
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 30 

 TERMÁLNÍ LÁZNĚ GYULA     č. záj. 167 
1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 

Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka. 
Předpokládaný čas odjezdu – 21.00 hod. 

 
 

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase 
budou zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 

Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 
 

Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není možné 
předvídat dopravní situaci po trase přejezdu autobusu. 

2. Doprava 
 

je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu 
pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc. 
Cesta z Prahy do Gyuly trvá cca 11 – 12 hodin (cca  
750 km). Návrat do Prahy je v ranních hodinách. 
Předpokládaná trasa přejezdu do Maďarska: Praha – Kolín 
Kutná Hora – Havlíčkův Brod – Jihlava – Brno – Bratislava 
– Budapešť – Kecskemét -Gyula. 
Nástupní místa: Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava 
(Pávov), Brno. V termínu od 26.6. možný svoz z Hradce 
Králové a Pardubic do Kolína (od 4 osob) – nutno ověřit 
předem v CK. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu 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 hotel za jiný ve stejné lokalitě 
a stejné kategorie. 
 
Hotel ERKEL*** se nachází v zámeckých zahradách. Má 
vynikající polohu vedle lázní, s kterými je propojen 
chodbou. Restaurace s maďarskou i mezinárodní kuchyní, 
bar, výtah a možnost bezplatného WIFI připojení. Klienti 
mají v ceně neomezený vstup do lázní. 
Moderní 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky - možná je 
pouze dětská přistýlka (dospělý na přistýlce nelze), 
koupelna, WC, minibar a TV. Všechny pokoje jsou s 
balkonem.  
 

Příplatky:  
1/1 pokoj – 3 500 Kč v termínu od 21.6., 3  000 Kč v 
termínu od 7.9. (povinný pro samostatně cestující osoby). 
 
 

Dětské ceny: 
Na vyžádání v CK. 
 
Dospělý na přistýlce: 
V termínu od 21.6. sleva 2 800 Kč, v termínu od 7.9. sleva 
2 400 kč. 
 
Na každém kroku květiny, zahrady, zelené plochy, 
promenády po idylickém nábřeží - to je Gyula, ideální cíl 
pro ty, kteří hledají klid a odpočinek v léčivých termálních 
lázních. Symbolem města je cihlový gotický hrad z  
15. století, jediný existující cihlový hrad ve střední Evropě. 
Lázně Gyula leží v jihovýchodní části Velké uherské nížiny, 
na břehu řeky Körös. Alkalická voda o teplotě 72°C s 
hydrogen uhličitany a s velkým obsahem minerálních solí 
vyvěrá z hloubky 2 km. 
 

Lázeňský areál byl vyhlášen chráněnou přírodní oblastí 
a skládá se z léčebné a zážitkové části a saunového 
parku.  
V léčebné části se nacházejí kryté i venkovní bazény 
s termální vodou (35-37°C), bazén s masážními tryskami 
(31-34°C), bazén s 12 vřídly a 4 hydromasážními hlavicemi 
(32-35°C), budova s bazény pro rehabilitaci a cvičení 
s léčivou vodou (28-38°C) a wellness centrum.  
V zážitkové části se nachází 2 plavecké bazény (krytý 
25 m a venkovní 50 m), 2 tobogány, bazén s vlnobitím, 
bazén s dětskými atrakcemi.  
Vodní palác (za poplatek): moderní zážitková část pro 
rodiny s dětmi (vodní plocha 900 m2) - tobogány, 
vodopády, skluzavky, skákací bazén, masážní lehátka a 
vodní trysky, brouzdaliště, dětský bazén, hřiště, 
odpočinková místnost, bar, aj. 
Saunový svět: finská sauna, solná panoramatická sauna, 
parní kabina a 2 infrasauny. 
Indikace: léčba poruch pohybového ústrojí, chronických 
gynekologických nemocí, kožních nemocí a rehabilitace po 
úrazech, vhodné pro celkovou regeneraci organismu. 

4. Stravování 

V ceně pobytu je polopenze. Snídaně i večeře formou 
bohatého bufetu.  

Obědy lze kupovat za přijatelné ceny přímo v lázeňském 
areálu nebo v některé z mnoha restaurací v centru města. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, koupací 
čepici, klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování 
s vyšším ochr. faktorem, repelent. Deštník, teplejší 
oblečení pro případ horšího počasí. Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky trvale 
užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti. 
 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
 

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 zjišťují 
a 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  
330 Kč / os.  
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 
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 2019) 
Výměna maďarských forintů je možná již v ČR, ale pouze 
v některých bankách a směnárnách. 
 

Vstupné do lázní je již v ceně zájezdu. 
 

Zapůjčení hotelového županu – cca 600 HUF / týden 
Lehátko v lázních – cca 700 HUF / den 

Po příjezdu do Gyuly vás delegát seznámí s městem, 
lázeňským areálem a nabídne fakult. výlet: 
 

Okružní jízda Gyulou – okružní jízda městem „turistickým 
vláčkem“ (začíná i končí naproti hradu) - cca 600 HUF. 

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. 
Lidická 35, 150 00 Praha 5    
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027   
 
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. 
 
 


