MAĎARSKÉ TERMÁLY
Hajdúszoboszló - Národní park Hortobágy - vlakem
12.6. - 17.6.2018

Cena: 5 990 Kč

Jízdenky FIP: MAV + průkaz FIP (zajištuje si každý sám)
Přihlášky přijímají:

Zimmermannová tel.: 972 52 40 02, mobil: 776 668 787, email: zimmermannova@szdc.cz
nebo Libuše Sládečková, mobil: 602 449 442, email: info@libusetravel.cz
Program
1. den Večerní odjezd z Prahy vlakem Metropol do Maďarska (lehátko typu T6)
2. den Z Budapešti do Hajdúszoboszló vlakem IC (místenka). Relax v hotelovém termálu. Večeře v hotelu.
3. den Snídaně. Celý den relax v termálech v Hajdúszobosló – největší termální komplex v Evropě!
(v ceně celodenní vstup do termálů Aquapalace a venkovních termálů). Večeře v hotelu.
4. den Snídaně. Volný program: celodenní relax v termálech (není v ceně) NEBO vlakem a pěšky do
Národního parku Hortogágy – koňským povozem na Safari (není v ceně). Návrat do hotelu, večeře.
5. den Snídaně. Odpočinek v léčebných termálech (vstupné v ceně). Odpolední odjezd vlakem IC do
Budapešti (místenka). Večerní odjezd vlakem Metropol do ČR (lehátko typu T6).
6. den Ranní příjezd do Prahy
CENA zahrnuje:
• 3x ubytování (dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením ve 3* hotelu)
• 3x polopenze
• 3x místní taxy
• lehátko T6 Praha - Budapešť
• lehátko T6 Budapešť - Praha
• místenka Budapešť - Hajdúszobosló
• místenka Hajdúszobosló - Budapešť
• Hajdúszoboszló - celodenní kombinované vstupné - AQUA PALACE + venkovní termály s pláží
• Hajdúszoboszló - vstupné - LÉČEBNÉ TERMÁLY
CENA nezahrnuje:
•

cestovní pojištění, vstupné do části Aquapark (tobogány a skuzavky) v Hajdúszobosló

•

vstupy 4. den: vstupné - termály nebo Safari v Národním parku , MHD Hajdúszobosló

Hajdúszoboszló - NEJVĚTŠÍ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V EVROPĚ!
Komplex se skládá ze 4 částí: léčivých koupelí, pláže, z Aquaparku a z Aqua-Palacu.

LÉČEBNÉ LÁZNĚLéčebné lázně jsou otevřeny celoročně od 7.00 do 19.00 hodin.

Vedle 3 bazénů s
léčivou vodou mají klienti k dispozici také 4 venkovní zážitkové termální bazény. Doporučená doba koupele v
léčebných termálních lázní je 20 minut. Koupel lze denně opakovat s individuálně kontrolovanými přestávkami.

PLÁŽ – KOUPALIŠTĚ

Od 1. května do 30. září je otevřeno koupaliště pod širým nebem
uprostřed více než 30 ha udržované zeleně. Všech 13 bazénů je mezi návštevníky velmi oblíbeno, nabízejí
příjemný zážitek pro všechny věkové skupiny. Nejoblíbenějším prvkem pláže je „Středomořská pláž“.
Středomořskou atmosféru zaručuje písčitá pláž, pirátská loď a maják.

AQUAPARK

Na koupališti se nachází Aquapark – pro vstup je nezbytná zvláštní vstupenka.
Nadšenci vodního dobrodružství si zde mohou užívat 15 obřích skluzavek. Velké skluzavky: čtyřproudá
skluzavka, kamikadze, volní skluzavka, černá díra, šílená řeka, obří skluzavka, Niagara a velká díra. Extrémní
skluzavky: tunel s volným pádem, vodní smyčka, super vlny, tsunami, vesmírná loď a vodní trubka. V
extrémní zóně si mohou ti nejodvážnější vyzkoušet horolezeckou stěnu. Pro děti je zde: dobrodružné
bazény, mini skluzavky a divoká řeka.

AQUA – PALACE Vodní svět vítá všechny rodinné příslušníky po celý rok a nabízí exkluzivní
zážitkové bazény: tropický bazén, ledová jeskyně, bazén s kinem, termální lázně Pávai, bazén Ganga, římské
lázně, jeskynní lázně. V Dětském světě jsou k dispozici dětské a rodinné bazénky. Dětská herna zaručuje
malým návštěvníkům celodenní zábavu. K dokonalému pohodlí slouží místnost pro přebalování, kojení a
odpočinek hostů. Vodní palác nabízí také širokou škálu služeb typu wellness a fitness.

HORTOBÁGY – UNESCO
Nejstarší maďarský národní park, který je významným příkladem harmonického soužití člověka s přírodou, je
od roku 1999 součástí světového dědictví UNESCO. Hortobágy (čti Hortobáď) je jediná rozsáhlá a souvislá
travnatá stepní krajina ve Stření Evropě. Svým neporušeným horizontem, jedinečnou faunou a flórou,
neustále se rostoucím počtem endemických zvířat, zesilujícím se pastevectvím a bohatou kulturní tradicí
patří mezi vyhlášené turistické destinace v Maďarsku. Ve vesnici Hortogágy najdete devítiobloukový
kamenný most, krásnou historickou zrenovovanou Velkou čardu a Pastýřské muzeum, od kterého odjíždí
turistický autobus k hortobáďské oboře (Malomházi – Pustai vadaspark), kde žijí typické stepní druhy zvířat:
srstnatá prasata druhu Mangalica, ovce Racka s šroubovitými rohy, šedivý hovězí dobytek s rohy a vodní
buvoli. 3 km pěšky od vlakové zastávky Hortobagy je vesnice MÁTA. Zde na SAFARI od hřebčína v koňském
povozu je možno vidět: stáda typického maďarského šedého skotu, koně Nóniusz, hortobágyskou racku
nebo-li uherskou cápovou ovci, stáda buvolů, koňské a volské povozy, předvádění jezdeckého umění – jedná
se o bravurní jezdeckou přehlídku, která podtrhuje romantiku puszty.

LIBUŠE TRAVEL
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň
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Stylový hotel kousek od populárních lázní

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hotel Rudolf *** se nachází pouhých 5 minut chůze od oblíbených termálních lázní
Hajdúszoboszló. Hotel je celý zařízený ve středomořském stylu. V pokojích najdete TV, telefon a
minibar. Samozřejmostí je vlastní sociální zařízení vybavené vysoušečem vlasů.
Během celého pobytu máte neomezený vstup do hotelového wellness centra. Čeká na vás:
• Vířivka
• Finská sauna a parní lázeň
• V letním období jsou k dispozici také dva termální bazény s teplotou vody 34 - 36 °C.
Polopenzi si vychutnáte v hotelové restauraci. Ta samozřejmě nabízí i tradiční maďarské pokrmy.

