
INFORMACE K ODJEZDU AKCE KTC OVýT ČESKÁ LÍPA 

                 S OVýTem ZIMA V TERMÁLU (2.-5.2.2017) 

                                   

 

           Termín výše uvedené naší společné 

akce se přiblížil, a tak mi dovolte připomenout 

některé informace, které byste měli před 

odjezdem vědět... 

 

- předně nezapomeňte na dobré pojištění zdravotních výloh, nejlepší nabídky pro 

porovnání najdete zde:   www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

   Na tomto odkazu můžete i pojištění uzavřít.   

- NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU CESTOVNÍ PAS s platností minimálně do 

5.května 2017 nebo ID KARTU (občanský průkaz) 

 ***************************************************************************** 

- propozice a program akce najdete zde: 

www.ovyt.cz/nase-akce2/zima-v-termalu/ 

Nic nevynecháme, kromě termálů projdeme a 

projedeme BUDAPEŠŤ, Miskolc i Eger...  

- kapesné:   v Maďarsku se platí 

MAĎARSKÝMI FORINTY. V ČR je nakoupíte v 

soukromých směnárnách (v České Lípě např. v NC 

Albert (bývalém Intersparu) nebo na pěší zóně naproti Porstu). Doporučené kapesné je 

18000.-HUF (cca 1700.-Kč), a to včetně vstupenek do termálů pro všechny dny! a 

přiměřené stravy...  Momentální kurz maďarského forintu je cca 92.-Kč za 100.-HUF 

Vstupné do areálu termálních lázní v Égerszáloku: 5500.-HUF, senioři nad 65 let 4500.-

HUF 

                                         - 3-hodinový pobyt: 3100.-HUF, senioři nad 65 let 2100.-HUF 

Vstupné do areálu termálních lázní v jeskyních v Miskolci: 2050.-HUF, 4-hodinový pobyt 

1500.-HUF 

https://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni
http://www.ovyt.cz/nase-akce2/zima-v-termalu/


- otevírací doba termálů a doporučený pobyt: 

   chcete-li využít maximální doby v termálech, tak zde je přehled možností: 

   pátek: Egerszalok - večer otevřeno do 1.00 hodiny po půlnoci - využijete 3-hodinovou vstupenku 

za 3100.-HUF? 

   sobota: Miskolc-Tapolca - 4-hodinový pobyt za 2050.-HUF 

   sobota: Egerszalok - večer otevřeno do 1.00 hodiny po půlnoci - využijete 3-hodinovou 

vstupenku za 3100.-HUF nebo celodenní za 5500.-HUF? Nebo v sobotu večer dáte přednost 

návštěvě Údolí krásné paní s posezením ve vinném sklípku? 

Slevy pro osoby starší 65 let - viz výše 

- přeprava: 

   po celý víkend pojedeme klimatizovaným 

mikrobusem, odjezd je ve čtvrtek 2.února 

2017 ve 14.30 hodin ze Cvikova z čerpací 

stanice ONO a v 15.00 hodin od KD Crystal v 

České Lípě. Cesta dál povede přes Mladou 

Boleslav a Havlíčkův Brod na dálnici a okolo 

Brna pak do Velkých Bílovic - předpokládaný 

příjezd ve 20.00 hodin. Po příjezdu do motelu možnost večeře., 

PÁTEČNÍ ODJEZD již v 7.00 hodin, snídaně s laskavým mimořádným otevřením restaurace již v 

6.00 hodin., 

předpokládaný návrat do České Lípy a Cvikova v neděli 5.února 2017 nejpozději do 23.00 hodin 

(cesta z Egeru povede po dálnici okolo Budapešti, Bratislavy a Brna, dále přes Havlíčkův Brod, 

Kolín a Mladou Boleslav do České Lípy). 

- ubytování a strava: 

   ubytování ze čtvrtka na pátek máme zajištěno ve Velkých Bílovicích před hranicemi se 

Slovenskem. Další 2 noci budeme ubytováni v Maďarsku v penzionu nedaleko "malého Pamukkale", 

nedaleko termálu v Egerszáloku (od areálu 1,8 km., přeprava zajištěna).  

Strava s výjimkou páteční snídaně není předem zajištěna, ani není součástí startovného. 

Stojí 80.-Kč - pokud byste ji někdo nechtěl, dejte vědět do 20.1.2017 - děkuji. 

Snídaně, večeře i nákup svačiny budeme řešit na místě., při cestě zpět je počítáno se zastávkou 

na večeři na území ČR. 

Studia v penzionu v Maďarsku jsou vybavena kuchyňkou s nádobím, sporákem, rychlovarnou 

konvicí atd... (doporučujeme vzít z domova trochu přípravku na mytí nádobí). 

V obou ubytovacích místech jsou zajištěny 2-lůžkové pokoje se sprchou a toaletou. Lůžkoviny a 

ručníky jsou součástí vybavení. 



- výzbroj a výstroj: 

   pro pěší výšlapy (nenáročné, jen po městech) jsou vhodné dobré boty, ale zvláštní výstroj a 

výzbroj není třeba. 

 

 

 

 

-  

 

 

DOPLATEK: 

   prosím o platbu doplatku startovného, který u většiny z vás činí 2000.-Kč, nejpozději do 

20.1.2017 - číslo účtu 318886008/2700. Po odeslání, prosím, dejte vědět e-mailovou zprávou, 

abych si mohl platbu poznamenat. Děkuji. Pokud jste již poslali doplatky, neberte na tento odkaz 

zřetel. 

V případě, že byste chtěli doplatek uhradit v hotovosti, zavolejte mi na telefonní číslo 

702444925 a domluvíme se na předání.  

Dovoluji si ještě upozornit, že případně vzniklé vícenáklady  budou rovnoměrně rozděleny na 

všechny účastníky akce (ještě nikdy to nebylo víc než 8% z výše startovného)., 

- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně půjčit také tištěné 

průvodce)  

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme,  

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!: 

http://termalonline.hu/egerszaloki-termalfurdo-belepojegyek-arai 

www.barlangfurdo.hu/en 

http://budapest-pruvodce.cz/ 

http://cestovani.idnes.cz/madarske-hory-0dz-/kolem-sveta.aspx?c=A130819_153640_kolem-

sveta_tom 

www.hungarytourism.cz/pruvodce-madarskem/hrady-a-zamky/eger/ 

- videoodkazy: 

www.youtube.com/watch?v=YmtF9U7q8nQ 

http://termalonline.hu/egerszaloki-termalfurdo-belepojegyek-arai
http://www.barlangfurdo.hu/en
http://budapest-pruvodce.cz/
http://cestovani.idnes.cz/madarske-hory-0dz-/kolem-sveta.aspx?c=A130819_153640_kolem-sveta_tom
http://cestovani.idnes.cz/madarske-hory-0dz-/kolem-sveta.aspx?c=A130819_153640_kolem-sveta_tom
http://www.hungarytourism.cz/pruvodce-madarskem/hrady-a-zamky/eger/


- odkazy na předpověď počasí: 

www.weatheronline.cz/Madarsko/Eger.htm 

 

A ještě jedna věc: pojďme si slíbit, že... 

                               ...zanecháme doma všechny pracovní záležitosti,  

              zapomeneme na pár dní na vlastní starosti, pokud nějaké máme  

  a slibme si i to, že v průběhu naší akce nebudeme řešit žádné politické otázky.  

                         Byla by totiž škoda kazit si čas dovolené, ne? 

 

 

          Máte-li jiné dotazy,  neváhejte mě kontaktovat. Budu-li znát odpovědi, budu se snažit 

odpovídat v co nejkratší době.  

 

 

 

 

 

 

 

Klidné přípravy na naší akci a jen hezké zážitky při její realizaci 

                  

                            Vám přeje KTC OVýT Česká Lípa  

                                           

                                                          

http://www.weatheronline.cz/Madarsko/Eger.htm

