
             MAĎARSKO - Hajdúszoboszló
Městečko s mnoha hotely, restauracemi, tržnicí,...  Má asi 25 tis. obyvatel a leží zhruba
220 km východně od Budapešti. Jsou to moderní a největší termály v Evropě. 

Lázeňský  areál -  Celý  komplex  zahrnuje  léčebnou  část,  "pláž",  veliký  aquapark  a
aquapalace.  Má 3 bazény s léčivou vodou, 4 termální zážitkové bazény, koupaliště s 13
různými bazény,  "Středomořskou pláž", Aquapark (zvlaštní vstupenka např. na 2 hod.),
Aquapalace (kryté tématické bazény). 
Léčivá  voda  je  bromitá  s  vysokým  obsahem  jódu.  Léčba  je  vhodná  zejména  pro
chronickou  artritidu,  degenerativní  artrózu,  zánětlivé  onemocnění  páteře,  chronické
neuropatie, neuralgie, chronické bolesti svalů, chronické kožní nemoci,...
Voda v celém komplexu má teplotu v rozmezí 25C až 38C.  
Vstupné do areálu  cca 170,- Kč/ den pro dospělého a  140,- Kč pro děti a důchodce.

Ubytování: ve studiích cca 250 m od vstupu do areálu na klidném místě. Studia  mají 1
pokoj  (pro  2  osoby  s  možností  1  přistýlky  pro  dítě),  kuchyňku  (s  lednicí,  nádobím,
příbory) a sociální zařízení se sprchou či vanou, balkón.

Stravování: Lze přiobjednat snídaně (švédské stoly) za 130,- Kč /1 snídani. Polopenze
za 220,- Kč / 1 polopenzi.  Ditě do 7 let platí polovinu a ve stáří 8 - 16 let platí 70% z
ceny jídla. V areálu jsou bohaté možnosti stravování za velmi příznivé ceny.  

 

Termín 2017 Dní/nocí Cena/os.

21.7. -  30.7.   10/7 5390

28.7. -   6.8. 10/7 5390
  
       
Slevy: -     pro děti do 15 let  -1.000,- Kč  (v doprovodu dospělé osoby). 

- spojení 2 turnusů   -700,-Kč
- vlastní doprava -700,-Kč

Příplatek:  za 1 lůžkový pokoj 1.000,-Kč; klimatizace á 700,-Kč/týden

Svozy:  H. Králové, Pardubice, V. Mýto + 450,-Kč/os.; Litomyšl, Polička, Svitavy + 350,-
Kč/os. Svozy budou zajištěny při min. 6 osobách.  

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem (Opava, Ostrava, Olomouc, Brno),
ubytování s pobytovou taxou, spotřebu energií, lůžkoviny, uvítací drink, delegáta CK. 
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