MAĎARSKO - HARKÁNY

speciální skupinová nabídka

HARKÁNY
Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Maďarska v údolí obklopeném vinicemi a patří mezi vyhlášené maďarské lázně. Je vyhledávaným a oblíbeným
místem nejen pro stálost teplého a příjemného počasí,
ale zejména pro složení místní termální léčivé vody.
K prožití příjemného večera s hudbou, tancem, dobrým jídlem a pitím jsou jako stvořené csárdy - typické
maďarské restaurace, jejichž návštěva patří k velmi
příjemným zážitkům.

INDIKACE
Léčba chronických onemocnění pohybového ústrojí,
poúrazová rehabilitace, léčba revmatických, kloubových a zánětlivých onemocnění a gynekologických potíží, pitná kúra k léčbě poruch trávicího ústrojí.

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Velmi pěkný lázeňský areál s rozlohou cca 13 ha se nachází přímo v centru Harkán. Lázně jsou rozděleny
na léčebnou a rekreační část. Řadu procedur je možné
objednat v léčebném domě. Lázeňský areál nabízí bohaté možnosti stravování.
Léčebná část: 2 venkovní a 2 vnitřní bazény (3638°C), wellness centrum - 3 whirlpooly (34-36°C), jacuzzi (34-36°C), finská sauna a parní lázeň.
Rekreační část: 2 venkovní bazény (26-32°C), léčebný bazén (33-35°C), plavecký bazén (22-26°C), malý whirlpool, oddělená plocha pro nudisty, tobogánový
svět, dětský bazén, dětské hřiště.

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Harkány je zajišťována moderními klimatizovanými autobusy s možností občerstvení.
Standardní trasa: ČR - Bratislava - Budapešť (obchvat M0) - Harkány. Odjezd autobusu z ČR je v pátek
ve večerních hodinách, příjezd do Harkán je v sobotu
v ranních hodinách. Odjezd z Harkán je v sobotu ve večerních hodinách, příjezd do ČR je v neděli v časných
ranních hodinách.
Nástupní místo: Karlovy Vary, po dohodě jsou
možná i další místa, více informací žádejte v CK.
Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje, o. p. s.
Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary,
tel./fax: 353 234 666, mobil: 602 340 549,
e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
www.sluzbypostizenym.cz

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Pečená kachna v Kalmár Pince
Posezení ve stylové csárdě se sklípkem, vynikající večeře a bujará zábava při živé muzice. K jídlu se podává pečená kachna nebo hovězí perkelt,
zákusek, aperitiv a neomezená konzumace vína.
Večer v Halaszcsárdě
Společné posezení u živé muziky ve stylové csárdě. Výborná kuchyně,
víno, hudba a tanec.
Plavba lodí po řece Drávě
Plavba lodí malebnou krajinou NP Dunaj - Dráva. Řeka Dráva tvoří přírodní hranici mezi Maďarskem a Chorvatskem.

Pořadatel zájezdu: Cestovní kancelář CESTA Travel Agency, s.r.o., Legerova 432, Kolín 3, Tel.: 321 712 313, e-mail: ckcesta@ckcesta.cz, www.ckcesta.cz

HOTEL FORRÁS
naše hodnocení: ***
POLOHA
cca 250 m od lázeňského areálu » cca 250 m od centra města.
UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje s balkonem (1. patro) » dvoulůžkové pokoje bez balkonu (2. patro) » možnost 1 přistýlky » vlastní sociální zařízení » TV » lednička »
klimatizace » župan na pokoji » WIFI.
VYBAVENÍ HOTELU
hotelová restaurace s terasou » zahrada s posezením
» wellness procedury (platí se na místě) - klasická
masáž, masáž hlavy nebo chodidel, parafínový a rašelinový zábal, masáž lávovými kameny.
STRAVOVÁNÍ
polopenze - snídaně formou bufetu a večeře formou
výběru ze 3 menu o 3 chodech (polévka, hlavní jídlo
a dezert). Navíc snídaně v den příjezdu a káva po celý
den zdarma.

6.9. - 15.9.
bez balkonu 7.000 Kč
s balkonem 7.300 Kč

TERMÍN ZÁJEZDU
HOTEL FORRÁS
HOTEL FORRÁS

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, 7x polopenzi, snídani v den příjezdu, nápoj k večeři, kávu po celý den zdarma, vypůjčení županu, dopravu
autobusem z Karlových Varů, pobytovou taxu, delegátský servis.
PŘÍPLATKY: 1-lůžkový pokoj - 1.100 Kč, komplexní pojištění - 270 Kč.
SLEVY: přistýlka - 600 Kč.

