
1denní Maďarsko

 MOŠOŇ 
Termální lázně Flexum s návštěvou tržnice a Paprika čárdy (restaurace)

  
 

2023: 29.4.(So) ▪ 27.5.(So) ▪ 3.6.(So) ▪ 24.6.(So) ▪ 30.9.(So) ▪ 14.10.(So) ▪ 28.10.(So) ▪ 
          11.11. (So) ▪ 25.11.(So) ▪ 9.12.(So) ▪ 31.12.(Ne, Silvestr bez tržnice a čárdy)

CENA: 500 Kč
 
Program:
Odjezd v 5:45 z Otnice  (Restaurace u Marků), v 6:30 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), v 6:50
z Hustopečí (IVECO), v 7:00 z Břeclavi z parkoviště u obchodního domu TESCO přes Bratislavu, Maďarsko, zastávka v Mošoni
na tržišti (kromě 31.12.), možnost nakoupení maďarských specialit), 9:30-16:30 koupání v termálních lázních. Odjezd z lázní
do  typické  maďarské  restaurace  –  Papriky  čárdy  (17:00–18:30),  možnost  večeře:  3.000–5.000  HUF,  jídelníček  je  i  ve
slovenštině, odjezd do ČR, příjezd do Břeclavi, Hustopečí, Brna a Otnice ve večerních hodinách.
(Pro termíny bez zastávky v čárdě je odjezd z lázní v 17:00 a příjezd do Brna cca v 19:30)

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 pantofle.

Cena zahrnuje: Dopravu a průvodce.
Cena nezahrnuje: Skupinový vstup do lázní za 1 osobu (platí se průvodci v autobusu nebo při uzavření smlouvy): 330 Kč, děti
do 18 let: 300 Kč, děti do 6-14 let 280 Kč, sauna 10 € (platí se u pokladny lázní).
Lze dokoupit cestovní  pojištění  (úraz,  storno zájezdu z důvodu nemoci,  léčebné výlohy)  41 Kč a místenku na konkrétní
sedadlo v autobusu 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.: 542219201
e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz, IČO: 47903678

 
touroperátor: CK Alka tour



4denní Maďarsko

SÁRVÁR nově ALL INCLUSIVE

 TERMÁLNÍ LÁZNĚ + HOTEL PARK INN 4*

2023 :   8.6.-11.6.(Čt-Ne)        14.9.-17.9.(Čt-Ne)

CENA: 8.200 Kč
1 dítě na přistýlce do 5,99 let se 2 dospělými osobami 2.600 Kč
1 dítě na přistýlce do 13,99 let se 2 dospělými osobami 5.700 Kč
1 dospělý na přistýlce se 2 dospělými osobami 6.800 Kč
 

 

Program:
 1. den: Odjezd z Brna v 12:00 od bývalých lázní na ul. Kopečná, Maďarsko, Sárvár, ubytování v hotelu, odpolední svačina, 
termální lázně do 22:00, od 17:30 večeře, volný program, nocleh.
2. den: Sárvár (v hotelu ALL INCLUSIVE) – termální lázně, nocleh.
3. den: Sárvár (v hotelu ALL INCLUSIVE) – termální lázně, nocleh.
4. den: Sárvár (v hotelu ALL INCLUSIVE) – termální lázně, do 12:00 opuštění lázní, v 14.00 odjezd z hotelu, 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, 43o C a 2.000 m
s vysokým obsahem soli,  83o C.  Areál  má krytý léčebný bazén 30o C, polokrytý léčebný bazén 36o C, 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,  revmatismus,  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 TV kanály si hotel účtuje 
3.000 HUF za 1 připojení.
 
Cena zahrnuje: Dopravu, 3x nocleh v 2lůžkových pokojích s možností přistýlky s ALL INCLUSIVE (snídaně, svačina, oběd,
svačina, večeře, pivo, víno, nalko nápoje), vstup do termálních lázní a průvodce. Doporučujeme si vzít gumové přezůvky.
Cena nezahrnuje: 1lůžkový pokoj (4.000 Kč/3 noci), lázeňský poplatek od 18 let 1.650 HUF - 5,1 €, komplexní pojištění (úraz,
storno  z důvodu  nemoci,  léčebné  výlohy)  164  Kč,  místenka  na  konkrétní  sedadlo  v autobusu  à  100  Kč,  samostatné
dvousedadlo pro 1 osobu 500 Kč. 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
 CA LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO: 47903678

Tel.  542 219 201, mobil 605253954, 605253955,
 e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz

touroperátor: CK ALKA TOUR

mailto:brno@likidistravel.cz


1denní Slovensko
VEĽKÝ MEDER 
(Termální lázně)  www.termalsro.sk  

                

2023: 20.5.(So) ▪ 17.6.(So) ▪ 9.9.(So) ▪ 23.9.(So)

Cena: 500 Kč
 
Program:

Odjezd v 7:00 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), v 7:20 z Hustopečí (IVECO),
v 7:30 z Břeclavi z parkoviště u obchodního domu TESCO, přes Bratislavu, příjezd do Veľkého Mederu,
pobyt v termálních lázních, v 17:00 odjezd z lázní, příjezd do Břeclavi cca v 19:00, do Hustopečí cca
v 19:20, do Brna cca v 19:30.
 
Veľký  Meder  má  10.000  obyvatel,  nachází  se  v  jihovýchodní  části  Podunajské  nížiny,  70  km  od
Bratislavy směrem na Komárno. Možnost nákupu výborných slovenských klobás.
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 roce 1974,  má 9  bazénů o rozloze  3.337 m² a poskytuje  celoroční  služby  ve  3  krytých
bazénech s propojením na vnější bazén s teplotou vody 38–40 °C. V letní sezóně je k dispozici dalších 5
bazénů,  2 tobogány,  plážový volejbal,  stolní  tenis,  2 dětská hřiště,  3 restaurace,  8 stánků rychlého
občerstvení a další služby, které slouží ke spokojenosti návštěvníků. Od roku 2001 je v provozu nový
krytý areál s bazénem o velikosti 300 m² s doplňkovým vybavením jako je 5 saun, dětský bazén, vířivý
bazén, perličková koupel, masáž, solárium, magnetoterapie, jacuzzi a nové prostorné šatny. 

Celý areál je obklopen 8,3 ha lesoparkem s možností procházek na udržovaných a značených cestách.
Vnitřní lehátka jsou zdarma, venkovní jsou za poplatek 2 € za 1 lehátko. 

Doporučujeme si vzít plavky, ručník a gumové pantofle k bazénu. 

Cena zahrnuje: Dopravu a průvodce.

Cena nezahrnuje: Skupinový stup do lázní: 330 Kč, děti do 3 let zdarma.

Lze dokoupit cestovní pojištění (úraz, storno z důvodu nemoci, léčebné výlohy) za 41 Kč a místenku na konkrétní sedadlo

v autobusu za 50 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1 osobu za 200 Kč. 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, TEL.: 542219201
e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz, IČO: 47903678

                                                                                                                                                                                                                
touroperátor: CK Alka tour

http://www.termalsro.sk/

	CENA: 500 Kč

