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Zalakaros a Zámuří 

17. - 20.11.2016 
 

1.den (čtvrtek):  
V 6:00 hodin ráno odjezd z Budějovické, od hotelu Ilf. První zastávka ve městě Pápa, 
označovaném za Athény Zadunají. Návštěva muzea modrotisku (jediné ve střední 
Evropě). Rodina Klugeových tady v XVIII. století založila modrotiskovou dílnu, která 
pracovala až do poloviny XX. století.  Za odměnu odpolední osvěžení v místních 
termálech. Přejezd do Zalakarose, večeře v hotelu a dle nálady posezení v nějaké 
milé lokální hospůdce či vinárně. 
 

2.den (pátek):  
Celodenní odpočinek v lázních Zalakaros. Možnost využítí několika saun, vodní 
páry, léčivých a tzv. „zážitkových“ bazénů. Termální léčivá voda vyvěrá o teplotě 96ti 
stupňů, má vysoký obsah minerálů. Patří do skupiny sirnatých léčivých vod a je 
velice účinná při léčbě reumatických a ortopedických onemocnění, zánětů kloubů a 
dásní, pohlavních orgánů a při poruchách vegetativního nervstva. 
Po večeři výstup do našeho již oblíbeného sklípku Kránicz v Garabonci, posezení 
u dobrého vínka a vámi zajištěné dokonalé muziky! 
 

3.den (sobota):  
Dopolední relax v Zalakarosi, místo večeře oběd v hotelu (nebo svačina na cestu) a 
poté výlet k zubří rezervaci u přírodní rezervace Malý Balaton. Pokračovat budeme 
směrem do Zámuří, kolem roubených domků v Dömeföldu, do městečka Lenti, do 
oblasti v těsné blízkosti se slovinskou hranicí. Koupání v místních lázních, jejichž 
voda s obsahem sodíku a kyseliny uhličité je vhodná k léčbě pohybového ústrojí, 
potíží s klouby, páteří a zády. Večer návštěva sklípku, večeře a ochutnávka 
místních vín v Lenti. Hudební nástroje s sebou! Pozdní návrat na hotel. 
 

4.den (neděle):  
Po ranním koupání odjezd z hotelu, cestou domů návštěva hradu Sümeg (pokud 
nám bude přát počasí) a oběd na rozloučenou. Předpokládaný příjezd do Prahy 
nejpozději do 23. hodiny. 
 
CENA: 6200 Kč 
 
V ceně zájezdu je zahrnuto: 
3x ubytování ve wellness ***hotelu Freya Superior Zalakaros  
3x polopenze formou bufetu 
1x večeře ve sklípku 
2x degustace vína – Garabonc a Lenti 
1x oběd na rozloučenou 
1x vstup do muzea modrotisku 
2x vstup do lázní Pápa a Lenti 
- neomezený vstup do lázní Zalakaros 
- zákonné pojištění CK  
- průvodcovské služby 
- doprava  
- náklady na řidiče 
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Užitečné odkazy: 
http://www.varkertfurdo.hu/ 
http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/zalakaros/hunguest_hotel_freya/ 
http://www.lentifurdo.hu/home 
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