SLOVINSKO 2020
AUTOBUSEM – pobyty 4 noci, 5 nocí, 7 nocí
Radenci – hotel Radin A**** ♥ ♥ ♥
Vhodné pro klienty se zvýšeným krevním tlakem a při léčbě kardiovaskulárních onemocnění.
Lázně
Lázně Radenci leží na pomezí Panonské nížiny, blízko hraničních přechodů s Rakouskem a
Maďarskem. Byly vybudovány na přírodním zdroji minerální vody. Přírodní léčivé vlastnosti
minerální vody byly uznány už v 1882, kdy se zde léčili první hosté. Lázně jsou známé i díky své
minerální vodě Radenska, kterou lze koupit skoro všude ve střední Evropě. Pramen byl objeven v
roce 1833 a „minerálka“ byla poprvé natočena v roce 1896. Záhy si našla svou cestu jak do Říma na
stůl papeže, tak na vídeňský císařský dvůr.
Lázně jsou vyhlášeny svými nejmodernějšími lékařskými přístroji pro kardiovaskulární
diagnostická vyšetření. Dále mají k dispozici tým lázeňských i specializovaných lékařů (internistů,
kardiologů, fyzioterapeutů), kteří se starají o zdraví hotelových hostů 24 hodin denně. Zdravotní
centrum „Tri srca“ v Radenci nabízí rehabilitaci pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
Indikace
Kardiovaskulární onemocnění (stav po infarktu myokardu, stavy po operaci srdce, poruchy
srdečního rytmu, angina pectoris, vysoký krevní tlak, obtíže krevního oběhu dolních končetin,
neurologická onemocnění, úrazy a onemocnění centrálního a periferního nervového systému,
metabolická onemocnění (cukrovka, obezita), onemocnění ledvin a močových cest, osteoporóza,
revmatizmus, artróza.

Moravske Toplice – hotel Termal****
Lázně
Lázně Terme 3000 se nacházejí v malém městečku Moravske Toplice a od léta 2000 se pyšní
komplexem venkovních a vnitřních bazénů (30-38 °C) s celkovou vodní plochou 5 000 m². Vodní
svět – 22 bazénů, 4 otevřené skluzavky, skluzavky s volným pádem, největší atrakcí je 22 m rampa
s dvěma skluzavkami, jedna o délce 170 m a druhá 140 m. Celkem zde můžete využít následujících
atrakcí: vodopády, gejzíry, podvodní masážní proudy, vzduchové masáže, protiproud, vířivé
koupele, skokanské můstky i klasické plavecké dráhy. Terme 3000 dále nabízejí tureckou a finskou
saunu, solárium, dětské hřiště, několik restaurací a bar.
Největší zvláštností je jedinečná černá termální voda s výjimečnými léčebnými vlastnostmi, která
vyvěrá z hloubky 1175 až 1467 metrů a má teplotu 72 °C, čímž je tento přírodní zázrak zcela
unikátní (ostatní uhličité prameny jsou většinou studené). V roce 1964 byla tato voda prohlášena za
přírodní léčivou.
Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, rehabilitace po zlomeninách, neakutní stádia
chronických zánětů pohybového ústrojí, poúrazová a pooperační rehabilitace, revmatismus, nemoci
vegetativního nervového systému, onemocnění dýchacích cest, kožní nemoci.
LUBLAŇ – program jednodenního výletu s průvodcem
(platí pro pobyty s prohlídkou Lublaně – 7 nocí)
V cca 8.30 odjezd z hotelu, v cca 10,15 příjezd do Lublaně. Prohlídku začneme na Prešernovo náměstí, u
sochy France Prešerna, slavného slovinského básníka, který se přátelil s neméně slavným Karlem Hynkem
Máchou. Seznámíme se s jeho prací a významem pro slovinský jazyk a národ. Na Prešernově náměstí se již
setkáme s dílem slavného slovinského architekta Jože Plečnika (Trojitý most, kolonáda), který dlouhou dobu
působil i v Praze. Přejdeme řeku Ljubljanici, prohlédneme si Dračí most a dozvíme se, proč je právě drak
symbolem města. Prohlídka starého města, městská katedrála se sousedícími budovami, barokní Mestni trg
s radnicí a fontánou tří řek, Stari trg a Gornji trg – nejlépe zachovaná původní středověká část města.
Pozůstatky římské osady Emona a další díla Jože Plečnika: Ilyrský památník, Križanke, Národní a univerzitní
knihovnu si prohlédneme na druhém břehu řeky. Pokračujeme přes Kongresové náměstí s významnými

budovami Kazina, Slovinská filharmonie, Lublaňská univerzita, kostel Svaté trojice, Plečnikovo gymnázium.
Procházíme se podél Náměstí republiky s parlamentem a dozvíme se o desetidenní válce, po které se
Slovinsko v roce 1991 stalo nezávislou republikou. Zastavení u "Mrakodrapu", první výškové stavby v bývalé
Jugoslávii. Prohlídku zakončíme návštěvou velice zajímavého kostela sv. Michala – dalšího noblesní díla
Plečnika – nedaleko centra Lublaně. Odjezd zpět do hotelu v cca 15.30.
Právo na změnu / úpravu programu vyhrazeno. Den konání jednodenního výletu sdělí delegát v místě.

MORAVSKE TOPLICE – fakultativní výlet
U všech termínů zájezdů (kromě vánočního pobytu) je možno zakoupit půldenní fakultativní
výlet s návštěvou biofarmy Lüšt a výrobny šunky Kodila.
Cena: 500 Kč / osoba.
Cena zahrnuje: prohlídku biofarmy Lüšt, ochutnávku všech druhů rajčat a rajčatového džusu,
prohlídku výrobny šunky Kodila s ochutnávkou lokálních výrobků (šunka Prekmurje, pečená šunka,
sušené klobásy, uzené vepřové kotlety, sušená vepřová krkovice, různé druhy pomazánek, paštiky,
sýr, zelenina, křen, 1 dcl vína, 1 dcl minerální vody). Výlet se uskuteční při min. počtu účastníků –
15 osob.
Biofarma na pěstování rajčat Lüšt – 9 ha skleníků vytápěných geotermální energií, prohlídka
vzorkového skleníku, seznámení se způsobem pěstování, ochutnávka rajčat, možnost nákupu
produktů od místních výrobců (džemy, octy, džusy, oleje, čokolády, čaje, vína a samozřejmě
rajčata).

Výrobna šunky Kodila – seznámení s výrobním procesem, prohlídka místností, kde dozrávají
šunky, ochutnávka místních specialit, které je následně možné zakoupit v obchůdku spolu s dalšími
lokálními výrobky (víno, sýry, medy apod.).

trasa
Pobyty 7 nocí
S PROHLÍDKOU
LUBLANĚ
31.5. – 7.6.
28.6. – 5.7.
16.8. – 23.8.
6.9. – 13.9.
Pobyt 4 noci
RELAXAČNÍ
18.3. – 22.3.
21.3. – 25.3.
4.5. – 8.5.
7.10. – 11.10.
14.10. – 18.10.
28.10. – 1.11.
Pobyt 5 nocí
VÁNOČNÍ
21.12. – 26.12.

řádné lůžko
ve 2 lůžkovém pokoji
hotel Radin A
hotel Termal

1 lůžkový pokoj
hotel Radin A

hotel Termal

B3
S
C
D

12 290,12 290,12 290,12 290,-

12 790,12 790,12 790,12 790,-

14 290,14 290,14 290,14 290,-

15 790,15 790,15 790,15 790,-

G
C
B3, D
G
S
B3

7 990,7 990,7 990,7 990,7 990,7 990,-

8 290,8 290,8 290,8 290,8 290,8 290,-

8 990,8 990,8 990,8 990,8 990,8 990,-

9 590,9 590,9 590,9 590,9 590,9 590,-

B3, D

9 590,-

9 990,-

11 390,500,-

12 490,-

Fakultativní půldenní výlet s návštěvou
biofarmy Lüšt a výrobny šunky Kodila

Cena zahrnuje (hotel Termal): 4x (relaxační pobyt) / 5x (vánoční pobyt) / 7x (pobyt s prohlídkou
Lublaně) ubytování s polopenzí, dopravu, 1denní výlet do Lublaně s průvodcem (pouze u pobytů
7 nocí), neomezený vstup do termálních hotelových bazénů, neomezený vstup do termálních lázní
TERME 3000, neomezený vstup do hotelové sauny a fitness centra, zapůjčení županu a služby
delegáta.
Cena zahrnuje (hotel Radin A): 4x (relaxační pobyt) / 5x (vánoční pobyt) / 7x (pobyt
s prohlídkou Lublaně) ubytování s polopenzí, dopravu, 1denní výlet do Lublaně s průvodcem
(pouze u pobytů 7 nocí), neomezený vstup do vodního parku Radenci Health Resort, 1x denně
vstup do světa sauny (neplatí pro odjezdový den), zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje (hotel Termal, hotel Radin A): pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18
let – platba na místě, děti 7-18 let 50 % – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba /
pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: ceny přistýlek pro děti a dospělé najdete na našich webových stránkách.
Odjezd z ČR v nočních hodinách dle odjezdového místa. Příjezd do Slovinska v odpoledních
hodinách. Ubytování od cca 14.00. Odjezd ze Slovinska v dopoledních hodinách. Přesný čas určí
delegát, který je společný pro obě letoviska (Moravske Toplice, Radenci).
NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA B3: Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov –
Vyškov – Brno
TRASA G: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA S: Plzeň – Klatovy – Strakonice – Vodňany – České Budějovice – Třeboň
Trasy jsou garantovány při min. počtu 25 osob. Při menším počtu osob na trase může být
doprava zajištěna svozovým autobusem. Nástupní místo je garantováno při min. počtu 8 osob.
Garance trasy se rozumí od nástupního místa do cílové destinace.

