
Maďarsko - LENTI - OÁZA ODPOČINKU -  „Kde se můžete nabít energií!“

Město Lenti leží v západním Maďarsku, v blízkosti slovinských a chorvatských hranic. Termální lázně a Park energie Sv. Jiří  
v Lenti  vybízí  k relaxaci  a odpočinku. Z Lenti  vyjíždí  nejdelší  úzkorozchodná Lesní  železnice Maďarska.  Lenti  je  malé 
lázeňské město, kde v restauracích i obchodech nabízí gastronomické místní speciality a výborná maďarská vína. V okolí  
se nachází také vinné sklípky se svými specialitami, víny i pálinkou.

Termální lázně a Park energie Sv. Jiří
V termálních lázních Lenti je 5 nekrytých bazénů, 4 kryté bazény (zážitkový, plavecký, dětský a léčebný) a jeden částečně  
krytý termální wellness zářitkový bazén, dále 8 ha zeleně, které poskytují hostům odpočinek a rekreaci. 
Termální lázně Lenti čekají na hosty toužící po odpočinku a rekreaci. Největší bazén lázní má vodní plochu 1340 m2 a 
poskytuje jedinečné zážitky prostřednictvím divokého proudu vody, krční masážní sprchy, masážní vodní lehátka, 74 m 
dlouhou skluzavku tzv. Anakondu.

Po celé Evropě je známá 40 000 letá léčivá voda s obsahem hydrogenkarbonátu sodíku, která je  vhodná pro léčbu  
pohybového aparátu, kloubních zánětových potíží a opotřebení kloubů. Společně s využitím léčivé vody lze podstoupit i  
vhodné kůry, kterým však musí předcházet lékařské vyšetření.

V kryté části lázní o ploše 3000 m2 je v provozu 5 bazénů, saunový svět, 630 m2 prostoru pro odpočinek s pohodlnými 
lehátky, oddělení léčby a též Farma krásy. V areálu je také restaurace.

Park energie Svatého Jiří, který je na území lázní, činí termální lázně Lenti jedinečnými v Evropě, protože se nachází ve  
styčném bodě energetických linií, kde hosté mohou společným vlivem léčivé vody a zvláštního energetického místa lépe 
odpočívat, dobít energii a zotavovat se.



 

3* Penzion TERMAL – Lenti

Penzion se nachází přímo vedle termálních lázní a hosté tak mohou přímo ze svých pokojů v županu přejít do areálu 
lázní. Dvoulůžkové pokoje mají svůj balkon a sociální zařízení, TV, chladničku. V celém areálu penzionu je WI-FI internet 
ZDARMA. Penzion disponuje 15 pokoji (2 – 3 lůžkové). Penzion je cca 300 m od nádraží v Lenti a pár kroků od nádražíčka 
úzkorozchodné Lesní železnice. 

SKUPINOVÁ NABÍDKA pro období 1.5. - 30.6 a 25.8. - 30.9.2016
Cena wellness balíčku za 1 osobu: 1 200 Kč
Cena zahrnuje: 

• 1x ubytování ve 2 - 3 lůžkovém pokoji ve 3* penzionu 
• 1x polopenzi (bohaté snídaně a večeře formou švédského stolu)
• celodenní opakovaný vstup do termálních lázní
• celodenní opakovaný vstup do energetického parku Sv. Jiří
• vstup do saunové části

• lázeňské taxy

Skupinová nabídka pro období 1.7. - 25.8.2016 – cena balíčku 1300 Kč
Za skupinu je považováno minimálně 20 dospělých osob.
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LENTI – LESNÍ ŽELEZNICE
V blízkosti slovinských a chorvatských hranic  funguje od roku 1918 největší lesní železnice v Maďarsku. Úzkokolejné 
vlaky zde stále přepravují dřevo z okolních lesů na pily v Lenti a Cömödéru. Celková dálka dochovaných tratí je 109 km a 
pro osobní turistickou dopravu se používá 32 km dlouhý úsek, který spojuje oblíbené cíle v  regionu. Vychází z lázeňského 
střediska Lenti do lesů Zajdai, k rybářskému jezeru Cömödér, do termálního koupaliště v Bázakeretlye a Centra volného 
času v Kistolmácsu (rekreační a rybářské jezero).  Osobní vlaky zde jezdí podle pravidelného jízdního řádu od začátku  
května  do  konce  září.  Pro  milovníky  železnic  bude  též  zajímavá  procházka  po  hlavním  depu  celé  této  železnice 
v Cömödéru. Mimochodem mají zde i malý salónní vagón. 

LENTI – VÝSTAVA LESNICTVÍ 
Doporučujeme návštěvu Výstavy lesnictví v budově nádraží úzkorozchodné železnice. Zajímavá je také čekárna této 
úzkorozchodky v Lenti, kde je  prezentována historie Lesní železnice.  V Lenti mají i parní stroj z Brněnských strojíren a 
jednu z prvních třínápravových parních lokomotiv.  
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