1denní Maďarsko

GYŐR
(Termální lázně Rába Quelle) www.gyortermal.hu

2018: 17.2.(So, čárda) ♦ 3.3.(So, čárda) ♦ 17.3.(So, bez čárdy) ♦ 2.4.(Po,
čárda, Velikonoce) ♦ 14.4.(So, bez čárdy) ♦ 28.4.(So, čárda) 12.5.(So, bez čárdy)
♦ 26.5.(So, čárda) ♦ 9.6.(So, bez čárdy) ♦

CENA: 480 Kč
Program v sobotu:
Odjezd v 6:30 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), přes Bratislavu, v sobotní termíny
zastávka v Mošoni na tržišti (možnost nakoupení maďarských specialit), 10:45 - 15:45 koupání v termálních
lázních.
Odjezd v 15:45 do typické maďarské Paprika čárdy (17:00–18:30), možnost večeře: 1.500–3.500 HUF, jídelníček
je ve slovenštině, nabídka obsahuje téměř 100 maďarských specialit, příjezd do Brna cca ve 20.30.
Lázně tvoří nový krytý areál, otevřený 4.10. 2003. V lázních jsou kryté i venkovní sedací a plavecké bazény s termální
vodou bohatou na minerály (teplota vody v bazénech 29 oC - 38 oC), s perličkovými lázněmi, podvodními masážními
tryskami, vodopády a tobogány (64 m a 38 m), za příplatek sauna a možnost masáže, restaurace s výbornou maďarskou
kuchyní (teplé jídlo: 1.500-3.500 HUF), kavárna a vodní bar přímo v bazénu. Termální voda je účinná při léčbě
revmatismu, kloubů a páteře, pohybového a trávicího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest.
Doporučujeme si vzít gumové přezůvky, koupací plášť a ručník.
Cena zahrnuje: Dopravu a průvodce.
Cena nezahrnuje: Celodenní vstup do lázní 300 Kč, děti do 15 let a důchodci 250 Kč.

Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno z důvodu nemoci, léčebné výlohy) 30 Kč/ den a
místenku na konkrétní sedadlo v autobusu à 50 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1
osobu 200 Kč
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,
TEL./FAX: 542219200-1, e-mail: prodej@likidistravel.cz

organizuje: CK ALKA TOUR

1denní Maďarsko

MOŠOŇ
(Termální lázně Flexum) www.flexumrt.hu

2018: 17.2.(So, čárda) ♦ 3.3.(So, čárda) ♦ 17.3.(So, bez čárdy) ♦
2.4.(Po, čárda, Velikonoce) ♦ 14.4.(So, bez čárdy) ♦ 28.4.(So, čárda)
12.5.(So, bez čárdy) ♦ 26.5.(So, čárda) ♦ 9.6.(So, bez čárdy) ♦

CENA: 440 Kč
Program v sobotu:
Odjezd v 6:30 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), přes Bratislavu, Maďarsko,
zastávka v Mošoni na tržišti (možnost nakoupení maďarských specialit),
9:45 - 16:15 koupání v termálních lázních. Odjezd z lázní do typické maďarské Papriky čárdy (17:00–18:30),
možnost večeře: 1.500–3.500 HUF, jídelníček je i ve slovenštině, nabídka obsahuje téměř 100 maďarských
specialit, odjezd do ČR, příjezd do Brna cca ve 20:30.
Mošoň: Město Magyaróvár (v doslovném překladu Maďarský starý hrad) vzniklo spojením vesnic Mošoň,
Magyaróvár a Lucson v r. 1939. Leží při soutoku řeky Litavy do mošoňského ramene Dunaje v severozápadním cípu
Maďarska. Město má 17 mostů, krásné historické centrum s pěší promenádou, s mnoha obchody a restauracemi.
Lázně tvoří sedací bazén – teplota vody 38 ºC, dětský bazén, krytý i venkovní plavecký bazén – vše vyhřívané. Lze
využít 2 sauny, masáže, kadeřník a pedikúra. K dispozici je občerstvení a dobré víno v areálu lázní. Termální voda je
bohatá na minerály, jód, účinná při léčbě pohybového ústrojí, svalových onemocnění, poruch páteře, revmatických,
nervových a dalších onemocnění.
Doporučujeme si vzít plavky, osušku, župan a gumové přezůvky.
Cena zahrnuje: Dopravu a technického průvodce.
Cena nezahrnuje: Vstup do lázní: 330 Kč, děti do 14 let: 230 Kč.
Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno z důvodu nemoci, léčebné výlohy) 30 Kč/ den a místenku na konkrétní
sedadlo v autobusu à 50 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1 osobu 200 Kč.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,
TEL./FAX: 542219200-1, e-mail: prodej@likidistravel.cz

organizuje: CK ALKA TOUR

4denní Maďarsko

SÁRVÁR
TERMÁLNÍ LÁZNĚ + HOTEL PARK INN 4*
(Termální lázně) www.sarvarfurdo.hu www.parkinnsarvar.hu

2018: 7.6.-10.6.(Čt-Ne) ♦ 20.9.-23.9.(Čt-Ne)
CENA: 6.000 Kč
1 dítě na přistýlce do 6 let se 2 dospělými osobami 2.400 Kč
1 dítě na přistýlce do 12 let se 2 dospělými osobami 4.200 Kč
1 dospělý na přistýlce se 2 dospělými osobami 5.000 Kč

Program:
1. den: Odjezd v 12:00 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), Maďarsko, Sárvár, ubytování
v hotelu, termální lázně do 22:00, od 17:30 večeře, volný program, nocleh.
2. den: Snídaně, Sárvár - termální lázně, večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, Sárvár - termální lázně, večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, Sárvár - termální lázně, do 12:00 opuštění lázní, v 13.00 odjezd z hotelu, 15:00-16:30 návštěva
maďarské restaurace (Carda), jídelníček je ve slovenštině, příjezd do Brna ve večerních hodinách.
Sárvár se pyšní dlouhou historií, leží v srdci oblasti Západního Podunají, v údolí řeky Rába, mezi vrcholky pahorkatiny
Kemeneshát. Svými přírodními krásami, majestátným středověkým hradem Nádasdy vár, hudebními akcemi a četnými
příležitostmi pro využití volného času nabízí skutečný odpočinek.
Lázně byly otevřeny v r. 2002. Vodní plocha lázní činí 3.600 m², mají 2 termální prameny v hloubce 1.200 m,
43oC a 2.000 m s vysokým obsahem soli, 83oC. Areál má krytý léčebný bazén 30oC, polokrytý léčebný bazén
36oC, polokrytý zážitkový bazén 33oC, vodní školku 30oC, léčebné centrum, welness centrum, fitness oddělení, říši
saun, solárium, od jara do podzimu víceúčelový plážový plavecký bazén, bazén s vlnobitím a skluzavku. Léčivé účinky
termální vody: pohybová ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby, páteř, úbytek vápníku, rehabilitace po
úrazu, lupénka, ekzém, pocení a deformita. V blízkosti lázní je TESCO.
Hotel Park Inn 4* byl otevřen v r. 2006, přímé propojení s lázněmi krytou chodbou, recepce, prostorná hala s
barem, kavárna, restaurace, relaxační zóny a společenské prostory (trenažér golfu a basketbalu, stolní fotbal, šipky),
dětský koutek, terasa, konferenční sál, směnárna, půjčovna kol, léčebné procedury (wellness, salón krásy). Pokoje WC,
sprcha, fén, TV-SAT, trezor, klimatizace, na pokoji k dispozici župan, bezplatné WI-FI internetové připojení. Za placené
V kanály si hotel účtuje 3.000 HUF za 1 připojení.
Cena zahrnuje: Dopravu, 3x nocleh v 2lůžkových pokojích s polopenzí formou švédských stolů, vstup do termálních
lázní a průvodce. Doporučujeme si vzít gumové přezůvky.
Cena nezahrnuje: Příplatek za 1lůžkový pokoj (2.800 Kč/3 noci) a lázeňský poplatek (1,7 €/ 1 den).
Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno z důvodu nemoci, léčebné výlohy) 30 Kč/ den a místenku na
konkrétní sedadlo v autobusu à 100 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1 osobu 500 Kč
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,
TEL./FAX: 542219200-1, e-mail: prodej@likidistravel.cz

organizuje: CK ALKA TOUR

2DENNÍ SLOVENSKO
SLOVENSKÝ GROB + VEĽKÝ MEDER
Husí hody + termální lázně
www.termalsro.sk

2018: 24.11.-25.11.(So-Ne)
CENA: 2.200 Kč
Program:
1. den: Odjezd v 14:00 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), ubytování v hotelu v okolí Sence,
Slovenský Grob - večeře (husí hody s posezením 19:00 - 22:00), návrat na hotel.
2. den: V 7:00 snídaně, v 7:45 odjezd z hotelu, 9:30-16:00 termální lázně Veľký Meder, možnost návštěvy Solné
jeskyně s mořským mikroklimatem (4 €), příjezd do Brna ve večerních hodinách.
Obec leží 2 km od městečka Pezinok vedle Malých Karpat. Slovenský Grob je známý chovem a prodejem hus a kačen a
hlavně pořádáním husích hodů v místních domácích restauracích. Znalci „husaciny“ a dobrého vína jezdí za pečenými
husami každoročně. K „husacine“ se podávají lokše, kapusta (červené zelí), burčák a malokarpatská vína.
V městečku Slovenský Grob se dobře najíte a pobavíte na zdejších husích hodech, které mají již více než stoletou
tradici. Ochutnáte tradiční lokše a pečenou husu.
Veľký Meder má 10.000 obyvatel, nachází se v jihovýchodní části Podunajské nížiny, 70 km od Bratislavy směrem na
Komárno. Termální prameny vyvěrají z hloubky 1.500 m o teplotě 57–68 °C. Příznivě působí na kloubní poruchy,
nemoci páteře a svalů a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Termální koupaliště bylo otevřeno v r. 1974,
poskytuje celoroční služby v krytém bazénu s propojením na vnější bazén s teplotou vody 38 – 40 °C. V letní sezóně
jsou k dispozici i další 4 bazény, 2 tobogány, minigolf, plážový volejbal, velká pláž, hřiště pro děti, maxišachy,
restaurace a stánky rychlého občerstvení. Od r. 2001 je v provozu nový krytý areál s bazénem o velikosti 300 m² s
doplňkovým vybavením jako je sauna, dětský bazén, vířivý bazén, perličková koupel, masáž, solárium a nové prostorné
šatny. Celý areál je obklopen 100 ha lesoparkem s možností procházek na udržovaných a značených cestách.
V areálu jsou povinné gumové přezůvky a nelze platit českými korunami.
Cena zahrnuje: Dopravu, nocleh se snídaní, husí hody (1/4 husy + lokše + červené zelí), vstup do lázní a průvodce.
Příplatek za 1lůžkový pokoj: 400 Kč
Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno z důvodu nemoci, léčebné výlohy) 30 Kč/ den a místenku na
konkrétní sedadlo v autobusu à 50 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1 osobu 500 Kč

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,

TEL./FAX: 542219200-1, e-mail: prodej@likidistravel.cz
ORGANIZUJE: CK ALKA TOUR

Maďarsko, Zalakaros, hotel Venus***
Zájezdy s autobusovou dopravou
Lázeňské město Zalakaros leží na jihozápadě Maďarska, 30 km
od Balatonu. Je jedním z nejmladších lázeňských středisek, jehož
85-99°C horké vody byly “objeveny” během průzkumů ropných
ložisek. Jeho prameny poskytují léčivou vodu jódového a
brómového charakteru a mají ze všech maďarských lázeňských vod
nejvyšší obsah fluoru. Jsou tu tři bazény pod širým nebem a vanové koupele pro veřejnost. Ve formě
koupelí je zalakarošská voda vhodná pro léčení pooperačních stavů, pro léčení nemocí pohybového
ústrojí, pro rehabilitace a je účinná při léčení chronických gynekologických potíží. Ze zajímavostí v okolí
by návštěvníci neměli minout ptačí rezervaci v Zimány, která je vzdálena pouze 18 kilometrů. Mezi
další "povinné" návštěvy patří shlédnutí stáda zubrů, chovaných 10 km od lázní; tato zvířata žijí v
Evropě jen vzácně v divoké přírodě. Blízký Zalavár je proslulý svými zříceninami staroslovanského
hradiště a za návštěvu stojí i jezero Balaton. Poloha: krásný rodinný hotel Venus leží v klidné části
města, nedaleko lázeňského centra Gránit Gyógyfürdö. Vybavení: restaurace s mezinárodní kuchyní a
maďarskými specialitami, bar, bazén, sauna, fitness, ping-pong, masáže, venkovní bazén se sluneční
terasou, uzavřené parkoviště s bezpečnostními kamerami, pronájem kol, jízdy na koních, ochutnávky vín
apod. Ubytování: 42 krásných, pohodlně zařízených pokojů s balkonem nebo s terasou, TV, minibarem,
trezorem, telefonem, prostornou koupelnou se sprchou a WC, Wi-Fi. V přízemí jsou pokoje pro
hendikepované klienty. Stravování: Polopenze - snídaně a večeře formou bohatého bufetu sestaveného
ze sezonních a regionálních produktů s důrazem na zdravou výživu. Vegetariánská a dietní kuchyně na
vyžádání. Welness: termální bazén, bazén s atrakcemi, finská sauna, infra sauna, vířivka, parní lázeň,
fitness, venkovní bazén se sluneční terasou. K dispozici je posilovna a stolní tenis. Za poplatek: speciální
masáže a elektroléčba pod vedením odborného lékaře, kulečník, půjčovna kol, jízda na koni, masáže,
kosmetika, kadeřník, solárium, pedikúra, manikúra. Domácí mazlíčci: pobyt možný na vyžádání
předem.
10.3.-13.3.2018
Jarní prázdniny

Cena na osobu
4dny/3noci s
polopenzí a dopravou
Osoba ve dvoulůžkovém
pokoji
Přistýlka 14-17,9 let
Přístýlka do 13,9 let
ubytování+strava
Přístýlka do 13,9 letpouze doprava
Jednolůžkový pokoj

3 990

30.3.-2.4.2018
5.7.-8.7.2018
SVÁTKY
POUZE 1 DEN
DOVOLENÉ
5 990

28.4.-1.5.2018
SVÁTEK
POUZE 1 DEN
DOVOLENÉ

27.9.-30.9.2018
SVÁTEK
POUZE 1 DEN
DOVOLENÉ

15.11.18.11.2018

4 570

5 450

4 280

2 970
ZDARMA

4 100
ZDARMA

3 360
ZDARMA

3 790
ZDARMA

3 200
ZDARMA

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

3 990

5 990

4 570

5 450

4 280

Program zájezdu:
1.den : z Prahy v 06.00 hod., další nástupní místa dle dohody, cestou zdravotní zastávky. Po příjezdu do hotelu nás čeká
ubytování, relaxace koupání a večeře. 2.-3. den: po snídani relaxace v termálních lázních, večeře. 4.den: snídaně,
koupání a relaxace do 12.00 hod. (pokoje jsou k dispozici do 10:00 hod., odjezd do ČR v cca 13.00.
Cena zahrnuje: 4 dny/3 noci ubytování s bufetovou snídaní a večeří, dopravu autobusem, technický doprovod,
neomezené vstupné do hotelového Wellness Centra a jeho fitness prostor, volné užití županů a ručníků, pojištění
cestovní kanceláře dle zákona. Cena nezahrnuje: turistickou taxu : cca € 1,7/osoba/noc – platba na místě.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,

TEL./FAX: 542219200-1, e-mail: prodej@likidistravel.cz
ORGANIZUJE: CK BENA TOUR

MAĎARSKO – LÁZNĚ HEVÍZ –
AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY 2018.
DĚTI DO 3.9 LET ZDARMA se 2 dospělými
osobami.
Lázně Hevíz jsou jedny z největších a nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku. Je zde přírodní jezero s termální
vodou (vhodná k léčení nemocí pohybového ústrojí, revmatizmu, onemocnění páteře, kloubů a kostí, osteoporózy,
Bechtěrevové nemoci, poúrazových a pooperačních ortopedických stavů. Díky termálnímu jezeru patří Hevíz mezi
nejvyhledávanější a největší lázeňská střediska nejen v Maďarsku, ale v celé Evropě. Vzdálenost Praha– 520 km.
Hotel PANORAMA***: dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, telefonem, radiem, TV/SAT, minibarem, županem a
balkonem. Hotel je vzdálen 100 metrů hevízského léčebného jezera.
Cena za osobu
pobyt 4dny/3noci
Dvoulůžkový
Jednolůžkový

30.3.-2.4.
SVÁTEK
5 640
6 320

28.4.-1.5.
SVÁTEK
5 640
6 320

5.-8.7.
SVÁTEK
5 440
6 130

27.9.-30.9.
SVÁTEK
5 440
6 130

15.-18.11.
5 250
5 930

Cena zahrnuje: ubytování 4 dny/3 noci, autobusovou dopravu, průvodce, snídani formou bufetu, polévkový bufet v
poledne, bufetovou večeři, 3x vstup na 3 hodiny do termálních bazénů hotelu nebo do termálního jezera včetně vstupu
do solné jeskyně, každý večer živá muzika v lobby baru, používání koupacího pláště a bezpečnostní schránky, Wi-Fi,
1x relaxační masáž (20 minut).
Cena nezahrnuje: lázeňskou /pobytovou/ taxu: cca 1,8 €/osoba nad 18 let/noc – platí se na místě.
Program zájezdu:
1.den : z Prahy v 06.00 hod. a dále po dálnici D1 (nástupní místa u benzínových čerpadel nebo motorestů), cestou
zdravotní zastávky. Po příjezdu do Hevízu nás čeká ubytování, večeře, procházka s průvodcem a dle zájmu návštěva
csardy.
2. den: po snídani relaxace v termálních lázních. Po polévkovém bufetu fakultativně výlet do Keszthely (7 km) u
Balatonu. Po procházce promenádou parkem okolo Balatonu můžeme navštívit nejznámější historickou památku města
– zámek Festetics (čtvrté největší a nejkrásnější aristokratické sídlo v Maďarsku). Po návratu nás čeká večeře.
3.den: snídaně, relaxace, polední polévkový bufet, výlet vláčkem na „vinný kopeček“ Weinberg - možnost návštěvy
poutního kostela nebo návštěva některého z četných sklípků, možnost degustace a nákupu. Po návratu večeře.
4.den: snídaně, koupání a relaxace do 12.00 hod. (pokoje jsou k dispozici do 12.00 hod.), polévkový bufet, odjezd do
ČR v cca 13.00 hod.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,

TEL./FAX: 542219200-1, e-mail: prodej@likidistravel.cz
ORGANIZUJE: CK BENA TOUR

3denní Maďarsko

BUDAPEŠŤ+MOŠOŇ
2018: 30.3.-1.4.(Pá-Ne, Velikonoce)
CENA: 3.000 Kč
Program:
den: Odjezd v 6:00 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), z Bratislavy
v 7:20 z autobusové zastávky Patrónka, příjezd do Budapešti, prohlídka města s průvodcem:
Citadela, Hradní vrch, Matyášův chrám, Rybářské bašty, Parlament, Opera, bazilika sv.
Štěpána, odjezd na hotel, nocleh.
den: Snídaně, odjezd z hotelu, náměstí Hrdinů a památník Milénia, návštěva termálních lázní
Szechneyi, nocleh.
den: Snídaně, odjezd z Budapešti do Mošoně, návštěva termálních lázní Flexum, v 16:30
odjezd do typické maďarské Paprika čárdy na večeři, příjezd do Brna ve večerních
hodinách.
Termální lázně Szechenyi otevřené v r. 1881 a nově zrekonstruované, které jsou největším
evropským lázeňským komplexem, pramen je nejhlubší a nejteplejší v Budapešti, na povrch vyvěrá
voda o teplotě 75 °C. Termální voda je bohatá na minerály, účinná při léčbě pohybového ústrojí,
revmatických a nervových potíží, používá se také jako pitná kúru při léčení katarálních poruch
dýchacího a zažívacího ústrojí. V blízkosti lázní se nachází ZOO.
Trmální lázně Flexum tvoří sedací bazén – teplota vody 38 ºC, dětský bazén, krytý i venkovní
plavecký bazén – vše vyhřívané. Lze využít 2 sauny, masáže, kadeřník a pedikúra. K dispozici je
občerstvení a dobré víno v areálu lázní. Termální voda je bohatá na minerály, jód, účinná při léčbě
pohybového ústrojí, svalových onemocnění, poruch páteře, revmatických, nervových a dalších
onemocnění.
Doporučujeme si vzít plavky, koupací čepici do plaveckého bazénu v Szechenyi lázních,
osušku, župan a gumové přezůvky.
Cena zahrnuje: Dopravu, 2x nocleh v hotelu v Budapešti v 2lůžkovém pokoji se snídaní
(WC, sprcha na pokoji) a průvodce.
Cena nezahrnuje: Vstup do termálních lázní. Szechenyi 5.400 HUF, Flexum 3.720 HUF.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 800 Kč/1 os.
Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno z důvodu nemoci, léčebné výlohy) 30 Kč/ den a
místenku na konkrétní sedadlo v autobusu à 100 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1
osobu 500 Kč

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO: 47903678
TEL./FAX: 542219200-1, e-mail: brno@likidistravel.cz,
prodej@likidistravel.cz

TOUROPERÁTOR: CK ALKA TOUR

