MAĎARSKO 2020
Hajdúszoboszló – hotel Aqua Sol****
Lázně
V r. 1925, při hledání ložiska zemního plynu, z vrtu hlubokého 1090 m, vytryskl vydatný termální
pramen, horký 75 ºC a tím se změnil charakter zemědělského městečka na léčebné centrum. Voda má
významný obsah hydrogen karbonátu, jódu, brómu a jiných stopových prvků (titanu, vanadu, mědi,
zinku, stříbra, stroncia, barya a olova, částice aniony, kationy). 4 venkovní termální bazény jsou
propojeny širokými krytými chodbami. Uvnitř haly jsou 3 kryté bazény s odlišnou teplotou léčivé
vody: 32, 36 a 38 °C. Během léta se zde mohou rekreovat statisíce návštěvníků ve 13 bazénech jak s
termální vodou, tak sladkou. Aqua-Palace s vodní plochou 1 600 m² je zážitkem nejenom pro rodiny s
dětmi, ale také pro ty, kteří si přejí zvláštní, tématické lázně a jedinečné wellness zážitky. Aquapark
nabízí velké množství vodních atrakcí včetně velkých skluzavek.

Hajdúszoboszló – hotel Béke****
Wellness centrum hotelu Béke nabízí svým hostům bazény s vodní plochou 3500 m² (dva kryté
termální bazény, jeden krytý plavecký bazén, krytý zážitkový bazén, krytý dětský bazén, jeden
venkovní termální bazén, dva venkovní plavecké bazény), svět sauny – aroma kabina, parní sauna,
finská sauna, infra sauna. Možnost léčebných procedur za poplatek. V blízkosti hotelu se nachází
tenisové a bowlingové hřiště, možnost zapůjčení jízdního kola a v létě speciálního šlapacího vozítka.
Indikace
Chronická polyartritida (druhotný zánět více kloubů), artróza (degenerativní nemoc kloubů),
Bechtěrevova nemoc, chondróza, nemoci vegetativního nervového systému, stavy po dětské obrně, po
mozkovém krvácení, po operaci mozku či obrnách jiného původu za účelem doléčování, rehabilitace
po zlomeninách, poúrazová a pooperační rehabilitace, některé formy zúžení cév, chronická
onemocnění gynekologická, neplodnost, chronické kožní nemoci (ekzémy, lupénka), svědění.
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řádné lůžko ve
2 lůžk. pokoji
hotel
Aqua Sol
14 690,14 690,14 690,14 690,12 990,12 990,12 990,-

1 lůžk.
pokoj
hotel
Aqua Sol
17 990,17 990,17 990,17 990,14 990,14 990,14 990,-

řádné lůžko
ve 2 lůžk.
pokoji
hotel Béke
12 990,12 990,12 990,12 990,11 490,11 490,11 490,-

1 lůžk.
pokoj
hotel Béke
15 990,15 990,15 990,15 990,13 490,13 490,12 990,-

Cena zahrnuje (hotel Aqua Sol): 7x / 9x ubytování s polopenzí formou bufetu, dopravu autobusem,
vstup do termálního areálu, vstup do areálu Aqua-Palace (některé atrakce jsou za příplatek),
zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena zahrnuje (hotel Béke): 7x / 9x ubytování s polopenzí formou bufetu, dopravu autobusem,
neomezený vstup do wellness centra a sauny hotelu, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do
veřejných termálních lázní (u hotelu Béke) a Aquaparku, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu,
Příjezd do Hajdúszoboszló v ranních hodinách (v cca 9,00). Dle možností hotelu ubytování po
příjezdu, případně uložení zavazadel do uzamčené místnosti a ubytování od cca 14,00. V den odjezdu
předání pokoje do 10,00, poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají
možnost strávit dobu do odjezdu autobusu v termálním areálu (za příplatek), kde mají k dispozici
sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je ve večerních hodinách. Přesný čas určí delegát, a to dle
příjezdu autobusu s dalším turnusem a s ohledem na povinnou 9 hod. přestávku pro řidiče. Příjezd do
ČR v brzkých ranních hodinách.

Odjezdy do Maďarska: v pozdních večerních hodinách (Praha v cca 23,00). Odjezdy z Maďarska:
ve večerních hodinách.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA A: Karlovy Vary – Rakovník – Kladno – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí –
Brno
TRASA B2: Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
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 E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA G: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA H: Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice – Mělník – Neratovice – Praha – Humpolec –
Jihlava – Brno
TRASA K: Klášterec nad Ohří – Kadaň – Chomutov – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA K2: Praha – Kolín – Kutná Hora – Čáslav – Havlíčkův Brod – Jihlava – Brno
TRASA L: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Benešov – Tábor – České
Budějovice – Třeboň
TRASA M: Děčín – Ústí nad Labem – Lovosice – Litoměřice – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké
Meziříčí – Brno
TRASA N: Nový Bor – Česká Lípa – Mělník – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA O: Liberec – Mladá Boleslav – Praha – Příbram – Písek – České Budějovice – Třeboň
TRASA O2: Praha – Příbram – Písek – České Budějovice – Třeboň
TRASA P: Bělá pod Bezdězem – Mladá Boleslav – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí –
Brno
TRASA S: Plzeň – Klatovy – Strakonice – Vodňany – České Budějovice – Třeboň
Nástupní místo je garantováno při min. počtu 8 osob. Při nižším počtu je nabídnuto nejbližší
možné nástupní místo na trase. Jednotlivé trasy mohou být změněny nebo doplněny o další
nástupní místa. Doprava na některých trasách může být zajištěna náhradní dopravou
(mikrobus, osobní auto, autobusová linka, vlak atd.) V případě náhradní dopravy je nutné
přestoupit do hlavního autobusu, který zajišťuje dopravu do cílové stanice. Zasedací pořádky
jsou vytvářeny pouze do hlavních autobusů.

