
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 32 

 TERMÁLNÍ LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY     
č. záj. 173 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka. 
Termální lázně Kehidakustány – předpokládaný odjezd 
v časných ranních hodinách – cca 05.30 hod., čas 
odjezdu bude upřesněn v pokynech cca 14 dní před 
zájezdem. 

 
 
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). Cesta z Prahy do 
Kehidakustány trvá cca 9 hodin (cca 550 km). 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Kolín – Brno – 
Bratislava – Csorna – Sárvár - Kehidakustány. Příjezd zpět 
do ČR je v pozdních večerních hodinách. 
Nástupní místa: Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava 
(Pávov), Brno. 
U vybraných termínů (viz web) je možný svoz z Hradce 
Králové a Pardubic do Kolína (od 4 os.) – 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. 
 
Ubytování je zajištěno v hotelu Hertelendy House**** ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, s možností 
1 dětské přistýlky (přistýlka pro dospělou osobu není 
možná), klimatizací, minibarem, TV, telefonem a trezorem, 
župan na pokoji, WiFi.  
Pokoje v přízemí mají malou terasu – bez příplatku, pokoje 
v 1. patře mají balkon – za příplatek. Pokoje ve 2. patře 
jsou bez balkonu – v základní ceně zájezdu. 

Příplatky: 
Pokoj s balkonem (1. patro) – 200 Kč / osoba. 
1/1 pokoj (pouze ve 2. patře bez balkonu) – 3 100 Kč 
(povinný pro samostatně cestující osoby). 
Pokoj s terasou (přízemí) – bez příplatku. 
 
Všechny typy pokojů je nutné ověřit předem v CK. 
 
Dětské ceny: 
Na vyžádání v CK. 
 
Klasické 1/3 pokoje na tomto hotelu nejsou a nelze 
ubytovat na přistýlce os. starší 12 let. V případě zájmu 
trojice osob starších 12 let je nutno zakoupit 1/2 a  
1/1 pokoj. 
 
Lázeňský komplex Kehidakustány se nachází přibližně  
13 km od Hévízu a 25 km od jezera Balaton v údolí řeky 
Zala. Termální minerální voda vyvěrá z pramene o teplotě 
49°C a je bohatá na hořčík a vápník. Okouzlující okolní 
krajina a klidné prostředí venkova je ideálním místem k 
fyzickému i duševnímu odpočinku. 
 
Hotel HERTELENDY HOUSE**** má vynikající polohu cca  
150 metrů od lázeňského areálu. Hotel nabízí služby na 
vysoké úrovni a je vhodný pro klienty všech generací. 
Hostům je k dispozici panoramatický výtah, stylová 
prostorná společenská místnost s posezením, krbem a 
LCD TV a wellness centrum. Klienti mají v ceně 
neomezený vstup do lázní včetně vypůjčení županu (i na 
poslední odjezdový den, župan se vrací až krátce před 
odjezdem). 
Wellness centrum se nachází v suterénu hotelu Hertelendy 
House a nabízí klientům whirlpool s masážními tryskami, 
finskou saunu, parní kabinu, solarium a mini fitness. Tyto 
služby lze využívat po celý den i večer po uzavření lázní. 
Klienti mohou dále využívat všech služeb hotelu Kehida 
Termal****, který je součástí lázeňského areálu.  
 
Lázeňský areál 
Moderní lázeňský areál rozkládající se v parku o rozloze  
3 ha nabízí svým návštěvníkům 3 propojené části - 
léčebnou část, zážitkovou část a saunový svět. Nabízí 
celkem 13 bazénů, z toho 10 celoročně otevřených. 
Za příplatek si lze v masážním salonu vybrat z velkého 
množství masáží a procedur (např. aroma masáž, thajská 
masáž). 
V ceně zájezdu je vstupné do všech částí lázní v době 
9:00-20:00 hod., možnost opakovaného vstupu během dne 
do lázní, venkovní termální bazén přístupný 24 hod. 
denně, 2x denně aqua aerobic, fitness včetně kol na 
spinning, stolní tenis, hotelové wellness centrum je k 
dispozici nonstop. 
Léčebná část 
V celoročně otevřené léčebné části se nachází 2 venkovní 
termální bazény (34-36°C) a 2 vnitřní bazény s masážními 
tryskami (32-36°C) a pitná fontána. Do této části s 
nejteplejšími bazény nemají přístup děti. 
Zážitková část 
Venkovní bazény (28-33°C) – bazén s vodními atrakcemi a 
fontánami, bazén s vlnobitím, plavecké bazény (24°C a 
34°C), obří skluzavky a dětský bazén. 
Vnitřní bazény (28-33°C) – bazén s fontánami, gejzíry, 
masážními tryskami a lehátky, whirlpool, divoká řeka, 94 m 
dlouhý tobogán se světelnými a zvukovými efekty, dětský 
bazén se skluzavkou a dětský koutek.  
 



Saunový svět 
V saunovém světě se nachází finská sauna, infrasauna, 
aromasauna, parní lázeň, whirlpool, hydromasážní vana s 
termální vodou.  

4. Stravování 
 
V ceně pobytu je polopenze formou bohatého bufetu. 
Strava se podává v restauraci hotelu Kehida Termal**** 
(cca 150 m). Hotel je vyhlášený vynikající kuchyní, která 
nabízí i místní speciality z oblasti údolí Zala. 
V areálu lázní je občerstvení, kavárna / cukrárna. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. 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. 
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 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 20 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 20 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou (u 
ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu max. 
20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 20 000 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 
 
Výměna maďarských forintů je možná již v ČR, ale pouze 
v některých bankách a směnárnách. 
Orientační kurz 100 HUF = 5,9 Kč (25.11.2022) 
 
Po příjezdu do Kehidakustány vás delegát podrobně 
seznámí s lázeňským areálem a nabídne výlety: 
Hevíz – (v ceně zájezdu) prohlídka centra lázeňského 
městečka, návštěva místní tržnice s množstvím místních 
produktů a specialit, možnost koupání v termálním jezeře 
(největší biologicky aktivní termální jezero v Evropě). 
Z Hevízu se lze dopravit místním autobusem (nad 65 let 
zdarma) zpět do Kehidakustány a strávit zde tedy třeba i 
celý den. 
Vstupné do lázní (termální jezero) Hevíz – vstup na 3 hod. 
3 800 HUF, nad 60 let 3 300 HUF, celodenní vstupné 
6 500 HUF, nad 60 let 6 000 HUF. 
Vinné sklepy Hevíz-Egregy (v ceně zájezdu) - večerní 
posezení ve stylové vinárně nebo restauraci mezi vinicemi 
ve vinařské oblasti Hévíz-Egregy. V ceně je ochutnávka  
7 druhů místních vín, možnost nákupu vybraných vín. 
 



V ceně zájezdu je vstupné do všech částí lázní (9:00 – 
20:00 hodin): 
- termální bazény v léčebné části lázní, bazény včetně 
tobogánů v zážitkové části lázní, saunový svět 
- možnost opakovaného vstupu během dne do lázní 
- venkovní termální bazén přístupný 24 hodin denně 
- 2x denně aqua aerobic, fitness včetně kol na spinning, 
stolní tenis 
- wellness centrum v hotelu Hertelendy House k dispozici 
non-stop. 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Budapešť – J.E. Tibor Bial, MBA, po-pá 
7.45-16.15, tel: +36 146 250 10, nouzová linka: 
+36 309 247 081, Rózsa utca 61, Budapest 

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: +420 777 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. 


