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 PODZIM V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH 
MOSONMAGYAROVÁR   č. záj. 160 

1. Odjezdy - čtěte pozorně! 
 

PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul., 
zastávka MHD Stodůlky.  
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet 
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP, 
Nové Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po 
schodech nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, 
Nové Butovice, Velká Ohrada. Na straně odjezdového 
místa jsou obchody Billa, DM a banka. 
Čas odjezdu - 06.00 hod. 

 
 
Časy odjezdu a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 
 

Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem 

2. Doprava 
 

je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo). 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha - Jihlava - Brno - 
Bratislava - Mosonmagyarovár. 
Další nástupní místa: Slaný, Kladno, Praha, Jihlava, 
Humpolec, Brno. 
 

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je vybaven bezpečnostními 
pásy, které jsou cestující povinni používat s odvoláním na 
platné právní předpisy. Za jízdy není dovolena chůze po busu. 

3. Ubytování 
 

CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle 
aktuální situace. 

Ubytování je zajištěno 1x v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. 
 

Příplatek: 1/1 pokoj - 590 Kč. 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 1x snídaně formou bufetu. 
Další stravování je vlastní. 
Příplatek: 1x večeře - 350 Kč (v katalogu je cena 
uvedena chybně, oprava byla provedena až po uzávěrce 
katalogu). 
 

Orientační ceny potravin apod.: pohlednice od  
50 HUF, káva 400 HUF, oběd menu od 1500 HUF, pivo 
0,2 l 300 HUF, víno 1 l od 300 HUF, čabajka od  
1600 HUF, uherský salám od 3600 HUF, chléb 160 HUF, 
stolní voda od 160 HUF, papriky 1 kg 400 HUF, zmrzlina 
150 HUF   

5. Důležité osobní věci 
 

Plavky, osušku, župan, pohodlné boty, deštník, teplejší 
oblečení pro případ horšího počasí. Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy, 
jodisol apod. a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 
 
7. Cestovní doklady 
 

Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na 
základě platného cestovního pasu nebo občanského 
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský 
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné 
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. 
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 
zahraničí svůj vlastní cestovní doklad (do zemí EU cestovní 
pas nebo občanský průkaz). 
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným 
cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské 
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska 
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz (jen 
se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 2000). 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní cestovní doklad při sobě!!! 
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro vstup 
cizích státních příslušníků do navštívených zemí si tito 
zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
 

8. Pojištění 
 

Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu 
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního 
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření. 
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet 
do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných 
výloh.  
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
70 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat 
samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou 
dobu pobytu v zahraničí. 
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  



Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší 
CK. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny. 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých 
následků úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné 
(hospitalizace v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 15 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 Kč 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení 
ve stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční 
služba Vám poradí, jak dále postupovat. 
 

Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou. 
 

9. Orientační ceny vstupného 
 

(z roku 2020) 
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten 
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze 
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna 
místa ve městech musí být realizována, záleží na 
vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
 

Doporučujeme všem studentům vzít s sebou 
studentskou průkazku ISIC. 
 

Termální lázně Mosonmagyarovár: 
Termální voda vyvěrá z hloubky 2 000 metrů a má 
teplotu 74°C. Patří mezi jódové minerální vody. Dnes se 
řadí mezi 5 nejúčinnějších termálních vod v celé Evropě. 
Termální voda se využívá při léčbě onemocnění 
pohybového ústrojí, po zraněních a autonehodách, 
chronických nemocí dýchacího ústrojí zejména v 
inhalační formě. Jako pitná kúra při nemocech žaludku a 
střev. 
Bazény: 
33m plavecký krytý bazén - voda 28-29°C, hloubka 1,5m. 
25m venkovní plavecký bazén - voda 26-28°C, hloubka 
0,75m. 
Venkovní termální bazén 1 - voda 27-28°C, hloubka 0,7m. 

Venkovní plavecký bazén 2 - voda 30-32°C, hloubka 0,8m. 
Venkovní a vnitřní termální bazén s jacuzzi - voda 36-38°C, 
hloubka 1m. 
Léčebný bazén - voda 35-37°C, hloubka 1,2m. 
Sedací bazén - voda 30-33°C, hloubka 1,5m. 
Saunový svět - mokrá, suchá nebo parní sauna a 
ochlazovací bazén. 
 

Celodenní vstupenka se šatnou, bez sauny - 3 720 HUF 
nebo 12 € dosp., 2 325 HUF nebo 7,5 € děti 6-12 let, 
2 635 HUF nebo 8,5 € studenti 13-18 let, sauna -  
2 480 HUF nebo 8 €, kabinka na převlékání - 2 480 HUF 
nebo 8 €, kauce za klíček – 1000 HUF. 
 

Lázně Rab v Györu - celodenní vstupenka 3300 HUF 
Termální lázně Györ: 
Venkovní bazén s velkým tobogánem - voda 34-36°C, 
hloubka 1,29m. 
Velký termální bazén - voda 34-36°C, hloubka 1,25m. 
Hvězdný léčebný bazén - voda 37-38°C, hloubka 0,9m. 
Malý léčebný bazén - voda 37-38°C, hloubka 0,9m. 
Whirpool - voda 36°C, hloubka 0,92m. 
Bazén s vodopádem - voda 35-36°C, hloubka 1,27m. 
Bazén s vodním barem - voda 35-36°C, hloubka 1,25m. 
Dětský bazén - voda 36°C, hloubka 0,3m. 
 

3 hodinová vstupenka - 2 750 HUF dosp., 2 300 HUF 
děti do 16 let a senioři, celodenní vstupenka -  
3 600 HUF, 2 800 HUF děti do 18 let a senioři,  
3 100 HUF studenti nad 18 let. 
Zahrada se saunami - 5 finských, 2 parní sauny, jacuzzi, 
frigidarium, aromaterapeutický sauna, infrasauna, teplá 
lavice, solná jeskyně, masážní křeslo - 2 800 HUF. 
Půjčení ručníku - 500 HUF, kauce na ručník -  
1 500 HUF. Ztráta elektronické vstupenky - 3 000 HUF. 
 

Celková orientační částka na vstupy do lázní je cca  
8 500 HUF (počítáno vstupné pro dosp. os. na celý den 
do obou lázní + kabinky), celková cena záleží na 
množství dalších využitých služeb (sauny, masáže, 
půjčení ručníků apod.). 
 

Doporučujeme mít maďarské forinty vyměněné již z ČR. 
Orientační kurz 100 HUF = 7,416 Kč (30.10.2020) 
 
10. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní 
před odjezdem. 
 

Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 

Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu 
zájezdu a v nutných případech po dobu zájezdu. 
Veškeré ostatní dotazy volejte v pracovní době na výše 
uvedené pevné linky. 
 

Program zájezdu: 
1. den - Časně ráno odjezd z Prahy. Kolem poledne 
příjezd do lázní MOSONMAGYARÓVÁR. Koupání 
a relaxace v lázeňském areálu. Odjezd na ubytování. 
2. den - Po snídani odjezd do lázní v GYŐRU - koupání 
a relaxace v lázeňském areálu. V podvečer odjezd, 
návrat do ČR ve večerních hodinách. 


