodních zážitků pod jednou střechou, exkluzivní dobrodružné bazény a sauny evokující různá období a různá místa světa, večeře, nocleh
4. den: po snídani zážitkový výlet do Národního parku Hortobágy,
kde objevíte typické Maďarsko a na vyjížďce povozem můžete obdivovat romantickou pustu, stáda rohatého skotu, jedinečné plemeno
ovcí račky, koně a jejich nebojácné pastevce, kteří tu předvádějí své
bravurní jezdecké umění, tradiční trhy pod devítiobloukovým kamenným mostem, možnost pastevecké svačinky ve Velké čárdě, návrat
do hotelu, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru, nocleh
5. den: po snídani výlet do Debrecenu, známého jako kalvinistický
Řím, pěší prohlídka, volný čas na nákup suvenýrů a vyhlášené debrecínské uzeniny, odpoledne relaxace v hotelovém wellness centru, večeře, nocleh
6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle a osvěženi na duchu odjíždíme domů, návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních bazénů a wellness ZDARMA!
jaro

léto

podzim

1.4. – 6.4.

2.6. – 7.6.

22.8. – 27.8.

30.9. – 5.10.

8.290 Kč

8.990 Kč

8.990 Kč

8.990 Kč

1. dítě 2-12 let na přistýlce 4.990 Kč • Sleva 3. osoba 500 Kč
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Béke 4*) • 5× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na cestu
• zákonné pojištění CK • MONABONUS

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • vstup do
vodního světa Aqua Palace • jízda povozy • lázeňská taxa 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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TERME GRÁNIT

ZALAKAROS

Návštěvníky přitahuje především v Evropě ojedinělá léčivá voda a komplex léčebných lázní. Lázeňský areál využívá
vlastních termálních pramenů o teplo tě 90–96°C s vysokým
obsahem hydrogenuhličitanů a soli. Zdejší léčivá voda byla
několikrát oceněna pro svou jedinečnost, kterou jí dodává
obsah jódu, bromu, sirovodíku a fluoru. Voda je mírně radioaktivní, nejlepší léčivé účinky vyvíjí při léčení chronických
gynekologických potíží a nemocí pohybového ústrojí a kloubů, při ošetřování nervových, srdečních a oběhových potíží
a poruch látkové výměny.

Lázně Gránit se rozkládají v upraveném, stromy a květinami zdobeném desetihektarovém parku. Moderní lázeňský
areál nabízí návštěvníkům kryté lázně, léčebné centrum, termální a zážitkové lázně a saunový svět. Kryté lázně a léčebné centrum jsou vhodné pro odpočinek a relaxaci, zážitkové
lázně nabízejí zábavu a wellness pro celou rodinu. Za příplatek je možné si objednat řadu léčebných procedur, masáží
a zábalů.
V krytých lázních se nacházejí sedací bazény s různě teplou
léčivou vodou (32–36°C). Zážitková část nabízí vnitřní zážitkový bazén (28–32°C) s vodními chrliči, vodním hřibem, divokou řekou a masážními lehátky, whirlpool, plavecký bazén
(28°C) a dětský bazén (28–32°C) s mini skluzavkou, vodním
hřibem a vodopádem.

Hotel Freya 3*
Příjemný lázeňský hotel Freya se rozkládá v zeleni, jen pár
kroků od centra městečka Zalakaros, přímo před branami
termálních lázní Gránit. Jako jediný ze zdejších hotelů je
propojen s lázněmi vyhřívanou chodbou. Nabízí svým hostům pohodlí a pestrou paletu služeb. Pouze v županu můžete zavítat do termálních bazénů či na léčebnou proceduru.
Komfortní 2-lůžkové pokoje jsou s příslušenstvím, TV/SAT,
radiem, telefonem, ledničkou, a balkonem. Klientům je k dispozici na pokojích župan.
Hotelová restaurace láká návštěvníky svojí nabídkou pokrmů
mezinárodní a maďarské kuchyně. Stravování je formou bohatých švédských stolů. Každý den Vám nabídneme polední
polévkový bufet zdarma.
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Městečko Zalakaros je po celé Evropě známé svými termálními vodami a léčivými lázněmi, nachází se v bezprostřední blízkosti Malého Balatonu, který je součástí Národního parku Balatonská vysočina. Útulné městečko
obklopují vinohrady a ovocné sady, okolní lesy se starají
o čistý vzduch města a příznivě ovlivňují jeho blahodárné
klima. Je součástí balatonské vinařské oblasti a členem
Zalaské vinné stezky, kde mají pěstování vinné révy a výroba vína prastaré tradice. Od počátku jara do konce podzimu zdobí Zalakaros, jenž zaslouženě získal v roce 2002
titul „Nejkvětinovější město Maďarska“, barevné květiny.
Městské ulice a náměstí jsou na každém kroku zdobeny
sochami a pomníky, které připomínají důležité zastávky
života a historie města. Zalakros je místem dostaveníček
všech generací ve všech ročních období.
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ZALAKAROS & Terme Gránit

MAĎARSKO • POLOPENZE • POLEDNÍ POLÉVKOVÝ BUFET • NEOMEZENÉ VSTUPY DO LÁZNÍ GRÁNIT

V malebném kopcovitém kraji Zala v jihozápadním cípu
Balatonu se nachází kouzelné městečko Zalakaros. Je
obklopeno vinohrady a ovocnými sady, okolní lesy se starají
o čistý vzduch a příznivě ovlivňují jeho blahodárné klima.
Vyvěrají zde horké prameny, které léčí téměř všechny lidské
neduhy. Okolní příroda i samy lázně připomínají jednu velkou
zahradu, a díky tomu je Zalakaros nazýván Květinovým
městem Evropy. Relaxujte ve zdejší unikátní vodě, ochutnejte
lahodné víno a poznejte krásná zákoutí Balatonu.
1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, cesta Zadunajím do lázní
Zalakaros, relaxace v termálních lázních Gránit (unikátní léčivá voda 28–36 °C
blahodárně působí na pohybové ústrojí, léčení pooperačních stavů, pro rehabilitace a léčení chronických gynekologických potíží), večeře, nocleh
2. den: po snídani relaxace v termálních lázních Gránit, odpoledne veselá projížďka vláčkem po lázních Zalakaros, mezi vinicemi k dřevěné rozhledně, odkud
je krásný výhled na město a v jasném počasí i na Balaton, pěší procházka lesem
po naučné stezce, ochutnávka vín od nejlepšího vinaře, večeře, nocleh
3. den: po snídani relaxace v termálních lázních Gránit, odpoledne výlet do
lázní Hévíz, romantická procházka s posezením v kavárně, relaxace v jedinečném největším evropském termálním jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá
voda blahodárně působící na pohybové ústrojí), návštěva tradičního trhu,
kde obchodníci prodávají vlastní výrobky od zeleniny přes víno, klobásy, pálenky až po vyšívané dečky, pletené košíky a keramiku za výhodné ceny, večeře, nocleh

4. den: po snídani relaxace v termálních lázních Gránit, odpoledne výlet
do přírodní rezervace KIS BALATON (Malý Balaton), kde bažinaté a rákosím
porostlé území je domovem kormoránů a volavek, pěší procházka přes unikátní dřevěný most na ostrov Kanyavári, návštěva rezervace vodních buvolů
v osadě Kápolnápuszta, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v termálních lázní Gránit, odpoledne posezení
v nedalekém sklípku a ochutnávka balatonských vín, večeře, nocleh
6. den: po snídani relaxace v termálních lázních Gránit, po poledni ozdraveni na těle a osvěženi na duchu odjíždíme domů, návrat do ČR ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

HORKÁ ZIMA V TERMÁLECH

❤❄

Dopřejte si pohodový zimní relax v našem oblíbeném hotelu Freya 3*
s přímým a neomezeným vstupem do termálních lázní Gránit, báječnou
kuchyní a prvotřídními službami. Prožijte s námi horkou zimu v termálech
a budete mít jistotu, že s Monatourem letos rozhodně nezmrznete!

4 noci za cenu 3!
18.3. – 22.3.

6.490 Kč

Bližší info na www.monatour.cz/madarsko/zalakaros/

MONABONUS: Každý den neomezeně vstupy do lázeňského resortu GRÁNIT
(léčebné, zážitkové, relaxační, termální bazény a saunový svět) • polední polévkový bufet ZDARMA!
jaro
28.4. – 3.5. (státní svátek)
9.490 Kč

podzim
6.10. – 11.10.
9.490 Kč

1. dítě 2-6 let na přistýlce 2.990 Kč, 1. dítě 6-14 let na přistýlce 5.990 Kč
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Freya 3*) • 5× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na

cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávka
vína • vstupenka do termálního jezera v Hévízu • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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LÁZNĚ LENTI Našveka

Lázeňské město Lenti leží uprostřed těchto tří regionů,
v údolí řeky Kerka, na pomezí Slovinska, Chorvatska a Rakouska. Zde z hloubky 1 700 m vyvěrá na povrch země
70°C teplá léčivá voda s obsahem oxidu uhličitého a sodíku,
vhodná k léčbě pohybového ústrojí.
Kolem lázní se rozprostírá Energetický park svatého Jiří,
který je unikátním místem v Evropě, neboť se nachází na
místě, kde se protínají proudy zemského záření, působící
pozitivně na lidský organismus. Léčivá voda a výjimečná
energie tohoto místa jsou zárukou skutečného obnovení sil
a ozdravení celého těla.
Termální lázně Lenti se rozkládají v krásné přírodě na
okraji města na ploše 3500 m2. Jedinečná léčivá voda stará 40 000 let zde byla objevena v roce 1988, obsahuje hydrogenkarbonát sodíku a je vhodná pro léčbu pohybového
ústrojí a vegetativního nervového systému, opotřebení páteře a kloubů.
Hosté si mohou vybírat z velkého množství venkovních i vnitřních bazénů s různými teplotami vody 28°C – 38°C a mnoha
zážitkovými prvky jako jsou vířivky, masážní trysky a lehátka, chrliče, vodopády, divoký proud, skluzavky a tobogán. Pro

chvíle odpočinku je tu relaxační sál o rozloze 630 m2 s pohodlnými lehátky a vytápěnými kachličkovými odpočívadly.
Park energie svatého Jiří: V roce 2002 na území lázní bylo
objeveno zemské záření, které tvoří součást energetické
sítě země. Přírodní léčitelé pokládají onemocnění za následek nedostatku energie. Záření na území svatojiřského energetického parku působí na celý organizmus a harmonizuje
proudění energie. Napomáhá obnovení tělesné a duševní
rovnováhy a zároveň posiluje imunitní systém, který aktivuje samoléčící procesy těla.
V dávných kulturách tento typ zemského záření nazývali svatojiřskými neboli dračími proudy a byly uctívány jako svaté.
V jejich styčných bodech se nacházejí sakrální místa jako
Stonehenge, Lourdes, Fatima, Machu Picchu, egyptské pyramidy nebo kostely z doby Arpáda.
Park energie svatého Jiří činí tyto lázně ojedinělými v celé Evropě, kde hosté společným účinkem léčivé vody a místa s výjimečnou energií mohou lépe odpočívat, nabíjet se a léčit.

Thermal Hotel Balance 4*SUPERIOR

Komfortní moderní hotel se nachází v krásném přírodním
prostředí, je přímo spojen krátkou prosklenou chodbou
s lázněmi Lentifürdő a je obklopen Parkem energie svatého
Jiří. Odpočinek hostů umocňuje hotelové wellness Balance
Spa se zážitkovým bazénem, saunami, sluneční terasou, ze
které je kouzelný výhled na okolní krajinu. Hotel nabízí všem
klientům dokonalou relaxaci a získání nové životní energie.
Elegantní prostorné klimatizované 2-lůžkové pokoje superior (s možností přistýlky) jsou s příslušenstvím, vybaveny
TV-SAT s plochou obrazovkou a vestavěným rádiem, telefonem, minibarem, trezorem, bezplatným WiFi připojením k internetu, fénem a balkonem. Klientům je na pokoji k dispozici župan.
Hotelová restaurace nabízí nevšední gastronomii založenou
na tradičních recepturách a kulinářských zážitcích s použitím čerstvých produktů. Nabídka vín z různých vinařských
oblastí harmonicky doplňuje bohatý jídelníček a zpříjemňuje
čas strávený v restauraci. Lobby bar nabízí výborné dezerty
od hotelového cukráře i vynikající nápoje po celý den a je dokonalou volbou pro klidné povídání s přáteli.
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Zelené kopce a malebná údolí, ruční řemesla a tradiční chutě, zážitkové lázně a místa plná životadárné energie, to vše
nabízí jihozápadní kout Maďarska. V župě Zala se ukrývají svérázné regiony Örség, Göcsej a Mura, jejichž obyvatelé dodnes uctívají lidový folklór a pradávná řemesla. Není
divu, že krajina, ze které sálá pradávný klid a tradiční styl
života, upoutá každého, kdo sem jednou zavítá.

srdco
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LENTI & PARK ENERGIE relax plný energie

MAĎARSKO • POLOPENZE A ODPOLEDNÍ SLADKÁ PŮLHODINKA ZDARMA

Poznejte lázně Lenti, které v Evropě nemají obdoby.
V krásné čisté přírodě se tu potkávají pozitivní léčivé
energie svatého Jiří s termálními prameny a zázračně
působí na lidské tělo a duši. Zde v energetickém
parku byly vytyčeny cesty spolu se zastaveními, na
nichž můžete čerpat novou energii, která nastartuje
blahodárné procesy Vašeho ozdravení. Kdo se sem
vypraví, může nejenom relaxovat v termálech, ale
i ochutnávat místní speciality jako medovou pálenku,
kozí sýry, dýňové dobroty a samozřejmě vynikající
víno. Termální lázně Lenti a Energetický park svatého
Jiří jsou právem nazývány oázou zdraví a odpočinku.

1. den: odjezd v ranních hodinách přes Bratislavu do Maďarska se

zdravotními zastávkami u dobře vybavených motorestů, odpoledne
příjezd do lázní Lenti, kde byla v roce 2002 objevena výjimečná
energie a vybudován Energetický park svatého Jiří, ubytování,
relaxace v lázeňském komplexu, večeře, malá procházka po
lázních, nocleh
2. den: po snídani výlet přes hranice do slovinského městečka
Lendava, pěší procházka místy s bohatou historií, návštěva farního
kostelíka s dochovanou podivnou mumií, středověkého hradu

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních lázní,
Energetického parku svatého Jiří
a hotelového wellness a odpolední sladká půlhodinka
ZDARMA!
jaro

podzim

1.5. – 4.5. (státní svátek)

8.10. – 11.10.

6.690 Kč

6.690 Kč

z 12. století, kostela sv. Kateřiny a židovské synagogy, vyhlídková
jízda po vinicích Lendavské Gorice s výstupem na rozhlednu
Vinarium, odkud je překrásný výhled až k Balatonskému jezeru,
přejezd do vinného chrámu Cuk, ochutnávka místních lahodných
vín opředených legendami o Karkulčiných slzách a Hadikově krvi,
z nichž dozrávají ta nejlepší prekmurská vína, odpolední relaxace
v termálních lázních Lenti, procházky a meditace v Energetickém
parku sv. Jiří, večeře, nocleh
3. den: po snídani návštěva tradičního trhu, kde obchodníci
prodávají vlastní výrobky od papriky po proutěné košíky,
romantický výlet vláčkem po lesní železnici do svérázné krajiny
Göcsej, odpolední relaxace v termálních lázních Lenti, procházky
a meditace v Energetickém parku sv. Jiří, večeře, nocleh
4. den: po snídani relaxace v termálních lázních Lenti, procházky
a meditace v Energetickém parku sv. Jiří, plní nové pozitivní
energie odjíždíme do České republiky, návrat v pozdních večerních
hodinách
* změna programu vyhrazena

RELAX DOVOLENÁ NA 6 DNÍ
Užijte si netradiční léto v lázních Lenti v luxusním hotelu Balance 4*
déle než ostatní. Zdvojnásobte účinky jedinečné vody, dračí energie
a panenské přírody. Ráno Vás probudí jóga pro zdraví, potěší cvičení ve
vodě a přes den pobaví procházky s hůlkami a projížďky na kole. Ba co víc,
těšit se můžete na skvělou místní kuchyni a ochutnávky nevšedních vín ze
tří pomezí. Více na www.monatour.cz/madarsko/lenti

To vše luxbusem od úterý do neděle 26.5. až 31.5.
a 25.8. až 30.8. na 5 nocí s polopenzí, výlety a neomezeným vstupem do lázní a wellness za mimořádných
9.990 Kč

Dítě 2-4 let na přistýlce 1.990 Kč • dítě 4-10 let na přistýlce 4.990 Kč

TO SI NENECHTE UJÍT!

Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel Balance 4*) • 3× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček
na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů
a ochutnávky • pobytová taxa 400 HUF /os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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BÜKFÜRDŐ relax v termálech

4

cenu 3!
Náš TIP: noci za

MAĎARSKO • POLOPENZE • MINERÁLKA K VEČEŘI

Pod legendami opředenou horou Irottkő, nedaleko
starobylého královského města Kőszeg, téměř na zelené
louce v místě, kde se střetávají Alpy s Malou Planinou,
se rozprostírají jedny z nejznámějších a nejoblíbenějších
termálních lázní v Maďarsku - Bükfürdő.
Jedině zde Vás bude omlazovat nejúčinnější voda s nejvyšším
množstvím rozpuštěných látek v celém Maďarsku. K tomu Vám
poslouží jak tradiční léčebná část termálního parku v první zóně
s pěti krytými bazény a třemi polokrytými venkovními bazény s mimořádně léčivou vodou o teplotě 32 až 38 stupňů, tak i druhá zážitková zóna v ceně, kde si přijdou na své malí, velcí, mladí i zralí,
zkrátka úplně všichni. Najdete zde bazén s divokou řekou, bublinkovými lůžky a chrliči, dále perličkový bazén, dětský bazén se žraločí jeskyní s interaktivními prvky, zážitkové skluzavky se světelnými a barevnými efekty či venkovní bazén ve tvaru srdce s léčivou
termální vodou nebo bazén čtyř ročních období s léčivou a pitnou
vodou.
1. den: ráno odjezd do Maďarska přes Bratislavu do lázní Bükfürdő, po poledni příjezd do hotelu, uvítací přípitek, relaxace v léčebné a zážitkové části druhých největších maďarských termálních lázní, večeře, procházka do Vadvirágcsárdy na sklenku vína
či pravé pálinky, nocleh
2. den: po snídani relaxace v léčebné a zážitkové části termálních lázních, odpoledne výlet do středověkého opevněného města
Kőszeg, procházka malebným historickým centrem, ochutnávka
vín u vyhlášené vinařské rodiny Tóth, kde si budete moci vína také
zakoupit s sebou domů, návrat na hotel, večeře, možnost večerní relaxace v hotelovém wellness (vnitřní bazény s různě teplou

vodou, vířivky, protiproudy, finská sauna, parní lázeň, aroma sauna), nocleh
3. den: po snídani dopolední výlet do středověkého města Šoproň,
procházka starobylým centrem Belváros kolem požární hlásky
s možností výstupu na vyhlídku na náměstí Fő tér s Kozím kostelem, korunovačním chrámem uherských králů a královen, zastávka v malebné historické vinárně na zdejší vyhlášené červené víno
Kékfrankos, odpoledne návrat na hotel, relaxace v termálních lázních, večeře, nocleh
4. den: po snídani malý výlet do nákupního centra Forrás, kde
koupíte všechny delikatesy maďarské kuchyně za forinty, eura či
české koruny, celodenní relaxace v léčebné a zážitkové části termálních lázních Bükfürdö, večeře, relaxace v hotelovém wellness,
nocleh
5. den: po snídani rozloučení s lázněmi, odjezd do České republiky,
návrat domů v podvečerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: 4× celodenní exkluzivní vstup
do léčebných a zážitkových termálních lázní
Bükfürdö (ZÓNA I a II) a neomezený vstup do
hotelového wellness ZDARMA!
29.11. - 3.12.
8.490 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 3.990 Kč
a dítě 6-12 let na přistýlce platí 5.990 Kč

Ubytování je v luxusním hotelu Répce Gold 4* v komfortních 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem, trezorem, minibarem
a balkonem. Klientům je k dispozici na pokojích župan. Hotel má vlastní wellness centrum, fitness a nachází se přímo u druhých největších
termálních lázní Bükfürdő. Polopenze je formou bohatých švédských stolů. Každý den hotel pořádá sportovně relaxační aktivity.
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (hotel Répce Gold 4*)• 4× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček
na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných
objektů • ochutnávka vína • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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cenu 3!
Náš TIP: noci za

SÁRVÁR relax v křišťálech

MAĎARSKO • POLOPENZE

Prožijte jedinečný pobyt v Sárváru, v perle mezi
maďarskými lázněmi. Relaxujte v jedinečné vodě známé
jako sárvárský termální křišťál. A také objevte tajemství
sárvárského hradu, kde pobývala krásná hraběnka
Alžběta Báthoryová, známá jako čachtická paní. Sárvár
je místem zážitků a rozmazlování pro všechny.
Lázně se pyšní dvěma vydatnými prameny termální vody. Ten, který zásobuje termální vodou lázně, vyvěrá o teplotě 43 °C z hloubky přibližně
1 200 m. Tato voda je účinná při léčbě poruch pohybového ústrojí a neurologických potíží, při rehabilitační péči a uvolňování svalového napětí. Druhý pramen z hloubky 2 000 m dosahuje teploty 83 °C a má velmi vysoký
obsah minerálních solí. Účinně se využívá především v dermatologii a gynekologii a odpařováním vzniká známý sárvárský termální křišťál, který se
používá do koupele nebo k inhalaci při onemocnění dýchacích cest.
1. den: ráno odjezd do Maďarska přes Bratislavu, cesta Zadunajím do
lázní Sárvár, ubytování, odpoledne relaxace v termálních lázních, večeře, nocleh
2. den: po snídani relaxace v termálních lázních (léčebný a zážitkový svět
potěší návštěvníky každého věku, rozkládá se na vodní ploše 3600 m2,
v různých bazénech o teplotě 33-36°C, unikátní léčivá voda napomáhá při

obtížích osteoporózy, revmatizmu a pohybového ústrojí), odpoledne prohlídka města Sárvár, návštěva středověkého hradu Nádasdy, kde působila
proslulá čachtická paní, náměstí se zvonkohrou, možnost projížďky výletním vláčkem po městě nebo návštěva arboreta, botanické zahrady, která je domovem krásných rododendronů, sekvojí a několika staletých platanů, večeře, nocleh
3. den: po snídani relaxace v lázeňském areálu, odpoledne výlet do středověkého opevněného města Kőszeg, procházka malebným historickým
centrem, ochutnávka vín u vyhlášené vinařské rodiny Tóth, kde si budete moci vína také zakoupit s sebou domů, návrat na hotel, večeře, nocleh
4. den: Po snídaní výlet do nejstaršího maďarského města Szombathely,
procházka historickým centrem s moderní radnicí, barokní katedrálou či
římským chrámem bohyně Isis, návštěva vyhlášené szombathelyské tržnice, podle jejíchž sobotních trhů dostalo město i své jméno, seženete zde
naprosto vše od paprik a čalamád, přes klobásy a salámy až po medy či
květiny. Odpoledne návrat na hotel, relaxace v termálních lázních, večeře, nocleh
5. den: po snídani dopolední relaxace v termálních lázních, před polednem odjezd do ČR, cestou zastávka na nákup tradičních maďarských produktů, návrat v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: celodenní vstupy do termálních a zážitkových lázní ZDARMA!
jaro

podzim

16.2. – 20.2.

22.3. – 26.3.

6.12. – 10.12.

7.490 Kč

7.990 Kč

7.990 Kč

Dítě 2-6 let na přistýlce platí 1.990 Kč a dítě 6-14 let na přístýlce platí 4.990 Kč, 3. osoba na přistýlce -500 Kč
Program ALL INCLUSIVE v hotelu PARK INN za příplatek dospělý 990 Kč, dítě do 14 let 590 Kč
Ubytování je v hotelu Park Inn 4*SUP, který nabízí moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje standard s příslušenstvím, TV-SAT, telefonem,
minibarem, bezplatným WiFi připojením k internetu, trezorem, fénem a balkonem. Klientům je k dispozici na pokoji župan. Hosté si užívají
jedinečnou atmosféru a elegantní prostředí, výjimečné služby poskytované hotelovou společností Park Inn Radisson.
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (hotel Park Inn 4*)• 4× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček
na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu, platí
osoby nad 18 let) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávka vína • jízdné vláčkem
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RÁJECKÉ TEPLICE
SLOVENSKO

Na pomezí Strážovských vrchů a Malé Fatry v romantickém údolí říčky Rajčianky leží exkluzivní lázně bohům zaslíbené. Jedině tady se totiž snoubí panenská příroda divokého Slovenska s unikátní léčivou termální vodou s obsahem
iontů vápníku a hořčíku, jež blahodárně působí na pohybový a nervový systém, a to vše zarámováno velkolepými antickými kulisami, kde si budete připadat jak řečtí bozi na vrcholku Olympu.
Ponořte se s námi do antického Řecka uprostřed Slovenska
a zapomeňte na starosti všedních dnů. Zdejší léčivá termální voda je bohatá na ionty vápníku a hořčíku, což blahodárně
působí na klouby, kosti, pohybový aparát a nervovou soustavu a celkově regeneruje organismus. K tomu je pro Vás k dispozici šest venkovních i vnitřních termálních bazénů ve stylu
starého řeckého chrámu s teplotou vody až 38 stupňů či šest
rozličných saun (jako třeba finská sauna, solná sauna nebo
arabská sauna) v saunovém světě a zóně Natural Spa, kde
mimo jiné najdete relaxační výplavový bazén s termální vodou, kam stéká vodopád po přírodním skalním bradle, či biojezero obložené přírodním kamenem s léčivou vodou o teplotě 40 stupňů upravovanou pouze mořskou solí.

Hotel Aphrodite 4*

Komfortní hotel Aphrodite 4* se nachází uprostřed krásné
přírody a nabízí exkluzivní ubytování a lázeňské procedury
poskytované pod jednou střechou. Interiér hotelu je v antickém stylu a služby na vynikající úrovni zaručují, že o Vás
bude postaráno jako o bohy. Klienti mají neomezený vstup
do termálního a saunového světa a také do jedinečného natural spa, zdejší balneocentrum poskytuje léčebné, relaxační a zkrášlující procedury na té nejvyšší úrovni.
Hotel nabízí stylové 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, telefonem, TV-SAT, minibarem, fénem a trezorem. Klientům je
k dispozici na pokoji župan. Restaurace Afrodite Palace 5* nabízí bohatý výběr evropské, ale i tradiční slovenské kuchyně.
Polopenze je nabízena formou výborných švédských stolů.
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RAJECKÉ TEPLICE lázně pro Afroditu

SLOVENSKO • POLOPENZE • 10× LÉČEBNÁ PROCEDURA

Slovensko je zemí nespoutanou a divokou,
s panenskou přírodou majestátních hor
a křišťálově čistých bystřin, plnou hlubokých
lesů, opředenou mnoha pověstmi a protkanou
blahodárnými termálními prameny. K tomu
pohostinnost zdejších lidí a vynikající slovenská
kuchyně, tolik podobná naší a přitom tolik odlišná.
Slovensko je zkrátka krajinou mnoha kontrastů,
které z něj činí tak jedinečnou, krásnou a právem
hrdou zemi.
1. den: odjezd ráno na Slovensko směr Starý Hrozenkov se
zastávkou na oběd v moravské kolibě, po poledni příjezd do
lázní Rájecké Teplice, ubytování, uvítací přípitek, relaxace
v termálním světě Aphrodite, večeře, večerní procházka po
lázních, nocleh
2. den: po snídani lékařská konzultace, léčebné procedury,
relaxace v termálním světě Aphrodite, odpoledne procházka
po lázních lázeňským parkem s jezírkem kolem Rybářské
bašty až k muzeu dopravy, večeře a relaxace v termálním
světě Aphrodite, nocleh
3. den: po snídani léčebné procedury, relaxace v termálním
světě Aphrodite, odpoledne výlet do Rájecké Lesné s poutní
bazilikou Narození Panny Marie ukrývající milostivou sochu
Frivaldské Panny Marie ze 16. století a unikátním dřevěným
slovenským betlémem, mistrovským dílem mistra Jozefa
Pekara s třemi stovkami ručně vyřezaných postav, z nichž
polovina se pohybuje, poté přejezd do světově proslulé
vsi Čičmany, kde budete mít pocit, že jste se ocitly mezi

malovanými perníkovými chaloupkami starými více než dvě
stě let, večeře, nocleh

4. den: po snídani léčebné procedury, relaxace v termálním
světě Aphrodite, odpoledne výlet do Malé Fatry (program dle
počasí), výjezd kabinkovou lanovkou na Chleb, krátký výstup
na Snilovské sedlo ve výšce 1524 metrů, s krásnými výhledy
do okolí, poté přesun do Terchové, rodište slavného zbojníka
Jura Jánošíka, kde v místním kostele je umístěn terchovský
dřevěný betlém, jehož jedna část je věnovaná Terchové
a starým lidovým řemeslům, návštěva minipivovaru Vŕšky
s prohlídkou a degustací zdejších piv, večer návrat na hotel,
večeře, relaxace v termálním světě Aphrodite, nocleh
5. den: snídaně, léčebné procedury, relaxace v termálním
světě Aphrodite, malá pěší tůra do okolí, zastávka ve stylové
Rybářské baště umístěné uprostřed nádherného parku
na jezeře s ochutnávkou čerstvých ryb, večeře, relaxace
v termálním světě Aphrodite, nocleh

6. den: po snídani ještě dopolední relaxace v termálním
světě Aphrodite, kolem poledne rozloučení s lázněmi, návrat
v pozdních večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: celodenní vstupy do termálního
a saunového světa Aphrodite a natural spa,
lékařská konzultace a 10× léčebná procedura
ZDARMA!
5.9. - 10.9.
14.990 Kč

Právě teď sleva 1000 Kč při rezervaci do1.5.2020
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5x ubytování (hotel Aphrodite 4*)• 5x polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček
na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů a ochutnávky
• pobytová taxa 0,90 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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VYŠNÉ RUŽBACHY
Naše

Postupně se Ružbachy začaly měnit na nejmodernější a nejvýznamnější lázně na Slovensku. Významu a léčivých účinků minerálních pramenů si všimli i spišští Němci, kteří tomuto místu předurčili pojmenování, když dali jednomu
z potoků jméno Rauschenbach „šumivý potok“ a z tohoto základu si místní obyvatelé přizpůsobili název blízký jejich jazyku - Ružbachy.
Balneoterapie
Srdcem lázní Vyšné Ružbachy je moderní budova Balneoterapie. Zde se nachází i oblíbený Vodní svět, který zahrnuje
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plavecký rehabilitační bazén 30°C, termální sedací bazén
36 °C, masážní bazén a saunu s minerálním bazénem 19 °C.
Jedinečná termální voda vyvěrá z podloží Spišské Magury
9ti prameny o teplotě 23-36°C. Nejvydatnějším pramenem
s obsahem plynu CO2 je pramen s poetickým názvem Isabela. Ružbašská termální voda léčí onemocnění pohybové, srdeční a nervové.

Grand Hotel Strand 4*
V krásném prostředí lázeňského parku leží elegantní spa
hotel, postavený ve španělském stylu pro korunní princeznu Isabelu de Bourbon. Chloubou hotelu je wellness
centrum (parní bylinná sauna, suchá finská sauna, jacuzzi, ochlazovací minerální bazén a solárium) a velký termální bazén 34°C s vodními atrakcemi. Hotel je spojen
krátkou chodbou s budovou Balneoterapie, kde probíhají léčebné procedury. K lázeňské pohodě přispěje i stravování formou švédských stolů.Těšit se můžete na speciality
slovenské kuchyně. Jistě Vás zláká lázeňská kavárna, kde
si můžete vychutnat šálek dobré kávy s moučníkem či pohár skvělého vína.
Grand hotel Strand nabízí pohodlné 2-lůžkové pokoje (1-2 přistýlky) s příslušenstvím, telefonem, radiem, fénem, TV/SAT
a minibarem. Klientům je k dispozici na pokoji župan.

SLOVENSKO

Na jižních svazích Vysokých Tater
v údolí Zálažného potoka v nadmořské výšce 623 m se nacházejí lázně Vyšné Ružbachy, jejichž historie
sahá až do roku 1595. V roce 1412 dal
Zikmund Lucemburský polskému králi Vladislavu II. Jagelonskému do zálohy
za půjčku na 360 roků 16 spišských měst včetně Vyšných
Ružbachů. V roce 1595 byla postavena první lázeňská budova s bazénem, kuchyní, jídelnou a společenskou místností. V roce 1882 koupil lázně polský gróf Andrej Zámoyski, který pocházel ze starého šlechtického rodu. V roce
1923 dal postavit přírodní termální koupaliště, které bylo
v té době největší na Slovensku a stalo se společenským
místem polské a uherské šlechty.

srdcovka
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VYŠNÉ RUŽBACHY lázně pod Tatrami

SLOVENSKO • POLOPENZE • POLEDNÍ POLÉVKOVÝ BUFET • 10× LÉČEBNÁ PROCEDURA

Dopřejte si pár dnů v krásné přírodě pod Tatrami
na čerstvém vzduchu v lázních Vyšné Ružbachy.
Poznejte zajímavé lidi a jejich folklór. Projeďte
se na pltích po řece Dunajci a užijte si tradiční
goralskou veselici. Ba co víc, načerpáte sílu
v termálních koupelích, dopřejete si lázeňské
procedury, které utuží Vaše zdraví, a ochutnáte
spišskou borovičku i první slovenskou whisku.
1. den: ráno odjezd na Slovensko přes Starý Hrozenkov, cestou za-

stávka na oběd, odpoledne příjezd do lázní Vyšné Ružbachy, uvítací
přípitek, beseda s lékařem, večeře, relaxace v hotelovém wellness
Izabela, nocleh
2. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne prohlídka lázní
a ochutnávka pramenů, relaxace v hotelovém termálním bazénu 34°C
a wellness Izabela (parní bylinná sauna, suchá finská sauna, jacuzzi,
ochlazovací minerální bazén a solárium) nebo ve Vitálním světě (masážní bazén, bazén s uhličitou vodou, finská sauna, ochlazovací bazének, fitness, tělocvična), večeře, taneční večer v Bílém domě, nocleh
3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet na Lubovnianský hrad, rozkládající se na travertinové skále vysoko nad

řekou Poprad, byl postaven ve 13. století jako strážný hrad a po
360 let patřil polským králům, návštěva Nestville parku s ochutnávkou první slovenské whisky, večeře, relaxace v termálním bazénu
a wellness Izabela, nocleh
4. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do NP Pieniny na slovensko-polském pomezí, zastávka v Červeném klášteře, kde žil létající mnich Cyprián, dobrodužná plavba na pltích po
romantické řece Dunajec s vyhlídkou na okouzlující vrchy Tři Koruny, posezení v kolibě s goralem Janko Gondekem, večeře, relaxace v termálním bazénu a wellness Izabela, taneční večer v Bílém
domě, nocleh
5. den: po snídani celodenní výlet do Vysokých Tater (program dle
počasí), vyhlídková jízda pod tatranskými velikány přes Tatranskou
Lomnici (výjezd kabinkovou lanovkou na Skalnaté pleso s krásnými výhledy na Lomnický štít), Starý Smokovec (zastávka ve slavné
kavárně Tatra na kávu a dort) a Štrbské pleso (pěší procházka po
naučné stezce kolem plesa, návštěva FIS areálu), večeře, relaxace
v hotelovém termálním bazénu a wellness Izabela, nocleh
6. den: po snídani relaxace v termálním bazénu Izabela, rozloučení s lázněmi, odpočatí a plní zážitků odjíždíme domů, zastávka na salaši Krajinka s možností nákupu sýrů, návrat ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: každý den neomezený vstup do termálního bazénu Izabela a hotelového wellness
• volný vstup do Vitálního světa • 10× léčebná procedura • polévkový bufet ZDARMA!
jaro

léto

podzim

16.6. – 21.6.

14.7. – 19.7.

25.8. – 30.8.

29.9. – 4.10.

8.990 Kč

8.990 Kč

8.990 Kč

8.990 Kč

Dítě 2 – 15 let na přistýlce platí 5.990 Kč
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (Grand Hotel Strand 4*) • 5× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce •

balíček na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • plavba na pltích
• lanovky • lázeňská taxa cca 1 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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BARDĚJOVSKÉ
Náš tip
KÚPELE

Šarišké večery s živou hudbou a ochutnávkou místních specialit přinášejí kus národní esence. V lázeňském parku se nachází Muzeum lidové architektury Horního Šariše se dvěma
dřevěnými kostelíky. Bardějovské Kúpele jsou součástí jedinečného středověkého města Bardějov zařazeného na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
První zmínka o Bardějovských kúpelích je z roku 1247, kdy
uherský král Béla IV. daroval území dnešních lázní i s prameny městu Bardějov. V 15. století se začaly používat k pravidelné lázeňské léčbě. Byla to císařovna Marie Terezie, která
v 18. století velkou mírou přispěla k rozvoji lázeňství v Bardějově. Dobrá pověst pronikla na dvory významných evropských panovníků. Tuto oázu zdraví a oddychu navštívilo hned

SLOVENSKO

Na severovýchodním Slovensku v objetí hustých jehličnatých lesů se rozkládají nejstarší balneologické a klimatické lázně. Osm studených léčivých pramenů vyvěrá podél
lázeňské kolonády. Minerální voda se pije 3× denně před
jídlem, množství a dobu určí ošetřující lékař. Prameny příznivě působí na nemoci trávícího ústrojí, poruchy látkové
výměny, pohybového ústrojí a potíže dýchacích cest. Nejznámějším pramenem je Herkules, který se vyznačuje vysokým obsahem CO2 a minerálů, zejména železa, sodíku,
boru a jodu. Vysoká úroveň medicínské péče se specializovanými lékaři zaručuje vhodnou léčbu v podobě pitných
kúr, termoterapie, vodoléčby, uhličité terapie nebo masáží. Klimatoterapie podporuje kyslíková dráha a 25 km značených turistických tras po pryskyřicí nasyceném parku.
několik osobností mezi nimi manželka císaře Napoleona I.
Marie Luisa, ruský car Alexandr I. a v roce 1895 také rakouská císařovna Alžběta. Její pobyt v Bardějově připomíná socha, léčebný dům i pramen, který nese její jméno.

Hotel Ozón 3*
Lázeňský hotel Ozón se rozkládá uprostřed krásného parku,
jen pár kroků od kolonády, kde vyvěrají léčivé prameny. Svým
hostům nabízí pohodlí a pestrou paletu služeb. Pouze v županu můžete zavítat na proceduru do Balneoterapie anebo
na výbornou kávu do kavárny. Chloubou hotelu je wellness
centrum s velkým termálním bazénem 32 °C, vířivkami, vodními tryskami, chrliči a vodopády, klidový bazén 36°C s perličkou a tryskami. Nechybí ani saunový svět (za příplatek cca
4€) s finskou saunou, tureckou lázní, bylinnou a infra saunou,
Kneippův chodník, tropická sprcha a vyhřívací lavice. Vše
pod jednou střechou!
Hotel nabízí komfortní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
TV/SAT, rádiem, telefonem, ledničkou a varnou konvicí. Hostům je k dispozici na pokoji župan. Vyhlídková lázeňská restaurace nabídne plnou penzi formou švédských stolů.
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BARDĚJOVSKÉ KÚPELE lázně plné síly

SLOVENSKO • PLNÁ PENZE • 10× LÉČEBNÁ PROCEDURA

Zavítejte na východ Slovenska do panensky
krásné a čisté přírody, kde pod jižními
svahy Nízkých Beskyd se rozkládají jedny
z nejstarších lázní Bardějovské Kúpele.
Pro výjimečné ovzduší s vůní jehličí a vzácné
minerální prameny si lázně oblíbily známé
osobnosti historického života. Rakouská
císařovna Alžběta se s lázněmi loučila slovy:
„Cítím se zdravá a svěží“. Bardějov je oázou
zdraví, klidu a pohody. Získá si i Vaše srdce!
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, cestou zastávka na

oběd, odpoledne příjezd do Bardějovských Kúpelí, uvítací přípitek,
relaxace v hotelovém wellness, večeře, nocleh
2. den: po snídani lékařská prohlídka, léčebné procedury, odpoledne prohlídka lázní a ochutnávka pramenů (8 minerálních pramenů), prohlídka Skanzenu šarišské dědiny (unikátní dřevěné stavby
představující kulturu a architekturu slovenského a rusínského obyvatelstva, včetně dvou kostelíků Sv. Michala a Sv. Mikuláše), relaxace v hotelovém wellness, večeře, nocleh

3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do Bardě-

jova (UNESCO), kouzelného středověkého města s původním opevněním, bazilikou sv. Jiljí a 11 gotickými křídlovými oltáři, posezení
v cukrárně Babička při kávě a dortíku, v podvečer návštěva unikátního dřevěného kostelíku v Hervartově (UNESCO), večeře, relaxace
v hotelovém wellness, nocleh
4. den: po snídani léčebné procedury, po poledni výlet do Košic,
druhého největšího města Slovenska, procházka po krásně opraveném historickém městském centru s řadou významných památek, nejcennější stavbou je Dóm sv. Alžběty, v místních kavárnách
a restauracích možnost ochutnat místní speciality, např. tokajské
víno z oblasti Košic, večeře, relaxace v hotelovém wellness, nocleh
5. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do Dukelského průsmyku, výstup na vyhlídkovou věž, procházka památníkem na 2.světovou válku Dukla, na rozloučenou taneční večer,
nocleh
6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, odpočatí a plní zážitků odjíždíme domů, zastávka na salaši Krajinka s možností nákupu sýrů,
návrat ve večerních hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: 5× vstup do hotelového bazénu a wellness • 1× vstup do saunového světa
• lékařská konzultace • 10× léčebná procedura • denně léčebná pitná kúra ZDARMA!
jaro

podzim

12.5. – 17.5.

23.9. – 28.9. (státní svátek)

9.990 Kč

9.990 Kč

Dítě 3-15 let na přistýlce platí 6.690 Kč (bez procedur) • Sleva 3. osoba 500 Kč
Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Ozón 3*) • 5× plná penze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na
cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca
1 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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LÁZNĚ
VELKÝ MEDER

Náš tip

Termální park byl otevřen v roce 1974, svými léčivými účinky
je známé nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. Složení vody
je téměř totožné s piešťanskými prameny. Termální voda je
vhodná k léčbě celé řady onemocnění pohybového ústrojí, nemocí kloubů, bolesti zad, revmatických potíží a má velice dobré regenerační účinky na lidský organismus. Dva termální prameny s léčivou vodou vyvěrají z hloubky 1500 m
a 2500 m a dosahují teploty 57 ˚C a 72 ˚C.
Lázně jeho Veličenstva, dobrého krále Matyáše
Termální park Thermal Corvinus se nachází v příjemném
prostředí 80 hektarového lesoparku a je otevřen 365 dní
v roce. Návštěvníkům nabízí 13 bazénů, z toho 6 venkovních, 5 vnitřních a 2 polokryté, s teplotou termální vody
26–37 ˚C. Celoroční provoz nabízí krytý rekreační bazén
o teplotě 30 ˚C se středovým perličkovým bazénem (33 ˚C),
dětským bazénem a 2 tobogany, polokrytý bazén s vodními
tryskami, z něhož je 1/3 krytá část. Otevřená část poskytuje jedinečné koupání pod sálající párou i v nejtužší zimě, venku v přírodě. Teplota vody v bazénu je 37 až 39 °C. Zábavný
bazén s vodní věží, rekreační bazén s hydromasáží (30 ˚C)
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a sportovní plavecký bazén (26–30˚C) se 4 plaveckými dráhami a nově také saunový svět se saunovými rituály zabezpečí návštěvníkům dostatek odpočinku i zábavy.
Termální park Corvinus po rekonstrukci nese jméno jednoho z nejslavnějších uherských panovníků Matyáše Korvína (1443–1490), v jehož rodovém erbu byl černý havran
se zlatým prstenem. Období panování tohoto krále připomínají malby na stěnách, architektonické prvky lázní i logo
s havranem.

AQUA & THERMAL VARGA 3*
Rodinný hotel se nachází před branami termálního parku
Corvinus. Za pouhou minutu či dvě se dostanete pouze v
županu a pantoflích do termálních bazénů. Hotel je oblíbený pro kvalitní služby a přátelskou atmosféru. Nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, ledničkou, varnou konvicí, fénem, TV-SAT, telefonem, trezorem
a WI-FI připojením. Všechny pokoje jsou s balkonem. Klientům je k dispozici župan za denní poplatek 1€. (U jednolůžkových pokojů je sociální zařízení obvykle sdílené s druhým jednolůžkovým pokojem).
Restaurace pro všechny klienty se nachází v hotelu Thermal
Varga a láká nabídkou pokrmů slovenské a maďarské kuchyně. Stravování je formou švédských stolů.
Hoteloví hosté mohou využívat léčebné i kosmetické procedury v sousedním salónu Afrodita Spa za mimořádně
výhodné ceny.

SLOVENSKO

Město Veľký Meder leží v malebné krajině Podunajské nížiny v dolní části Žitného ostrova, který je ohraničen řekami Dunaj a Malý Dunaj. Nachází se v Trnavském kraji,
20 km jihovýchodně od Dunajské Stredy a 25 km od maďarského města Györ. V nedávné minulosti se město jmenovalo Čalovo, svůj původní název získalo opět v roce
1990. Okolí města je charakteristické uměle vytvořenými kanály, přírodními jezery a především svými termálními prameny.
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VELKÝ MEDER relax na dosah

SLOVENSKO • POLOPENZE • 4× LÉČEBNÁ PROCEDURA

Prožijte nezapomenutelné chvíle v malebné
krajině Podunajské nížiny, v oáze klidu mezi
vinicemi v lázních Veľký Meder. Ve městě,
které se nachází nedaleko maďarských hranic,
relaxujte v blahodárné termální vodě, jejíž
složení je téměř totožné s piešťanskými prameny.
Veľký Meder srdečně vítá každého návštěvníka
toužícího po odpočinku, zážitcích a dobrém vínku!
1. den: ráno odjezd na Slovensko, odpoledne příjezd do lázní Vel-

ký Meder, ubytování, možnost relaxace v lázních Thermal Corvinus
(vnitřní a vnější bazény s termální vodou 36 - 38 °C, podle zkušenosti lékařů má zdejší termální voda příznivé účinky na léčení kloubových
onemocnění, páteře, svalovou únavu a celkově přispívá k regeneraci
organismu), uvítací přípitek, večeře, nocleh
2. den: po snídani výlet do starobylého města Györ, nazývaného barokní perlou na Dunaji, které okouzlí každého turistu, procházka středověkými uličkami plnými obchodů a kaváren, stánky s občerstvením
nabídnou oblíbené maďarské speciality, relaxace ve zdejších termálních a zážitkových lázních Rába Quelle (termální a zážitkové bazény
s léčivou vodou, jež se využívá k regeneraci svalů, kloubů a kostí, dýchacího a ženského ústrojí), večeře, nocleh

3. den: po snídani relaxace v lázních Thermal Corvinus, odpoledne
zastávka u unikátní technické památky, posledního z plovoucích mlýnů, vede k němu pravděpodobně nejdelší krytý dřevěný most ve střední Evropě, návštěva vinařství Svatý Peter, ležícího v malebné krajině
Podunajské nížiny, v oáze klidu a ticha, víno je pro místní vinaře životním postojem, díky kterému život dostává smysl, jednotlivá vína tak vyprávějí své příběhy a různorodé odrůdy zachutnají každému, prohlídka vinic a vinného sklepa spojená s ochutnávkou šesti druhů místních
vín a drobným občerstvením, večeře, nocleh
4. den: po snídani relaxace v lázních Thermal Corvinus, odpoledne
výlet k vodnímu dílu Gabčíkovo, které je považováno za stavbu tisíciletí, odedávna budilo obdiv i vášně Čechoslováků a Maďarů a dostalo
se až k soudnímu dvoru do Haagu, jedná se o komplex vodních staveb,
kanálů a zdymadel na hraniční řece Dunaj, večeře, nocleh
5. den: po snídani celodenní relaxace v lázních Thermal Corvinus,
malé pěší túry za zdravím, na rozloučenou Vás čeká ochutnávka slovenských vín s prezentací společnosti Hubert, nocleh
6. den: po snídani možnost relaxace v lázních Thermal Corvinus,
po poledni odjezd do Bratislavy, okružní jízda se zastávkami na známých místech, pěší procházka spojená s prohlídkou města, ozdraveni na těle a osvěženi na duchu odjíždíme, návrat do ČR ve večerních
hodinách
* změna programu vyhrazena

MONABONUS: 4× neomezený vstup do termálních lázní Corvinus a 4× léčebná procedura ZDARMA!
jaro

podzim

14.4. – 19.4.

13.10. – 18.10.

8.490 Kč

8.490 Kč

Nástupní místa: Praha, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Aqua & Thermal Varga 3*) • 5× polopenze • výlety dle programu • služby

průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • vstup do lázní
Rába Quelle v Györu • lázeňská taxa cca 1 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
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Naše a
srdcovk

OSTROV
ISCHIA

Ischia je jediný ostrov ve Středomoří, který Vám dává sílu a chuť žít!

ITÁLIE

Ostrov plný vůní a zeleně, úrodné vinice a citrusové háje,
starobylá městečka rozesetá po úbočí sopky Monte Epomeo, krásné písčité i romanticky divoké pláže, ale především hřejivé slunce a zázračné termální prameny - to je
Ischia. Kouzelný ostrov, jehož břehy omývá Tyrhénské
moře a krátká vzdálenost jej odděluje od Neapole a známého ostrova Capri. Ischia je jediné místo na světě, kde
člověk společně s přírodou vytvořili krásu, která vrací
sílu a dává chuť žít. Ischia to je jedinečná dovolená, kde
svou mysl osvěžíte a své tělo ozdravíte!
BUSEM až na OSTROV ISCHIA JEDINĚ S MONATOUREMTrajektem i s monabusem
Vydejte se s námi do jižní Itálie na termální ostrov Ischia.
Čeká Vás vyhlídková jízda luxbusem přes Brennerský průsmyk mezi alpskými velikány až do přístavu Pozzuli, kde se
s Vámi autobus nerozloučí. Pro vaše pohodlí bus trajektuje
spolu s Vámi (a Vašimi zavazadly) až na ostrov Ischia, jehož
břehy omývá Tyrhénské moře. Na palubě si vychutnáte ranní (pravé italské) cappucino a polechtají Vás první sluneční
paprsky.
Po připlutí na ostrov Vás autobus pohodlně vyloží před branami Vašeho hotelu!

VILLA AL PARCO 3*
Velmi oblíbený rodinný hotel, sestávající z hlavní budovy a přilehlých pavilonů, leží v krásné exotické zahradě, nedaleko
od slavné písčité pláže San Francesco. Do živých uliček středověkého Foria se dostanete příjemnou 20 min procházkou
při moři nebo 5 min jízdou ostrovním autobusem. Nedaleko
hotelu se nachází slavná botanická zahrada La Mortella, jejímž patronem je následník britského trůnu – princ Charles.
Hotel: K ozdravení a osvěžení slouží 2 bazény s termální vodou (venkovní minerální a vnitřní termální), sluneční terasa s lehátky a také stylový bar s domácím limoncellem pánů
majitelů.
Pokoj: Útulné 2-lůžkové pokoje s balkonem či terasou (možnost 1–2 přistýlek) jsou vybaveny telefonem a příslušenstvím.
Klimatizace je za příplatek 10 €/den (k úhradě na místě).
Stravování: Polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 2 menu o 3 chodech), nápoje k večeři nejsou v ceně.
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RELAX s elixírem mládí ISCHIA

ITÁLIE • POLOPENZE
Dopřejte si týden plný pohody, poznávání ostrovních krás,
slunění na písečných plážích a koupání v Thyrénském moři.
Kromě veselého okruhu ostrovem a omlazující a zkrášlovací
kúry v termálním parku Nitrodi, Vás čekají pěší procházky
za zdravím, ranní cvičení v bazénu a v rozkvetlé zahradě
hotelu. Dech se Vám zatají z překrásných výhledů na
nejvyšším vrcholku Monte Epomeo a opravdovou relaxaci
poznáte teprve v zátoce Sorgetto, kde přímo do moře
vyvěrají horké prameny.
1. den: ranní odjezd na Rozvadov, přes Německo, Rakousko, vyhlídkovou
cestou pod alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Neapole, trajekt Pozzuoli–Ischia (1,5 hod), ubytování
v hotelu, odpoledne relaxace v termálech, slunění, koupání v moři
3. den: dopoledne uvítací schůzka s delegátem, osvěžující koktejl, slunění
a koupání v moři, v odpoledních hodinách veselá projížďka výletním vláčkem
Foriáčkem, romantická procházka po starobylém Foriu se slavným kostelíkem Santa Maria del Soccorso (z filmu Nebožtící přejí lásce)
4. den: před snídaní ranní osvěžující cvičení v bazénu, dopoledne veselý
okruh ostrovem (za příplatek), během kterého se dozvíte spoustu zajímavého, ochutnáte capuccino v Serrara Fontana, navštívíte rybářské městečko Sant‘Angelo se slavnou pláží Maronti a chybět nebude ani ochutnávka
ostrovních vín a likérů, odpoledne slunění a koupání v moři, večerní relaxace v bazénu
5. den: ranní cvičení v bazénu, dopoledne výlet do termálního Parku Nitrodi,
kde termální voda má nejsilnější účinky, je jediným pitným pramenem ostrova a podporuje vnitřní i vnější regeneraci organismu, příznivě působí především na pokožku a růst vlasů, sprchování a prezentace skvělé termální
kosmetiky s odborným výkladem a individuálním poradenstvím, podvečerní relaxace v bazénu
6. den: ranní protahovací cvičení s relaxační hudbou, poté příjemná plavba lodí kolem ostrova se zastávkami v jeskyních a v nejkrásnějších zátokách ostrova, koupání v průzračné vodě, ochutnávka specialit místní kuchyně, folklor a tanec přímo na palubě, jedinečný zážitek, který Vám nedá

zapomenout na ostrov Ischia (za příplatek), po výletu odpočinek a relaxace
v bazénu, před večeří výtvarná dílnička
7. den: ranní cvičení v bazénu, dopolední koupání v moři a slunění, odpoledne procházka přes výběžek Punta Caruso s tajemnou přírodní modlitebnou
Zaro a vilou La Colombaia, kde žil a tvořil proslulý italský režisér Visconti, do
městečka Lacco Ameno, jehož symbolem je sopečný „hřib“ uprostřed moře,
po večeři letní kino v opojné atmosféře hotelové zahrady
8. den: ranní protahovací cvičení, dopolední výlet do městečka Ischia Ponte na překrásný Aragonský hrad (za příplatek), který je zdaleka viditelnou
dominantou a je spojen s ostrovem mostem vystavěným Alfonsem Aragonským, kromě historických událostí se tu odehrávaly i tajná milostná vzplanutí, tomu podlehli i Michelangelo Buonarroti a překrásná Vittoria Colonna,
odpolední procházka k majáku na výběžku Punta Imperatore, relaxace
v bazénu
9. den: dopoledne sladké „nicnedělání“ na pláži a ostrovní nakupování suvenýrů, rozloučení s ostrovem, v podvečer trajekt Ischia–Pozzuoli, noční přejezd přes Itálii a Rakousko do ČR
10. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách
* změna programu vyhrazena
Monabonus: PROJÍŽĎKA VÝLETNÍM VLÁČKEM S PROHLÍDKOU
FORIA, NÁVŠTĚVA TERMÁLNÍHO PARKU NITRODI
S PREZENTACÍ KOSMETIKY, ranní cvičení v bazénu a v hotelové
zahradě, pěší túry za zdravím a letní kino ZDARMA!
BUSEM
LETECKY *
12.6. – 21.6.
11.990 Kč 13.6. – 20.6.
16.990 Kč
19.6. – 28.6.
11.990 Kč 20.6. – 27.6.
16.990 Kč
28.8. – 6.9.
11.990 Kč 29.8. – 5.9.
16.990 Kč
4.9. – 13.9.
11.990 Kč 5.9. – 12.9.
16.990 Kč
sleva 1.000 Kč při rezervaci do 31. 3. 2020

*letadlem: v dopoledních hodinách odlet Praha - Neapol, transfer do přístavu v Pozzuoli či Neapoli a přejezd trajekem cca 1,5 hodiny na ostrov Ischia, zpět po snídani odjezd do přístavu, trajekt cca
1,5 hodiny do Neapole, a přejezd na letiště, odpolední let do České republiky

Po celý relax pobyt se o Vás bude starat zkušený a usměvavý tým CK Monatour,
delegátka Romana Ježková a senior animátorka Jana Červinková!

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Beroun, Rokycany, Plzeň
Cena zahrnuje: • doprava lux busem či letadlem • trajekt na Ischii a zpět • 7× ubytování (hotel ***) • 7× polopenze • průvodcovské služby •
balíček na cestu • štamprlička pro dobrou náladu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • pobytovou taxu 2 € /os/noc (hradí se na recepci hotelu)
• vstupné do termálních parků a navštěvovaných objektů • týdenní ostrovní jízdenka cca 15 € • fakultativní výlety

41

21

RELAX s vinobraním na ISCHII

ITÁLIE • POLOPENZE

Kdo vlastně dovezl víno na Ischii a kdo založil první
vinice? Byli to řečtí osadníci? Vydejte se s námi
po stopách bájného krále Nestora a objevte jeho
zázračný pohár, z kterého dle pověsti kdo se napije,
ten bude okouzlen bohyní Afrodité.
Lásku možná najdete ve sklence ostrovního vína
tak opojného, jako samotná Ischia, při toulkách po
vinných sklípkách, jejichž historie sahá až do doby
dávno minulé, nebo při vinobraní, kdy se potkáte
s ostrovany na vinicích přímo pod Epomeem.
Zažijte příjemnou zářijovou atmosféru ostrova
a načerpejte energii při koupelích v Tyrhénském
moři a termálních pramenech.
1. den: ranní odjezd směr hraniční přechod Rozvadov, přes Německo, Rakousko, vyhlídkovou cestou pod alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Neapole, trajekt Pozzuoli–Ischia (cca 1 hod), ubytování
v hotelu, odpoledne relaxace v termálních bazénech, slunění, koupání v moři
v zátoce San Francesca, večeře, nocleh
3. den: snídaně, uvítací schůzka s osvěžujícím koktejlem, dopolední slunění
a koupání v moři, odpoledne romantická procházka po starobylém Foriu se
slavným kostelíkem Santa Maria del Soccorso (z filmu Nebožtící přejí lásce),
večeře, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne možnost veselého okruhu kolem ostrova, který
Vás zavede na ta nejznámější místa, poznáte Lacco Ameno, živé městečko se
sopečným hřibem uprostřed moře, Casamicciolu, první lázně na ostrově, Ischii, hlavní město, střežené nedobytným Aragonským hradem, městečko Serarra Fontana odkud vede cesta na nejvyšší vrchol Monte Epomeo, Sant‘Angelo, malebný domov mnoha dávných rybářů, které neztrácí své kouzlo ani
dnes, a Forio, městečko mnoha kostelů, cestou ochutnáme skvělé místní likéry, odpoledne relaxace v hotelových termálech, slunění a koupání v moři, večeře, nocleh
5. den: snídaně, dopoledne omlazující koupel v prameni Nitrodi, ve stejnojmenném termálním parku uprostřed zeleně a bylinkové zahrady, s popíjením

této zázračné vody a možností nákupu místní léčivé a pěstící přírodní kosmetiky, poté nezapomenutelné posezení s obědem a vínem v typickém vinném
sklípku se spoustou zajímavého vyprávění o domorodých zvycích, pověstech
a vínu s místním vinařem, večeře, nocleh
6. den: snídaně, možnost lodního výletu kolem ostrova s jídlem, vínem a koupáním po celý den, nebo návštěva některého z překrásných termálních parků
s bazény s léčivou vodou, relaxace a slunění, večeře, posezení se sklenkou lahodného vína při sledování romantického filmu pod hvězdnou noční oblohou
v zahradě hotelu, nocleh
7. den: snídaně, ranní výprava do vinice v okolí městeček Serrara-Fontana a typická ostrovní vendemie, ruční sklizeň hroznů a za odměnu po dobře
,,odvedené práci“ pozdní tradiční ostrovní oběd v podobě králíka po ischitánsku u pana Gulia na náměstíčku ve Fontaně s místními starousedlíky, večeře, nocleh
8. den: snídaně, dopoledne možnost návštěvy dominanty ostrova Aragonského hradu, kde se víno po staletí nejen konzumovalo, ale také pěstovalo a zpracovávalo, odpoledne relaxace v termálech, slunění, koupání v moři, večeře,
veselý večer na rozloučenou s ochutnávkou výborných místních vín podle výběru majitele hotelu pana Mattea, nocleh
9. den: snídaně, dopoledne sladké „nicnedělání“ na pláži a nakupování suvenýrů, rozloučení s ostrovem, v podvečer trajekt Ischia–Neapol (cca 1,5 hod),
noční přejezd přes Itálii, Rakousko a Německo do ČR
10. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách
MONABONUS: Vendemie, sklizeň hroznů a tradiční ostrovní
oběd v podobě králíka po ischitánsku u pana Gulia
• Zážitková degustace s ochutnávkou místních specialit
a veselým povídáním
• Kouzelný večer s ochutnávkou vynikajících místních vín
s majitelem hotelu panem Matteem
BUSEM
18.9. – 27.9.

LETECKY *

10.990 Kč 19.9. – 26.9.

15.990 Kč

* letadlem: v dopoledních hodinách odlet Praha - Neapol, transfer do přístavu v Pozzuoli či Neapoli a přejezd trajekem cca 1,5 hodiny na ostrov Ischia, zpět po snídani odjezd do přístavu, trajekt cca
1,5 hodiny do Neapole, a přejezd na letiště, odpolední let do České republiky

Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Kolín, Nymburk, Jičín, Pardubice, Hradec Králové, Beroun, Rokycany, Plzeň
Cena zahrnuje: • doprava lux busem či letadlem • trajekt na Ischii a zpět • 7× ubytování (hotel ***) • 7× polopenze • průvodcovské služby • balíček na cestu
• štamprlička pro dobrou náladu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den • pobytovou taxu 2 € /os/noc (hradí se na recepci hotelu)
• vstupné do termálních parků a navštěvovaných objektů • týdenní ostrovní jízdenka cca 15 € • fakultativní výlety
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Kouzelné pláže Foria
Pláže starobylého Foria se Vám nabízejí a jako krásné ženy
lákají k prozkoumání. Každá je jiná, osobitá, má svou náladu či atmosféru a tajemná zákoutí. Jsou to Citara, Cava
del Isola, Chiaia, a jeden nesmělý mladík Svatý Frantík (San
Francesco). Citara je slavná, žádaná a všemi obdivovaná
jako známá herečka. Její dlouhé břehy se zlatým pískem se
snoubí s Poseidonovými zahradami. Cava del Isola je tajemná, tak trochu nepřístupná jako čarodějka. Ukrytá mezi barevnými skalisky si pohrává se stříbrošedým pískem. Chiaia
to je bodrá žena s otevřenou náručí. Patří všem jako písčitá pláž před branami Foria s mělkými vodami, kde každý najde své místo.
San Francesco je nesmělý mladík se svými myšlenkami, odolává svodům Citary, Cavy a Chiaia. Zlaté písky s průzračnou
vodou překvapí skalisky s živými bary a další ženou Mortellou, botanickým skvostem ostrova.

Zázračné prameny na Ischii
Na Ischii vyvěrá více než 100 horkých a studených léčivých
pramenů. O jejich účinku věděli již staří Římané a proto zakládali termální lázně, kde si vodou a bahnem léčili své revma a další neduhy. V místních kronikách můžeme mezi nejslavnějšími návštěvníky číst jména jako svatý František
z Assisi, Michelangelo Buonaroti, Garibaldi, Alfonso Aragonský, admirál Nelson či Henrik Ibsen. Každý rok se však seznam slavných rozšiřuje o jména známá z filmů, populární
hudby, politiky i módy. Zatímco revma si sem jezdí léčit starší
pánové, povadlé pleti se tu zbavovala Liz Taylor a Meryl Streep, a zdejší průzračný vzduch byl pravým balzámem pro Karla Gotta. Lázně na ostrově nabízejí nepřeberné množství lázeňských kúr, které dokáží zázraky a po nichž se má člověk
cítit jako znovuzrozený. Lázeňská auta pro Vás přijedou přímo do hotelu, takže odpadá nepříjemné přebíhání. Přímo ze
svého pokoje vyjdete v županu a za pár minut jste na proceduře. Ale i ten, kdo si žádné kúry nepředplatí, se může zdarma vykoupat v horkých termálech hotelových bazénů.
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SILVESTR V EGERU 100% relax, 100% jinak

MAĎARSKO • HOTEL & POLOPENZE • SILVESTROVSKÁ NOC

Oslavte konec letošního roku 100% relax a 100%
jinak! Tentokrát v kouzelném starobylém Egeru,
kde na každém kroku vyvěrají prameny a na
každém druhém se pěstuje vinná réva. Římané
si oblíbili místní lahodná vína a Turci zdejší
blahodárné prameny. Vy si zamilujte obojí. Čeká
vás silvestrovská noc s hvězdami maďarského
nebe a velkolepým ohňostrojem.
1. den: ráno odjezd do Maďarska, malá okružní jízda Bu-

dapeští, odpoledne příjezd do lázeňského města Eger,
uvítací přípitek, večeře, odpočinek v hotelovém wellness
centru (vnitřní bazény s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy, finská sauna, parní lázeň, aromasauna), PŘEDSILVESTROVSKÁ PARTY (čardáš, guláš, zpěv, tanec),
nocleh

2. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfür-

dö s přímým vstupem z hotelu (venkovní a vnitřní bazény s unikátní léčivou vodou 28-38°C, obsahem vápníku
a hořčíku, blahodárně působící na pohybové ústrojí), odpoledne prohlídka Egeru, nazývaného barokní perlou Maďarska, večeře, ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC s hvězdami
maďarského nebe a velkolepým ohňostrojem (spousta
dobrého jídla a pití, živá hudba, zpěv, víno, pálenka a tanec, vybrané nápoje zdarma, půlnoční tombola a radost
až do rána), nocleh

3. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpolední rituální novoroční očista těla i ducha v jedinečných tureckých lázních ze 16. století Török Fürdö, večeře, nocleh

4. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö,
odpoledne veselá jízda po vinné stezce do Szépasszony
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Völgy, posezení ve sklípku při skleničce vína bikavér a leanyka, odpočinek v hotelovém wellness centru, nocleh

5. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle
a osvěženi na duchu odjíždíme domů, návrat v pozdních
večerních hodinách

Cena zahrnuje: •doprava lux busem • 4× ubytování (hotel
Flora 3*) • 4× polopenze • služby průvodce • uvítací přípitek •
balíček na cestu • výlety dle programu • zákonné pojištění CK •
MONABONUS • silvestrovská noc
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů, vstup do
Tureckých lázní, ochutnávka vína • pobytová taxa 500 HUF/
os/noc (hradí se na recepci hotelu)

ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC
s velkolepým ohňostrojem JIŽ V CENĚ!
MONABONUS: každý den vstup do termálních lázní a hotelového wellness ZDARMA!
30.12.2020 – 3.1.2021

11.990 Kč

Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 9. 2020

Hotel Flora 3*
Ubytování je v oblíbeném hotelu Flora 3* ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím, telefonem, TV/SAT a minibarem. Hotel
leží v lázeňském parku uprostřed pramenů, jen pár kroků od
starého města. Z hotelu vstoupíte přímo do termálních lázní
Egertermálfürdö. Pouze v županu (k dispozici na pokoji) zavítáte do hotelového wellness (termální bazény a saunový svět).
Polopenze je formou bohatých švédských stolů.
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SILVESTR V TAPOLCE 100% relax, 100% jinak

MAĎARSKO • HOTEL & POLOPENZE • SILVESTROVSKÁ NOC

Silvestr jako žádný jiný! Prožijte letošní Silvestr tak
trochu jinak. S přáteli a sklenkou lahodného moku
v blahodárných termálech komfortního hotelu Pelion
v lázních Tapolca. S přáteli, dobrým vínkem, zdravým
dechem a úsměvem na rtech vstoupíte do nového roku
2021. VIVAT SILVESTR, VIVAT MONATOUR!
1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, odpoledne
příjezd do hotelu, uvítací přípitek, relaxace v termálních bazénech (venkovní a vnitřní termální bazény s unikátní vodou
33°- 37°C s obsahem vápníku, hořčíku, síry a CO2, blahodárně
působící na pohybové ústrojí, finská sauna, parní lázeň, aroma sauna), večeře, PŘEDSILVESTROVSKÁ PARTY, nocleh

2. den: po snídani veselá procházka po lázních Tapolca zakončená koupáním v Mlýnském jezeře pod taktovkou starosty města, pro zahřátí ochutnávka tří vzorků balatonských vín a domácí
pálenky na molu u jezera, gulášová párty (jitrničky, jelita, langoše, svařené víno) na terase hotelu, relaxace v léčebné jeskyni
a termálních bazénech, ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC s hvězdami maďarského nebe a velkolepým ohňostrojem (silvestrovská galavečeře, živá hudba, tanec a zpěv, půlnoční přípitek
s lahví maďarských bublinek, novoroční slavnostní bufet a radost až do rána), nocleh
3. den: snídaně a oběd formou novoročního brunche, po poledni dobrodružný výlet k Balatonu do romantického Szigligetu, kde
se koná otužilecká slavnost spojená s novoročním koupáním, návštěva starobylého sklepu Eszterházy pince, pálenka na přivítanou, ochutnávka balatonských vín s drobným pohoštěním, jak na
Nový rok, tak po celý rok, po návratu relaxace v léčebné jeskyni
a termálních bazénech, večeře, nocleh
4. den: po snídani návštěva unikátní krasové jeskyně spojená
s projížďkou na lodičkách, odpoledne relaxace v léčebné jeskyni a termálních bazénech, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v léčebné jeskyni a termálních bazénech, po poledni ozdraveni na těle i na duchu odjíždíme domů,
návrat ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (hotel
Pelion 4*) • 4× polopenze • uvítací přípitek • předsilvestrovská párty • žhavá silvestrovská noc s velkolepým ohňostrojem
a slavnostní galavečeře s půlnočním přípitkem • silvestrovská
koupací show na jezeře Malomtó a županová guláš párty • novoroční branch • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávka vína • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC
s velkolepým ohňostrojem JIŽ V CENĚ!
MONABONUS: neomezený vstup do termálních bazénů,
wellness a léčebné jeskyně, sportovně relaxační aktivity každý den ZDARMA
30.12.2020 – 3.1.2021

12.990 Kč

Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 9. 2020

Hotel Pelion 4*SUPERIOR
Ubytování je v komfortním hotelu Pelion 4* ve 2-lůžkových klimatizovaných pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem, trezorem, fénem a minibarem. Klientům je k dispozici na pokojích
župan. Hotel má vlastní wellness centrum (venkovní a vnitřní termální bazény s atrakcemi, chrliči, vířivkami a protiproudy, saunový svět). Polopenze je formou bohatých švédských
stolů. Každý den hotel pořádá sportovně relaxační aktivity
ZDARMA. Maďarským unikátem je léčebná jeskyně v krasovém podloží pod hotelem s možností každodenní dechové terapie a cvičení.
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SILVESTR V HÉVÍZU 100% relax, 100% jinak

Novinka

MAĎARSKO • HOTEL & POLOPENZE • SILVESTROVSKÁ NOC

Každý se rád vrací do pohody, kde se dobře jí a pije, kde
je co k vidění, vyvěrají léčivé prameny, voní paprika
a guláš a v hospůdkách se tančí pravý čardáš. Tentokrát
oslavte Silvestr v kouzelných lázních Hévíz a ponořte se
do jedinečného jezera s horkou termální vodou a vstupte
do nového roku jako znovuzrození. A kdo objeví
rozkvetlý leknín na jezeře, bude mít štěstí po celý rok!
1. den: ráno odjezd do Maďarska, cesta přes Bratislavu a dále
Zádunajím do lázní Hévíz, večeře, živá hudba a tanec, nocleh
2.den: po snídani neomezená relaxace v hotelovém wellness s léčebným termálním bazénem s vodou stejného složení jako v jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 36–38 °C blahodárně působí na pohybové ústrojí, osteoporózu a ekzémy),
odpoledne veselá jízda vláčkem „Hévízáčkem“ na Weinberg
(dle počasí), posezení při skleničce a ladění formy na večer...
Silvestrovská oslava (spousta dobrého jídla a pití, zpíváme,
tančíme, radujeme se až do rána), nocleh
3. den: po snídani neomezená relaxace v hotelovém wellness
s léčebným termálním bazénem, odpoledne výlet k Balatonu,
největšímu sladkovodnímu jezeru střední Evropy, do malebné vesničky Szigliget s typickými domky se střechou z rákosu,
novoroční „žbluňk“ do Balatonu, někdo po kotníky, někdo po
kolena, někdo po pás, někdo komplet, návštěva slavného starobylého sklepu Eszterházy Pince, ochutnávka kvalitních vín,
možnost nákupu, večeře, živá hudba a tanec, nocleh
4. den: po snídani neomezená relaxace v hotelovém wellness
s léčebným termálním bazénem, odpoledne výlet do městečka
Keszthely s barokním zámkem („maďarské Versailles“) a anglickým parkem, výstup na zámeckou věž s výhledem na město a Balaton, návštěva muzea marcipánu s posezením u kávy
a marcipánovou dobrůtkou, večeře, nocleh
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5. den: po snídani rozloučení s Hévízem, odjezd přes Slovensko do České republiky, návrat ve večerních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4x ubytování (hotel
Helios 3*superior) - 4x polopenze • služby průvodce • balíček
na cestu • MONABONUS • Silvestrovská noc • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní pojištění UNIQA 30 Kč/
os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů •
ochutnávka vína • jízdné vláčkem • pobytová taxa 550 HUF/
os/noc (hradí se na recepci hotelu)

ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC
s velkolepým ohňostrojem JIŽ V CENĚ!
MONABONUS: neomezený vstup do léčebného termálního bazénu a hotelového wellness, sportovně relaxační aktivity každý den ZDARMA!
30.12.2020 – 3.1.2021

10.990 Kč

Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 9. 2020

Hotel Helios 3*SUPERIOR
Léčebný a Wellness hotel Helios 3* se nachází v krásném rozlehlém parku a je vzdálen pouhých 500 metrů od světoznámého termálního jezera Gyógy-tó. Tento hotel je výjimečný
svým bazénem s termální vodou stejného složení jako v unikátním jezeře a lázeňskými wellness službami. Pro celkovou
relaxaci a komplexní ozdravení těla i ducha nabízí každodenní pohybové aktivity (vodní gymnastika, léčebný tělocvik pro
zdravou páteř a klouby, procházky za zdravím). Hotel Helios
nabízí 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, WIFI, telefonem,
trezorem, lednicí, fénem a balkonem. Klientům je k dispozici
na pokoji župan.

USOVÁ FLOTILA
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U
MONATOUR
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Cestování začíná již na palubách našich autobusů
S námi jezdíte moderními autobusy zn. SETRA s klimatizací, WC, LCD monitory, lednicí a minibarem.
Naši usměvaví a zkušení řidiči mají pro Vás připraveny chlazené a horké nápoje, štamprličku
pro dobrou náladu a také teplé párky a polévky, které přijdou všem cestovatelům k chuti.

Rezervujte si místo v předních řadách busu za 299 Kč
S naší autobusovou flotilou se dálek nemusíte bát!
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Za ozdravením těla a osvěžením ducha
Ponořte se do termální léčivé vody a vychutnejte si uklidňující působení tepla.

Nadýchněte se vůní přírodních silic a dopřejte si masáž. Vyzkoušejte střídavé proudy ledové a teplé vody,
vychutnejte si slasti vířivé koupele.

V lázních Hévíz, Eger, Zalakaros, Hajdúszoboszló, Tapolca,
Bükfürdő, Sárvár, Lenti, Bardějovské Kúpele, Vyšné Ružbachy,
Velký Meder a Rajecké Teplice.
Vás očekává magie vody, tepla, světla, masáží, pohybu a zdraví.
Odhalte novou lásku Slovinsko
a na dosah ležící lázně Terme Olimia, Moravske Toplice, Laško a Radenci.

Cestovní kancelář Monatour
Pražská 165, 280 02 Kolín 1, tel. 321 71 81 71
Tyršova 2584, 288 00 Nymburk, tel. 325 512 597
Valdštejnovo náměstí 88, 506 01 Jičín, tel. 493 538 818
Palackého 84, 541 01 Trutnov, tel. 724 177 977

www.monatour.cz

Infolinka: 724 39 39 39

