
Vlakový poznávací zájezd pro železničáře s jízdenkami FIP: MÁV

BALATON A NEJVĚTŠÍ TERMÁLNÍ JEZERO HÉVÍZ
12.6. - 17.6.2019



Vlakový poznávací zájezd pro železničáře

BALATON A NEJVĚTŠÍ TERMÁLNÍ JEZERO HÉVÍZ
Jízdenky FIP: MÁV + průkaz FIP (zajišťuje si každý sám)

Program
1. den Pozdní večerní odjezd z Prahy  - noční vlak Metropol Praha – Budapešť Ke. 
2. den Přejezd  přímým  metrem   z  nádraží  Budapest  Ke.  na  nádraží  Budapest  Deli.  Dále  vlakem  k
Balatonu. Ubytování ve 4*  (cca 400 m od nádraží Balatonalmadi).  Možnost využít wellness  v hotelu
nebo koupání přímo v BALATONU. Procházka po Balatonalmadi. Večeře v hotelu. 
3. den Snídaně.  Vlakem a busem do  nejkrásnější vesnice Maďarska TIHÁNY,  vonící levandulí a ležící
vysoko nad jezerem. Jedná se o nejkrásnější výhledy na Balaton! Ve vesnici  nalezneme opatský chrám,
malý skanzen, muzeum panenek a mnoho obchůdků a restaurací pro turisty. Poloostrov Tihány patří k
nejvyhledávanějším turistickým cílům na Balatonu.
Pak  bude  následovat  vyhlídková  PLAVBA LODÍ   PO BALATONU  z  přístavu  Tihány  do Balatonalmádi.
Večeře v hotelu. 
4. den Snídaně. Volný den. NEBO: vlakem a autobusem do Hévízu. Koupání na 4 hodiny v termálních

vodách jezera HÉVÍZ – NEJVĚTŠÍ TERMÁLNÍ JEZERO SVĚTA! Stejný návrat do hotelu. Večeře v hotelu.
5. den Snídaně. Koupání  v  Balatonu nebo využití  wellnessu v  hotelu.  Odpolední  odjezd  vlakem do
Budapešti. Odtud nočním vlakem do ČR.
6. den Ranní příjezd do Prahy

12.6. - 17.6.2019 5 500 Kč

CENA ZAHRNUJE: 3x ubytování ve 4* hotelu  (dvoulůžkové pokoje)
3x polopenze (snídaně a večeře v hotelu)
v hotelu použití županu a přístup do wellnessu (bazén, vířivka, sauna, fitnes)
místní turistické taxy
2 místenky v Maďarsku
plavba lodí po Balatonu (Tihány 16.30h – Balatonalmádi 18.15h)
služby vedoucí zájezdu – L. Sládečková

CENA  NEZAHRNUJE: 
vstupné do termálního jezera Hévíz, povinný doplatek na rezervační doklady na noční vlaky, místní 
autobus Balatonfürdó – Tihány – Tihány přístav,  místní autobus Kezsthely  - Hévíz a zpět.

POVINNÝ DOPLATEK na rezervační doklady na noční vlaky Praha – Budapešť a zpět:
lehátko T6 v jednom směru 390 Kč
lehátko T4 v jednom směru 580 Kč
lůžko T3 v jednom směru 580 Kč
lůžko T2 v jednom směru 850 Kč

VOLITELNÝ DOPLATEK: cestovní pojištění Union lze dokoupit za 216 Kč.

LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz
CESTOVNÍ KANCELÁŘ WEB: www.libusetravel.cz
IČ:88753743 MOBIL: 602 449 442
Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova
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 TIHÁNY  nejmalebnější vesnice 



 HÉVÍZ - léčivé jezero, osvěžující tělo i duši, 
 je největším biologicky aktivním přírodním termálním jezerem světa. 

Jezero o rozloze 4,4 hektarů je napájeno termálním pramenem, který obsahuje sloučeniny síry a nerostných látek a je  v
hloubce 38 metrů. Pramen obsahuje sloučeniny síry a nerostných látek a během 72 hodin je schopen vyměnit celý obsah
jezera.  Voda  jezera  je  taktéž  bohatá  na  rozpustné  a  plynné  složky.  Snoubí  v  sobě  příznivé  vlastnosti  uhličitých,  sirných,
magneziových a uhličitanových pramenů. Voda má v  zimě teplotu 23-25°C, v létě dosahuje až 33-36°C. Voda neustále proudí
jednak pomalu zleva doprava a zároveň zdola nahoru, jelikož zde působí zdvih teplé vody. Ochlazená voda poté klesá  a odtéká.
Toto dvousměrné proudění udržuje vodu v neustálém pohybu, čímž vzniká masážní účinek na koupající se hosty. 



 
4* Hotel BÁL RESORT – Balatonalmádi





Hunguest Hotel Bál Resort **** 
je nejnovější přírůstek prestižní hotelové skupiny Hunguest Hotels.

 Nachází  se  v  centru  turisty  velmi  oblíbeného  létoviska  Balatonalmádi  s  nejlepšími  a  nejlíp
vybavenými  plážemi  na  celém  severním  pobřeží  Balatonu  a  zajímavou  architekturou  staveb  z
červeného kamene. Hotel je obklopen krásným parkem a je vzdálen jen 200 metrů od břehu jezera.
Kolem se rozprostírají malebné lesy a kouzelné přírodní scenérie. Hotel Bál nadchne své hosty ideální
polohou  u  jezera  Balaton,  stylovým  wellness  centrem,  nádhernými  interiéry  a  nadstandardními
hotelovými i wellness službami.

Poloha:
u jezera - cca 200 m

Vybavení
Bar,  Recepce 24h, Restaurace,  Kadeřnictví,  Obchod, Bazén krytý,  Dětské hřiště,  Internet,  Výtah, ,
Čistírna, Terasa, Prodej suvenýrů, Praní a žehlení, Business zone

WI FI zdarma

Hosté mají k dispozici fitness centrum, tenisový kurt, dětské hřiště, soukromou pláž, bazén krytý,
dětské hřiště, zahradu.
Wellness  -  Součástí rezortu je stylové wellness centrum s prostorným krytým bazénem, několika
druhy saun, vířivkou, parní lázní, kneippovým chodníkem a širokou nabídkou masáží. 
Z relaxační místnosti se naskýtá nádherný výhled do zahrady.

Ubytování
Hotel  nabízí  ubytování  ve  velmi  elegantních  komfortně  zařízených  pokojích  s  panoramatickými
výhledy  do  okolí.  Pokoje  jsou  vybavené  klimatizací,  moderní  koupelnou,  minibarem,  trezorem,
satelitní televizí, županem a internetovým připojením WiFi. 
Pokoje:
2-lůžkový pokoj vybavení: 
TV, SAT, trezor, telefon, sprcha, klimatizace, minibar, župan, připojení k internetu, koupelna

Stravování
polopenze
Snídaně i bohaté večeře jsou servírovány v hotelové restauraci ve formě bohatého švédského stolu.
Mistral bar s terasou nabízí po celý den lehká jídla, míchané nápoje a exkluzivní vína.
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