
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 30 

 MAĎARSKO - TERMÁLNÍ LÁZNĚ LENTI 
č. záj. 168 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka - cca 23.00 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst 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 je přes noc.  
Předpokládaná trasa přejezdu do Maďarska: Praha – Kolín 
– Kutná Hora – Havlíčkův Brod – Jihlava (Pávov) – Brno – 
Bratislava – Mosonmagyarovár – Szombathely – Körmend 
– Lenti. 
Možnost svozu z Pardubic a Hradce Králové do Kolína (od 
4 osob) – nutno ověřit předem v CK. (Termíny viz web.) 
Odjezd autobusu z ČR je v nočních hodinách, příjezd do 
Lenti je v ranních hodinách. Odjezd z Lenti je 
v dopoledních hodinách, příjezd do Prahy ve  večerních 
hodinách. 
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. 
Městečko Lenti leží v západním Maďarsku, u hranic se 
Slovinskem a Rakouskem. V roce 1970 byly objeveny 
horké prameny a již v roce 1978 byly uvedeny do užívání 
termální lázně. Lesnatým krajem je vedena úzkorozchodná 
lesní železnice, která má nástupní stanici vedle 
lázeňského areálu a je zde také železniční muzeum. Za 
poznání stojí také místní vinné sklípky a park Energie sv. 
Jiří, který je součástí lázeňského areálu. 
 

Hotel Thermal Balance**** se nachází přímo u lázeňského 
areálu. Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje Superior s 
balkonem s možností 1 přistýlky. Vlastní sociální zařízení, 
fén, TV, minibar, klimatizace, trezor, telefon, župan na 
pokoji, WiFi. 

 
Příplatky: 
1/1 pokoj – 3 200 Kč (povinný pro samostatně cestující 
osoby) 
 
Slevy: 
Dospělý na přistýlce – sleva 1 100 Kč 
 
Dětské ceny: 
na ověření v CK. 
 
Vybavení hotelu 
  Propojení hotelu s lázeňským areálem krytou chodbou  
  Wellness centrum 
  Recepce 
  Restaurace  
  Bar  
  Fittness  
  Xbox herna  
  Dětský koutek  
  Půjčovna kol a elektrokol (za poplatek)  
  Půjčovna nordic walking holí  
  Výtah  
  Wellness centrum 
  Vnitřní zážitkový bazén s masážními prvky  
  4 sauny 
  Možnost masáží (za poplatek) 
  Koutek s občerstvením (voda, čaj, ovoce) 
 
Indikace 
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (chronické 
onemocnění kloubů a kostí, osteoporóza, revmatismus), 
poúrazová a pooperační rehabilitace, nemoci vegetativního 
nervového systému. 
 
Koupání v sousedních maďarských lázních Lenti – 
lázeňský areál na ploše 8 ha, venkovní a vnitřní část, 
saunový svět a park Energie sv. Jiří.  
Venkovní část: plavecký bazén, dětský bazén, zážitkový 
bazén (1 329 m2) s divokou řekou, masážními tryskami, 
masážními lavicemi a obrovským tobogánem (74 m), 
léčebný bazén a částečně krytý hydromasážní zážitkový 
bazén. 
Vnitřní část: léčebný bazén (38°C), hydromasážní bazén 
(38°C), bazén pro cvičení (34°C), plavecký bazén (28°C), 
dětský bazén (34°C). Nová vnitřní část nabízí zážitkový 
bazén (34-36°C) s masážními lůžky, lavicemi, sprchami, 



jacuzzi a gejzíry, zážitkový bazén (33°C) se skluzavkami, 
masážními lůžky, gejzíry a vodním hřibem. 
Saunový svět: 2x finská sauna, 1x aroma sauna,  
1x infrasauna, vnitřní a venkovní relaxační prostory s 
lehátky. Saunový svět se nachází ve vnitřní části lázní. 
Park Energie sv. Jiří: vyzařování energie v Lenti bylo 
objeveno v roce 2002. Vyzařování energie působí na celý 
organismus, harmonizuje tok energií, nastartuje 
blahodárné procesy, čímž dosáhne optimální tělesné a 
duševní rovnováhy. V parku Energie sv. Jiří se doporučuje 
trávit najednou 1-2 hodiny. Vydlážděná část v parku 
ukazuje směr linií sv. Jiří. Styčné body linií s nejsilnějším 
zemským zářením jsou vyznačené tyčemi. Na těchto 
místech se doporučuje pobyt 20-30 minut. Tento čas je 
možné kombinovat s menšími procházkami a pohybem. 
 
4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 6x polopenze – snídaně i 
večeře formou bohatého bufetu, odpolední dezert.  
Nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty, klienti si je hradí na 
místě sami. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevnější boty na 
pěší výlety. Vypůjčení županu je v ceně zájezdu. Plavky, 
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. 
 
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 
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 280 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. Výlety, vstupy 
 
Výlety v ceně: 
Lendava 
Procházka městem se zastávkou u nejznámějších 
památek. Lendavský hrad, synagoga, kostel Nejsvětější 
Trojice, divadelní a koncertní hala, aj. Výlet k rozhledně 
Vinarium Lendava (53,5 m) s výhledem do dalekého okolí. 
V přízemí rozhledny možnost ochutnávky místního vína. 
 
Bukovniško jezero 
Krásná příroda s přehlídkou rostlin a zvířat, léčivé 
energetické body.. Možnost návštěvy tropického skleníku. 



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. 


