1denní Maďarsko

GYŐR
(Termální lázně Rába Quelle) www.lazne-gyor-rab.cz

2018: 3.11.(So, bez čárdy) ♦ 17.11.(So, čárda) ♦ 1.12.(So, bez čárdy) ♦
15.12. (So, čárda) ♦ 31.12.(Po, bez čárdy a bez tržnice, odlišný program)
2019: 9.2.(So, bez čárdy) ♦ 23.2.(So, čárda) ♦ 9.3.(So, bez čárdy) ♦ 23.3.
(So, čárda) ♦ 6.4.(So, bez čárdy) ♦ 22.4.(Po, čárda, Velikonoce)
4.5.(So, bez čárdy) ♦ 18.5.(So, čárda) ♦ 1.6.(So, bez čárdy) ♦

CENA: 500 Kč
Program:
Odjezd v 6:30 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), přes
Bratislavu, v sobotní termíny zastávka v Mošoni na tržišti (možnost nakoupení
maďarských specialit), 10:45 - 15:45 koupání v termálních lázních.
Odjezd v 15:45 do typické maďarské Paprika čárdy (17:00–18:30), možnost
večeře: 1.500–3.500 HUF, jídelníček je ve slovenštině, nabídka obsahuje téměř
100 maďarských specialit, příjezd do Brna cca ve 20.30.
Lázně tvoří nový krytý areál, otevřený 4.10.2003. V lázních jsou kryté i venkovní sedací a plavecké
o

o

bazény s termální vodou bohatou na minerály (teplota vody v bazénech 29 C - 38 C), s
perličkovými lázněmi, podvodními masážními tryskami, vodopády a tobogány (64 m a 38 m), za
příplatek sauna a možnost masáže, restaurace s výbornou maďarskou kuchyní (teplé jídlo: 1.5003.500 HUF), kavárna a vodní bar přímo v bazénu. Termální voda je účinná při léčbě revmatismu,
kloubů a páteře, pohybového a trávicího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest.

Doporučujeme si vzít gumové přezůvky, koupací plášť a ručník.
Cena zahrnuje: Dopravu a průvodce.
Cena nezahrnuje: Celodenní vstup do lázní 300 Kč, děti do 15 let a důchodci 250
Kč.
Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno z důvodu nemoci, léčebné výlohy) 30 Kč/ den a
místenku na konkrétní sedadlo v autobusu à 50 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1
osobu 200 Kč
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:

LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO , TEL./FAX 542219200-1

organizuje: CK ALKA TOUR

ADVETNÍ BERLÍN + TROPICAL
ISLANDS AQUAPARK

WWW.TROPICAL-ISLANDS.DE

2018: 8.12.-9.12.(So-Ne, Advent)
Program:

CENA: 2.300 Kč

1. den: Odjezd v 6:00 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), z Prahy v 8:15 od Hlavního
vlakového nádraží, přejezd do Německa. Příjezd do Berlína cca ve 14:00, prohlídka města (Alexandrovo náměstí
s televizní věží a radnicí a Adventní trhy, Neptunova fontána, Světové hodiny, Říšský sněm, Braniborská brána, ulice
Pod lipami, Postupimské náměstí a Sony centrum, ulice Kurfürstendamm a Adventní trhy, KaDeWe - největší obchodní
dům na evropském kontinentě, Evropské centrum, pamětní kostel císaře Viléma.), nocleh v hotelu na okraji Berlína.

2. den: Snídaně, odjezd na Tropický ostrov (60 km jižně od Berlína), koupání od 9:00. Odjezd do ČR v 15:45. Příjezd do
Prahy v 20:00, do Brna cca v 22:30.
Tropický ostrov u Berlína je otevřen celoročně non-stop. Hala je největší na světě, 360 x 210 m, v = 110 m s plochou
6.000 m², v thajském stylu a vytvořena pro zábavu, koupání, odpočinek. Vzduch má 25 °C, tropické moře 28 °C,
Balijská laguna 31 °C, vlhkost vzduchu 50 %. Tropický ostrov je největší evropský aquapark. Zažijete tropický den,
projdete se deštným pralesem mezi stromy a rostlinami za zvuku ptačího zpěvu a vůně kvetoucích orchidejí, uvidíte
tropickou vesnici s autentickými domy, obchody a restauracemi, bílé písečné pláže, lagunu indonéského ostrova Bali,
tropické moře, 200 m dlouhou písečnou pláž, největší vodní skluzavku v Německu v = 25 m, kde můžete dosáhnout
rychlosti až 70 km/hod. Bazén Laguna Bali je replika pravé pláže s indonéskými chatkami, divokou vodou, vířivkami,
vodopády a magickým osvětlením. Bazén Jižní moře má 4.000 m 2 a 7 m širokou pláž.

Cena zahrnuje: Dopravu, 1x nocleh v hotelu v 2lůžkových pokojích (WC a sprcha na patře) se
snídaní a průvodce. Sleva na přistýlce pro děti do 15 let 200 Kč.
Příplatky: 1lůžkový pokoj (600 Kč/ 1 os.).
Cena nezahrnuje: Vstup do Tropického světa (42 €) nebo kombi do Tropického a saunového světa
(49 €), který si účastníci hradí sami u pokladny.
Wi-Fi je v areálu aquaparku zdarma.
Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno z důvodu nemoci, léčebné výlohy) 30 Kč/ den a
místenku na konkrétní sedadlo v autobusu à 100 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1
osobu 1.000 Kč.
VÍCE INFORMACÍ:
LIKIDIS TRAVEL.s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, tel. 542219200-1
e-mail: prodej@likidistravel.cz
Organizuje: CK ALKA TOUR

