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FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Pečená kachna v Kalmár Pince: posezení ve stylové csárdě se sklíp -
kem, vynikající večeře a bujará zábava při živé muzice. K jídlu se podává
pečená kachna nebo pečené koleno, zákusek, aperitiv a neomezená
konzumace vína. V rámci výletu návštěva poutního místa Máriagyüd.

Večer v Halaszcsárdě: společné posezení u živé muziky ve stylové
rybí csárdě. Výborná kuchyně, víno, hudba a tanec.

Pécs: prohlídka starobylého univerzitního města s mnoha památkami.

Plavba lodí po řece Drávě: plavba lodí malebnou krajinou NP Du -
naj - Dráva. Řeka Dráva tvoří přírodní hranici mezi Maďarskem a Chor-
vatskem.

HARKÁNY
Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Maďarska
v údolí obklopeném vinicemi a patří mezi vyhlášené
maďarské lázně. Je vyhledávaným a oblíbeným mís -
tem nejen pro stálost teplého a příjemného počasí,
ale zejména pro složení místní termální léčivé vody,
která obsahuje řadu sulfidů a fluoridů. K prožití pří -
jem ného večera s hudbou, tancem, dobrým jídlem
a pitím jsou jako stvořené csárdy - typické maďarské
restaurace.

INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř,
revmatismus), osteoporózy, poúrazová a pooperační
rehabilitace, léčba chronických gynekologických one -
moc  nění, zažívacích potíží a poruch trávení, kožních
cho rob (lupénka, ekzém).

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Lázeňský areál s rozlohou cca 13 ha se nachází přímo
v centru Harkán. Lázně jsou rozděleny na léčebnou
část se saunovým světem a zážitkovou část. V ba zé -
nech s termální vodou se doporučuje pobýt max. 20
min., a poté si odpočinout. Lázeňský areál nabízí bo-
haté možnosti stravování.
Léčebná část: 2 venkovní a 2 vnitřní bazény (36-
38°C), 3 whirlpooly (34-36°C), jacuzzi (34-36°C). Dě -
tem do 14 let je vstup do léčebné části umožněn pouze
na základě lékařského doporučení.
Saunový svět (součást léčebné části): finské sauny,
infrasauna, parní kabina, tepidárium, bazén s gejzírem,
jacuzzi a Kneippův chodník.
Zážitková část: 2 venkovní bazény (26-32°C),
léčebný bazén (33-35°C), plavecký bazén (22-26°C),
whirlpool, sluneční terasa pro nudisty, tobogánový
svět, dětský bazén s atrakcemi.

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Harkány je zajišťována kli ma tizova -
ný  mi autobusy s mož ností ob  čer  stvení.
Standardní trasa: ČR - Bratislava - Budapešť (obch-
vat M0) - Harkány. Odjezd autobu su z ČR je v pá tek
ve ve černích hodi nách, zpět z Har kán v sobotu ve čer.
Příjezd do ČR je v neděli v časných ranních ho  di nách.
Ná stupní místo: Karlovy Vary, po do  ho dě jsou
možná i další místa, více informací žá   dejte v CK.

Centrum pro zdravotně postiže né
Karlovarského kraje, o. p. s.
Komenského 40, 350 02 Cheb,
tel./fax: 354 433 024, mobil: 602 340 483,
e-mail: cheb@sluzbypostizenym.cz 
www.sluzbypostizenym.cz
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HOTEL FORRÁS
POLOHA cca 250 m od lázeňského areálu,cca 250 m od centra města.

UBYTOVÁNÍ dvoulůžkové pokoje s balkonem (1. pat ro) a bez bal -
konu, (2. patro), pokoj Superior (bal kon, obývací místnost a ložnice) pro
2-4 osoby, bezba rié rový pokoj (přízemí), možnost 1 přistýlky, vlast  ní so -
ciální zařízení, TV, lednička, klimatizace (jen ve 2. patře, za pop latek 500
HUF/den, platí se na mís tě), župan na pokoji, WIFI.

VYBAVENÍ HOTELU restaurace s terasou, zahra da s posezením,
wellness procedury - klasická masáž, masáž hlavy nebo chodidel, pa ra -
fínový a rašelinový zábal, baňková masáž.

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu a večeře formou
výběru ze 3 menu o 3 chodech (po lév ka, hlavní jídlo a dezert).

DOSPĚLÝ - LŮŽKO, BEZ BALKONU                           7.300
DOSPĚLÝ - LŮŽKO, BALKON                                     7.700
DOSPĚLÝ - PŘISTÝLKA                                               6.800

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, 7x polopenzi, snídani navíc v den
pří  jezdu, kávu zdarma po celý den, vy půj čení županu, dopravu au to bu -
 sem, pobytovou taxu, de legátský servis.

PŘÍPLATKY: 1-lůžkový pokoj 1.100 Kč, komplet ní pojištění včetně
storna 315 Kč (rozšířené o COVID-19).

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ

✓ Nezávazná rezervace do 31. 1. 2021 (bez podpisu objednávky a platby zálohy)

✓ Od 1. 2. záloha jen 1.000 Kč za osobu, doplatek 40 dní před odjezdem

✓ Storno bez udání důvodu jen 1.000 Kč za osobu do 40 dní před odjezdem

✓ Storno z důvodu vládních omezení souvisejících s COVID-19 - vrácení peněz vč. pojištění do týdne (žádné poukazy)

✓ Storno z důvodu onemocnění Covid-19 - vrácení peněz zpět (80% od pojišťovny, 20% spoluúčast pojišťovně kryje CK),
- platí pouze pro klienty se zakoupeným pojištěním

Bližší informace žádejte v cestovní kanceláři.


