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BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ!                      Vlakový zájezd pro železničáře s jízdenkou  FIP: GYSEV  

MAĎARSKO - TERMÁLY BÜKFÜRDÓ a SARVAR
Termální lázně v Maďarsku začínají již v dobách Římanů. Díky geologické poloze Maďarska patří tato země
mezi nejnavštěvovanější lázeňská města na světe. Největší rozvoj zažilo lázeňství v období okupace Turky. I
proto má mnoho termálů nádech orientu. Samotné lázně dělíme na očistné, wellness a léčebné přírodní
lázně. Právě poslední zmíněný důvod přitahuje nemocné z celého světa do Maďarských, kde můžete využít
plynové, bahenní či minerální lázně. Málokterá země je tolik proslulá léčivými prameny tak, jako Maďarsko.
Dokonce se říká, že kdekoliv v Maďarsku zapíchneš hůl do země, vytryskne z ní léčivý pramen. Pravdou je, že
termální lázně představují největší bohatství Maďarska. Zároveň splňují požadavky na wellness služby i pro
náročnou klientelu. Termální a léčivé vody patří k Maďarsku stejně, jako k Čechům dobré pivo.  Přemýšlíte o
dovolené a kladete důraz na wellness a termální prameny? Pak zvolte termální koupaliště v Maďarsku. Po
celé zemi existuje více než tisíc léčivých horkých pramenů, které lze využívat preventivně, nebo pro léčení
a zlepšení zdravotního stavu. Termální koupele jsou navíc velmi příjemné a mají blahodárný vliv na naši
krásu  i  psychickou  pohodu.  Maďarsko  je  v  tomto  ohledu  jedinečné.  Dokáže  nám  nabídnout  současně
léčebnou kúru, oddech i zábavu a to v té nejvyšší kvalitě. 
Teplé prameny obsahují vysoký podíl minerálních látek, které vyvěrají z hlubin země. Tím se nemůže žádná
jiná země kromě Maďarska pochlubit. Není divu, že si na nich Maďaři opravdu zakládají. Turisté tak mohou
od lázní a termálních koupališť očekávat jen to nejlepší. Mnohé z těchto pramenů jsou velmi léčivé. 

Program
1. den Ranní odjezd z Prahy do Bratislavy. MHD přejezd na nádraží Bratislava Petržalka, dále

vlaky s  přestupy do maďarského městečka BÜK. Ubytování ve 4* hotelu Piroska. Večeře.
2. den Snídaně. Celodenní  oddych v termálech BÜKFÜRDÓ. Večeře.
3. den Snídaně. VOLNÝ DEN, relax v hotelovém SPA  - wellnes část.

NEBO vlakem do města SARVAR* a odpočinek v místních termálech. 
Vlakem zpět do hotelu, večeře.

4. den Snídaně. Celodenní pobyt v termálech BÜKFÜRDÓ. Večeře.
5. den Snídaně. Odjezd vlakem přes Bratislavu do ČR. Večerní příjezd do Prahy.

7.11. - 11.11. 2019 5990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
4x ubytování ve 4* hotelu a přístup do wellnes areny v  hotelu
4x polopenze (snídaně a večeře formou bufetu v hotelové restauraci Mandola)
4x místní taxy
2x celodenní vstupné do termálů v Bükfürdó (bez saunové části)
2x transfer z hotelu do lázní
1x místenka Praha – Bratislava, 1x místenka Bratislava - Praha 
služby vedoucí zájezdu – L. Sládečková
CENA NEZAHRNUJE:
cestovní pojištění (možno dokoupit pojištění Union za 180 Kč), vstupné do termálů v Sarvaru

** Na výlet do města SARVAR potřebujete jízdenku FIP: MAV nebo jízdenku s 50 % slevou na průkaz FIP 
v hodnotě 70 Kč.  Tuto jízdenku se slevou Vám mohu zprostředkovat, ale je NUTNO nahlásit číslo průkazu 
FIP. Jedná se o úsek: Porpac – Sarvar a zpět
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Léčivé vody Bükfürdö:

Za svou existenci vděčí lázně šťastné náhodě: jako výsledek výzkumných ropných vrtů, prováděných ve 20. a později
v 50. letech, vytryskl v roce 1957 z hloubky 1282 metrů na povrch vodní sloupec vysoký 65-70 metrů. Poklad o teplotě
58 °C, s obsahem minerálů 15 000 mg/l otevřel novou kapitolu v životě města Bük i přilehlých obcí. Skutečný příběh
úspěchu započal roku 1962 vybudováním prvního částečně krytého bazénu. Ministerstvo zdravotnictví v roce 1965
prohlásilo termální vodu v Bük za léčivou, poté v roce 1973 území Bükfürdő prohlásila za léčebné lázně krajského
významu, dále v roce 1979 za léčebné místo celorepublikového významu. Díky neustále probíhajícímu rozvoji očekávají
dnes lázně své návštěvníky, toužící po léčbě, odpočinku, relaxaci či koupání.

Zázračná léčivá voda z Bükfürdő vyvěrá na povrch ze 4 kašen nazvaných Svatý Kliment, Pál Felsőbüki Nagy, Bükaqua a 
Svatý Imre. Termální vody prýštící ze všech čtyř fontán disponují osvědčením léčivé vody.

Léčivá  voda  jedinečného  složení,  s  vysokým  podílem  alkalických  hydrogenuhličitanů,  vápníku,  hořčíku  a  fluoru,
disponuje i v mezinárodním srovnání mimořádně vysokým obsahem minerálních látek až 15 201,58 mg/l. Právě díky
vysokému obsahu minerálů má tak blahodárný vliv na lidský organizmus.

Chlorid sodný má protizánětlivé účinky, vápník a fluor hrají důležitou roli v procesu látkové výměny kostí, hořčík má
pozitivní vliv na funkci svalů, zatímco oxid uhličitý zlepšuje krevní oběh.



Léčivé vody Sárváru:
Jedním z nejdůležitějších lákadel Sárváru jsou bez pochyby dva druhy zdejší léčivé vody, jež je základem rozvoje města 
do dnešní podoby. V okolí Sárváru vyvěrají dva prameny léčivé vody: první z hloubky 1200 metrů o teplotě 43 °C a 
druhý z hloubky 2000 metrů o teplotě 83 °C s vysokým obsahem soli.

Důležitými komponenty léčivé vody s teplotou 83°C jsou chlorid sodný, hydrogenuhličitan, jód, brom, fluor a četné 
stopové prvky. Z léčivé vody s vysokým obsahem solí se odpařováním získávala slavná Sárvárská termální krystalická 
sůl. Slané vanové koupele lze účinně využít při léčbě některých onemocnění pohybového ústrojí a gynekologických a 
dermatologických onemocnění. Již několik desítek let je znám velmi příznivý vliv léčivé vody v případě bolestí v 
podbřišku a chronických zánětlivých gynekologických onemocnění souvisejících se srůstem.

Zásaditá hydrogenuhličitanová termální voda s teplotou 43 °C obsahuje především chlorid sodný, hydrogenuhličitan a 
stopové prvky, a neobsahuje síru ani radon. Je velmi vhodná k léčbě onemocnění pohybového ústrojí, rehabilitaci po 
onemocněních a sportovních zraněních, v případě neurologických potíží a ke koupelím na uvolnění svalstva.



Náš krásný
wellnesshotel

**** Piroska
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