
 

           IČ: 260 49 538 

Kellner Písek s.r.o.  

     Lázeňský pobyt autobusem 2022 
Maďarsko – Mosonmagyaróvár 

Po celý pobyt neomezený vstup do léčivých lázní Flexum  
a hotelového wellnessu v ceně zájezdu!!! 

 
 

Cena za osobu/ 
zájezd 

Osoba ve 

dvoulůžkovém 

pokoji 

Dítě 

do 2,99 let 

Dítě 

3-5,99 let 

Dítě 

6-11,99 let 

na přistýlce 

Dítě 

12-13,99 let  

na přistýlce 

Osoba 

v jednolůžkovém 

pokoji 

15.09. - 18.09. 

27.10. - 30.10. Vyprodáno 

10.11. - 13.11. 

01.12. - 04.12. 

5 890 Kč 

5 790 Kč 

1 900 Kč 

1 800 Kč 

3 990 Kč 

3 890 Kč 

5 300 Kč 

5 200 Kč 

5 890 Kč 

5 790 Kč 

6 690 Kč  

6 590 Kč 
 

 
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 
gynekologické 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, 
rekonvalescence po zápalu plic. 

 

1. den - odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do Mosonmagyaróvár, ubytování od 15 hodin, pobyt v lázních a volný 
program. 2. den - pobyt v lázních. 3. den - pobyt v lázních. 4. den - předání pokojů v 10 hodin, pobyt v lázních a volný 
program, odjezd do ČR. 
 

Cena zahrnuje: 3x 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, 

autobusovou dopravu klimatizovaným autobusem s WC a technický doprovod.  
 

Nástupní místa: Praha, Dobříš, Příbram, Strakonice, Písek, Protivín Vodňany, České Budějovice, Třeboň, Suchdol 
nad Lužnicí. 


