TERMÁLNÍ RODOKAPS
TERMÍN 11. – 13.5. 2018
CHARAKTER ZÁJEZDU
Jedná se o pohodový zájezd do termálů, vhodný pro každého (i rodiče s dětmi), kdo se rád koupe
a odpočívá v teplé vodě, sauně či vířivce. Kromě relaxu je do programu zahrnut i poznávací výlet.
Účastníci mladší 15 let jsou vřele vítáni, nicméně vzhledem k charakteru akce je třeba, aby s sebou
měli dozor starší 18 let.

ODJEZD
V pátek 11.5. 2018 v 17:00 hod.,
Smíchovské nádraží, Praha 5 (parkoviště
autobusů před poštou). Plánek
nástupního místa naleznete zde:
www.mapy.cz/s/j4Cu . Po dohodě je
možné účastníky zájezdu naložit na trase
Praha - Brno - Břeclav.
PŘÍJEZD
V neděli 13.5. 2018 ve 20:00 hod. na
místo odjezdu

PROGRAM AKCE
11.5. (pátek)
Večerní průjezd republikou do obce Lanžhot, kde se ubytujeme.
12.5. (sobota)
Ranní odjezd z Lanžhotu do Bratislavy, kde si prohlédneme centrum a zajdeme na oběd do nějaké
restaurace (ve vlastní režii). V případě zájmu „Účastníků zájezdu“ můžeme Bratislavu vyměnit za
návštěvu majestátného skalního hradu Děvín tyčícího se přímo nad hladinou Dunaje. Pod hradem na
břehu Dunaje najdete neméně líbeznou hospůdku s venkovní zahrádkou. Po obědě spočineme ve
vodní lázni „mastného“ termálu maďarského Mosonmagyárováru ( www.thermal-movar.hu ), který
patří do pětice nejléčivějších vod v Evropě. Ve večerních hodinách nás čeká návrat zpět do
Lanžhotu.
13.5. (neděle)
Po snídani se vypravíme do termálního
koupaliště
Vincov
Les
(
www.vincovles.com ), které je trochu
zastrčené a tudíž prosté od hord
turistických koupalomilů. Jeho voda je
unikátem s blahodárnými účinky na celý
organismus, a je srovnatelná s vodou
Mrtvého moře. Pokud by někdo toužil po
bombastičtějších
vodních
atrakcích
(vodní prolézačky, děla, tobogánky, …),
můžeme Vincov Les vyměnit za
Rotundu
nového
Thermalparku
v Dunajské Strede ( www.thermalpark.sk
). V odpoledních hodinách nás čeká
návrat do ČR.

CENA ZÁJEZDU
1690,– Kč. Zálohu na akci ve výši 690,– Kč je třeba uhradit na číslo účtu 706523153/0800 (s
variabilním symbolem, který obdržíte na e-mail po odeslání objednávkového formuláře), a to do 5
pracovních dní (od odeslání objednávkového formuláře). Zálohu na akci je taktéž možno zaplatit
hotově v kanceláři organizace (TTO SRUB, Nuselská 66, Praha 4). Najdete nás zde v úředních
hodinách (úterý až čtvrtek 9–18 hod.). Záloha na akci je v případě Vaší neúčasti nevratná. Doplatek
bude vybírán hromadně na srazu u autobusu.
CENA ZAHRNUJE
Ubytování v penzionu, obecní a rekreační ubytovací poplatky, veškerou dopravu včetně parkovného
a mýtného za autobus, organizační doprovod.
CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do termálních koupališť, stravování, úrazové pojištění a zdravotní připojištění.
S SEBOU DOPORUČUJEME
- hlavně platný cestovní doklad !!! Platí pro všechny účastníky bez rozdílu věku. Podrobnosti
v odstavci Cestovní doklad.
- Evropský průkaz zdravotního pojištění,
- přiměřenou zásobu potravin na zahnání hladu nebo spoléhat na místní restaurační zařízení,
- pohodlnou obuv na procházku městem,
- přezůvky do penzionu,
- sandály či žabky do termálů (jsou povinné z bezpečnostních i hygienických důvodů),
- oblečení přiměřené počasí,
- osobní léky, které pravidelně užíváte + svoji osobní minilékárničku,
- cesta je daleká a tak se budou hodit i léky proti cestovní nevolnosti, pro ty, kteří na to trpí :-)
- hygienické potřeby,
- plavky a ručník do termálů (koupací čepice není povinná),
- župan nejlépe s kapucí (zvláště oceníte při přechodech mezi venkovními bazény)
- Eura na oběd a vstupy do termálních koupališť (cca 30-40 €),
- dostatek paměťových karet a dalších fotografických propriet.
UBYTOVÁNÍ
Bydlet budeme na území ČR v penzionu
Soutok u soutoku řek Moravy a Dyje,
nedaleko od Lednicko-valtického areálu.
Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním
zařízením, kuchyňským koutem, televizí a
možností bezdrátového připojení k internetu.
V penzionu jsou dvě společenské místnosti
i možnost posezení venku.

STRAVOVÁNÍ
Z vlastních zásob. Snídani a večeři je možné uklohnit v místě ubytování nebo se spolehnout na
místní občerstvení. Sobotní i nedělní oběd je plánovaný v restauraci na cestě, popř. je možná
svačina z vlastního batůžku. Nicméně doporučuji vyzkoušet nějaké slovenské speciality – třeba
bryndzové halušky :-) Vzhledem k dlouhým časovým přesunům mezi jednotlivými místy doporučuji
nějakou tu plněnou bagetku do autobusu.
Restaurace a bary v místě ubytování (Restaurace Podlužan – 500m, Pizzerie Toscana – 500m, Kaca
bar – 500m, Restaurace na Šlajsi – 800m, Restaurace u zámečku – 600m, Restaurace u Bartošů –
600m). Potraviny a smíšené zboží v místě ubytování – 200m a 400m.

MĚNA A KAPESNÉ
Vstup do termálů v Maďarsku i na Slovensku lze platit i v eurech nebo kartou. Jedinou výjimkou je
termální koupaliště Vincov les, které platby kartou nepřijímá. Na drobné útraty uvnitř areálů termálů
však budete potřebovat místní měnu v hotovosti, i v Maďarsku stačí eura.
Doporučujeme mít u sebe přibližně 30 – 40 € na vstupy a drobné občerstvení na Slovensku
a v Maďarsku. Počítejte s podobnými cenami potravin v Maďarsku i na Slovensku jako v ČR.
Vstup do termálu v Mosonmagyaróváru / celodenní 8-20 hod.
dospělí (se šatnou, bez sauny)
12,50 €
dítě (6 - 18 let)
8,50 €
dítě do 5 let
zdarma
rodinné (2 dospělí + 2 děti)
34,00 €
Vstup do sauny
8,00 €
Vnitřní kabinka
8,00 €
Vnější kabinka
7,00 €
Vstup do termálu Vincov Les / na 3 hod. / otevřeno 10-20 hod.
dospělý dítě (6 – 99 let)
6,00 €
dítě do 6 let
zdarma
vratná záloha na klíček od skřínky
5,00 €
Vstup do termálu Dunajská Streda / na 3 hod. / denně otevřeno 9-21 hod.
dospělí
7,50 €
student (15-26 let)
6,50 €
dítě (3 - 14 let)
5,00 €
dítě do 3 let
zdarma
rodinné (2 dospělí + 2 děti do 14 let) 26,00 € (celodenní)
NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR
Ačkoliv jedeme do civilizované evropské země, existují zásady, které se nevyplatí ignorovat. V první
řadě je nutné dávat podstatně větší pozor na své věci. Rozhodně se nemusíte bát přepadení
a loupeží, ale drobné krádeže prostě patří ke koloritu většiny zemí (stejně jako např. k centru Prahy).
Nedávejte proto vaše zavazadla z ruky. Zvláště ve městské tlačenici mají kapsáři k dokonalosti
vypracované finty, jak vás okrást. Proto nikdy nenoste ledvinku, nedávejte nic do vnějších kapes
batohu, který máte na zádech ani do kapes kalhot. Nosíte-li fotoaparát v brašně přes rameno, stále
jej mějte na břiše a ruku na něm. Doklady a peníze je dobré nosit v taštičce na krku a pod oblečením.
Je dobré mít v kapse pár drobných na maličkosti a občerstvení, abyste neukazovali naditou
peněženku. Jezdíme takto již řadu let a pokud se někdy něco ztratilo, vždy to bylo proto, že nebyla
dodržena tato elementární pravidla a pokyny vedoucího zájezdu.
CELNÍ PŘEDPISY
Cestujeme nejen za hranice představ a snů, ale i za hranice států. Jelikož nevyjedeme z EU, platí
„pouze“ tyto předpisy – nepřevážet žádné střelné zbraně, drogy a návykové látky.
CESTOVNÍ DOKLAD
Protože jsme stejně jako Slovensko i Maďarskou členskou zemí EU, stačí nám na tento zájezd jen
občanský průkaz. Ten však musí být vybaven strojově čitelnou zónou (dvouřádkový číselný
a písmenkový kód na spodní části přední strany).
Cestujete-li s dětmi, berte na vědomí, že zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno
a všechny děti musí mít vlastní pas!!! Tato novinka vychází z nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 444/2009 a zákona č. 197/2010 Sb. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených
do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však

nekončí platnost cestovních dokladů rodičů. Podrobné informace naleznete na stránkách
Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz (služby pro veřejnost / cestovní doklady).
POJIŠTĚNÍ
Určitě doma nezapomeňte „Evropský průkaz zdravotního pojištění“, který máte od své zdravotní
pojišťovny a na základě kterého s vámi budou ve zdravotnických zařízeních jednat jako
s rovnoprávným pacientem. V jednotlivých zemích EU se však úroveň péče poskytované bezplatně
výrazně liší. Abyste byli ušetřeni mnohdy astronomických částek za lékařské ošetření doporučuji si
pořídit na zájezd osobní připojištění léčebných výloh.
DŮLEŽITÉ ADRESY A TELEFONY
Česká ambasáda v Maďarsku
Ambassad de la Républiqu Tcheque, 3519184 Rózsa útca 61, 1064 Budapest VI
Tel.: 0036 135 105 39, Fax: 0036 135 191 84
Veĺvyslanectvo Českej republiky v SR
Hviezdoslavovo nám. 8, P.O.Box 208, 810 00, Bratislava 1
Tel: 00421 759 203 303-4, Fax: 00421 759 203 330
Mobilní telefon: číslo 112 = SOS. Kdekoliv v zahraničí i bez roamingu či s vybitou kartou se dovoláte
na centrálu, která na místo vyšle záchranku, policii či hasiče.

SRUB, Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže, z.s.
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