Kehidakustány 15.-18.11.2018
1.den (čtvrtek):
V 6:00 hodin ráno odjezd z Budějovické, od hotelu Ilf. První zastávka ve městě
Sárvár. Příjemné odpolední koupání v moderním lázeňském areálu. 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. Přejezd do Kehidakustány, večeře v hotelu a
večerní akce na „našem hotelu“ (zdroje na první večer mějte připraveny s sebou).

2.den (pátek):
Celodenní relax a pohoda v lázeňském areálu v Kehidakustány. Hydrogen-uhličitá
léčivá sirná voda s vysokým obsahem vápníku a hořčíku je v Maďarsku ojedinělá a poskytuje možnost
výtečného oddechu a zotavení. Léčivá voda má u zdroje teplotu 49 °C a než se dostane do bazénů,
vychladne na příjemných 34-36 °C. Minerální hydrogen-uhličitanová voda s vysokým obsahem
vápníku a hořčíku obsahuje 3,3 mg/l sulfidické síry, a proto se řadí mezi sirné léčivé vody. Radon se
v ní nevyskytuje. Je vhodná na léčbu a prevenci neurologických, gynekologických, dermatologických
nemocí a onemocnění pohybového ústrojí. Pro zájemce odpolední výlet do Keszthely,

procházka městem, možnost návštěvy muzeí či nákupů. V případě pěkného počasí
výlet na vyhlídku nad Hévízem (potvrdíme si během zájezdu). Večeře v hotelu a
poté posezení v nějaké milé vinárně, hospůdce či čárdě v blízkém okolí.
3.den (sobota):
Po snídani odjezd na výlet do Balatonské oblasti, návštěva jeskyně v Tapolce,
projížďka loďkou a procházka městečkem. Přejezd do vesnice Szigliget a výstup
na hrad s jedinečným výhledem na Balaton. Odpolední návrat do Kehidakustány,
koupání, večeře v hotelu a večerní akce na „našem hotelu“ nebo dle možností
v blízkém okolí.
4.den (neděle):
Po snídani a případně brzkém ranním koupání, odjezd z hotelu a po cestě zastávka
v lázních Celldömölk s léčivou vodou vulkanického složení. Lázeňské městečko
Celldömölk se nachází v jižním cípu Malé uherské nížiny na řece Marcal. Leží na úpatí vyhaslé sopky
Ság-hegy, která dodává městečku neopakovatelnou atmosféru. Léčivý pramen o teplotě 72°C bohatý
na vápník, hořčík a hydrogenuhličitany byl objeven teprve v roce 2007, proto patří Celldömölk k méně
známým lázeňským městům. Poté přejezd do ČR, příjezd do Prahy nejpozději do 23.hod.

CENA: 6 390 Kč
V ceně zájezdu je zahrnuto:
3x ubytování v Kehida thermal ****hotelu v Kehidakustány
3x bohatá polopenze formou švédských stolů
1x vstup na hrad Szigliget
1x vstup do jeskyně v Tapolce
1x vstup do lázní Sárvár
1x vstup do lázní Celldömölk
Pořadatel zájezdu: Cestovní kancelář CESTA Travel Agency, s.r.o., Legerova 432, Kolín,
IČ: 26735997. Informace a rezervace: 777 608 575

4x vstup do lázní Kehida (s možností opakovaného denního vstupu a využití všech
částí – léčebná, zážitková, saunový svět)
- zákonné pojištění CK
- průvodcovské služby
- doprava
- náklady řidičů
Užitečné odkazy:
https://kehidatermal.hu/cz/
https://www.bfnp.hu/hu/tapolcai-tavasbarlang-latogatokozpont
http://vulkanfurdo.hu/
http://www.sarvarfurdo.hu/
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