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TERMÁLNÍ LÁZNĚ LENTI  
 
neomezený pohyb krytou chodbou mezi hotelem, příjemnými lázněmi, zážitkovými bazény a Parkem energie 
výjimečné místo, kde se můžete nabít energií v Parku energie Svatého Jiří 
 


Termín: 24. 8. – 27. 8. 2023 

                                                       
Cena: 8 790,- Kč 

  

Termální lázně Lenti nabízejí 6 venkovních, 4 kryté a jeden polokrytý bazén s hydromasážními tryskami. 
V nové kryté části je termální zážitkový bazén s různými masážními a zážitkovými prvky, bazény poskytují 
návštěvníkům odpočinek a regeneraci, pro děti jsou zde bazény s hracími prvky s obří a dětskou skluzavkou 
a brouzdaliště. Termální voda je vhodná pro léčbu problémů pohybového aparátu a kloubních onemocnění, 
více zde. 
Zcela něčím výjimečným je Park energie Svatého Jiří, který byl vytvořen na území lázní a činí termální lázně 
Lenti jedinečnými v Evropě. Leží na styčných bodech dobročinných energetických linií, kde hosté mohou 
společným vlivem léčivé vody a zvláštního energetického místa lépe odpočívat, nabíjet se a zotavovat. 
 

PROGRAM: 

1. den: odjezd z Plzně (z Prahy) v 00.15 hod. přes Rakousko do maďarských lázní Lenti. Ráno příjezd 

do areálu lázní, návštěva termálních lázní, po poledni možnost ubytování v hotelu Thermal Hotel 

Balance****, více zde a následně opět pobyt v termálních lázních zde, večeře, nocleh. 

2. - 3. den: po snídani pobyt v termálních lázních Lenti a v energetickém Parku Svatého Jiří nebo 

v hotelovém wellness, odpolední „sladká půlhodinka“ – výběr z dezertů, večeře, nocleh. 

4. den: po snídani pobyt v termálních lázních, po 15. hodině odjezd zpět do ČR, příjezd do 23.00 hod. 

 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 3 noci 

v luxusním hotelu Thermal Hotel Balance**** (2lůžkové pokoje SUPERIOR s možností přistýlky 

a příslušenstvím, TV, klimatizací, WiFi), 3x polopenzi formou bufetu, nápoje při večeři bez omezení 

(víno, pivo, nealko nápoje, káva), 3x odpolední „sladkou půlhodinku“ – výběr z dezertů, zapůjčení 

županu, využívání hotelového wellness (zážitkový bazén s různými masážními prvky, 4 sauny, voda, 

čaj a ovoce) a nového fitness studia, neomezené vstupné do termálních lázní, Parku energie Svatého 

Jiří a zážitkové části s bazény a podvodními masážními tryskami, 3 tobogány – dětský, rodinný a 75 m 

dlouhý dobrodružný, možnost půjčení holí nordic walking, služby průvodce. 

 

   
 
Příplatky: cestovní pojištění vč. storna + 208,- Kč, jednolůžkový pokoj + 2 460,- Kč. 

Sleva: na přistýlce 3. os. sleva 600,- Kč, dítě 4-10 let sleva 2 500,- Kč, dítě 10-12 let sleva 1470,- Kč.  

Pobytová taxa: platba na recepci cca 6,- EUR/ zájezd (nad 18 let).   

 

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase Písek, České Budějovice.     
 

   

https://lentifurdo.hu/gyogyviz
https://balancehotel.hu/cz/predstavujeme-se
https://balancehotel.hu/cz/lecive-lazne-lenti

