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CK Kellner Písek  

Maďarsko - Mosonmagyaróvár 
Po celý pobyt neomezený vstup do léčivých lázní Flexum a wellnessu 

hotelu v ceně zájezdu!!! 

Vlastní dopravou!! 
 

Lázeňské město Mosonmagyaróvár leží poblíž rakouské a slovenské hranice. Vznikl spojením obcí Moson a 
Magyaróvár. Je to živé město s mnoha obchody, restauracemi a pěší promenádou. Léčivé lázně Flexum nesou jméno 
římského vojenského tábora a leží uprostřed zeleně nedaleko centra města. Lázeňství v tomto městě je založeno na 
léčivých pramenech zásadité hydrokarbonátové a chloridové léčivé vody. Léčební voda patří v kvalifikačním žebříčku 
mezi 5 nejúčinnějších léčivých vod. Aqua hotel Termál *** - se nachází přímo v termálním areálu a jako jediný umožňuje 
neomezený pohyb mezi lázněmi a hotelovými pokoji.  

 

Popis lázní: z hotelu se jde přímo do lázní, které mají vnitřní plavecký bazén 28-29°C, bazén s léčivou vodou 36-38°C, 
wellness bazén 32-34°C, bazén s léčivou vodou 28-30°C, jacuzzi, venkovní plavecký bazén. Indikace léčivé vody: 
Koupele - onemocnění pohybového ústrojí, revmatizmus, pooperační a úrazové stavy, Bechtěrevova nemoc, chronické 
gyne kologické záněty. Pitné kůry: při zažívacích potížích, kornatění cév, poruchách štítné žlázy a u dětí jako prevence 
zubního kazu. Pro vysoký obsah fluoru maximálně 3 dcl denně dospělá osoba. Inhalace: plicní katar, choroby 
nosohltanu, rekonvales cence po zápalu plic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předsezóna 2.1.-3.4. a posezóna  29.10.-23.12.2018 

Balíčky služeb 
Aqua romantik 
      2 noci 

 Aqua relax 
     3 noci 

Aqua pohoda 
      4 noci 

Aqua wellness 
       5 nocí 

Týdenní pobyt 
      7 nocí 

Cena za osobu dvoulůžkový pokoji 3 150,- 4 250,- 5 990,- 7 400,- 9 750,- 
Dítě do 3,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 

Dítě 4-11,99 let 1 200,- 1 800,- 2 400,- 3 000,- 4 200,- 

Osoba 12-17,99 let na přistýlce 2 400,- 3 600,- 4 800,- 6 000,- 8 400,- 
Osoba v jednolůžk. pokoji 4 100,- 5 300,- 6 990,- 8 850,- 11 950,- 

 

Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních lázní, sauny a plaveckého 
bazénu, použití zařízení hotelového wellnessu - termálního bazénu, infračervené a finské sauny, použití županu. Balíček 
aqua romantik + medová masáž zad a sekt, Aqua pohoda + masáž, Aqua wellnes + masáž. Zdarma parkování 
v podzemní garáži či na uzavřeném parkovišti.   

 

Cena za jednu noc od 2.1.-23.12.2018 – nástup a odjezd možný libovolný den  

Balíčky služeb 
Cena za osobu ve 
  dvoulůž. pokoji 

Dítě do 3,99 let Dítě 4-11,99 let 
Osoba 12-17,99  
 let na přistýlce 

Osoba v jednol.  
       pokoji 

Cena pobytu za 1 noc 1 500,- zdarma 600,- 1 200,- 1 990,- 
 

Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních lázní, sauny a plaveckého 
bazénu, použití zařízení hotelového wellnessu - termálního bazénu, infračervené a finské sauny, použití županu. Zdarma 
parkování v podzemní garáži či na uzavřeném parkovišti.   
 

Příplatek: pokoj standard plus 7% z ceny. Další nabídky balíčků, 2 a 3 týdenní pobyt a další balíčky 
na www.kellnerck.cz 


