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TERMÁLY A HORY MAĎARSKA  


dlouhodobě oblíbený zájezd našich klientů 


Termín: 13. 10. – 18. 10. 2023 

 

Cena: 7 990,- Kč  

 

PROGRAM: 

1. den: odjezd z Plzně ve 22.30 hod. (z Prahy ve 23.45 hod.). 

2. den: ráno příjezd k našemu hotelu do Egeru, celodenní pobyt a relaxace v termálních lázních 

Termálfürdö, kde najdete kryté a venkovní bazény o teplotě až 39 °C, bazény s léčivou termální 

vodou s obsahem síry, radonový bazén, bazény s masážními tryskami a bublinkovými lůžky, plavecký 

bazén. Vodou jsou úspěšně léčeny bolesti páteře, kloubů, nemoci kostí, vazů, šlach a svalů, více zde. 

Za příplatek je možná i návštěva tureckých termálních lázní Török Fürdő, které jsou v areálu lázní, 

více zde. V podvečer ubytování v hotelu Eger & Park****, více zde, večeře, nocleh. 

3. den: dopoledne možnost využití příjemného hotelového wellness – vířivky, zážitkový bazén, 

plavecký bazén, finská sauna, bio sauna, parní lázeň, aroma a solná kabina, více zde. Okolo poledne 

odjezd do NP Bukové hory, procházka nebo projížďka raritním úzkokolejným vláčkem romantickým 

údolím Szalajka-völgy k travertinovým vodopádům Fátyol, možnost i dále k jeskyni, návštěva 

skanzenu, doporučujeme i ochutnání místní rybí speciality – uzených pstruhů. Alternativně možnost 

celodenního pobytu v termálních lázních Termálfürdö, vstupné v ceně místo výletu. Po večeři krátký 

přejezd autobusem (10 minut) do Údolí krásných žen (Szépasszony-völgy), společná procházka a 

posezení se skleničkou vína Egri Bikavér („Býčí krve“) v některém z místních sklepů této vyhlášené 

vinařské oblasti. Návrat na hotel autobusem, nocleh. 

4. den: po snídani krátký přejezd autobusem do termálních lázní v Egerszalók, kterým se přezdívá 

také maďarské Pamukkale, zde léčebná voda stékající z kopců vytvořila zvláštní terasovité útvary, 

více zde. Možnost dvou variant časového vstupného (za příplatek) – celodenní pobyt v lázních, nebo 

zkrácený pobyt a výlet do oblasti nejvyššího pohoří Maďarska Mátra, kdy vyjedeme autobusem na 

nejvyšší horu Maďarska Kékes (1014 m), nenáročná procházka z parkoviště na vrchol s rozhlednou, 

krásnými výhledy se skleničkou vína. Návrat autobusem u obou variant do hotelu, večeře, nocleh. 

5. den: po snídani dopolední prohlídka nedalekého malebného centra Egeru, který je znám svými 

barokními stavbami, minaretem, hradem, známým červeným vínem Egri Bikavér a zejména léčivými 

termálními prameny. V závěru procházky návštěva místní tržnice s možností nákupu maďarských 

specialit. Odpoledne opět pobyt v termálních lázních Termálfürdö. Večer odjezd zpět do ČR. 

6. den: předpokládaný návrat do 6.00 hod. 

 

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

v hotelu Eger & Park**** (pěkné 2lůžkové pokoje s možností přistýlky a příslušenstvím, s TV a WiFi), 

3x polopenzi formou bohatého bufetu, uvítací přípitek, až 3x celodenní vstupné do lázní Termálfürdö, 

výlety dle programu, bezplatné využívání hotelového wellness vč. županu, služby průvodce. 

             

       
 
pokračování 2. list 

https://termalfurdo.egertermal.hu/
https://torokfurdo.egertermal.hu/
https://hotelegerpark.hu/en/gallery
https://hotelegerpark.hu/furdok
https://salirisresort.hu/furdo-strand
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Příplatek: cestovní pojištění vč. storna + 312,- Kč, 1 lůžkový pokoj + 2 250,- Kč, pobytová taxa 

dospělý 5,- EUR/zájezd (platba na recepci). 

Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 390,- Kč. 

 

Doporučená částka na vstupy: 10 000,- HUF (cca 25,- EUR). 

 

Odjezdová místa: Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Praha, Jihlava, Brno a dále na trase.  
 

     

         

         

                                        


