
INFORMACE PŘED ODJEZDEM K AKCI 

 

S OVýTem MAĎARSKÉ TERMÁLY (28.9.-2.10.2022) 
     

 Dovoluji si poslat několik informací, které byste měli vědět ještě před odjezdem 

na naší společnou akci. 

 
 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 
 

- NEZAPOMEŇTE NA DOBRÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI! 

   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 NEBO ID KARTU (občanský průkaz)., 

   

- program:                           

středa 28.září 2022: odjezd v 5.30 hodin ze Cvikova z náměstí od budovy MěÚ 

nebo v 6.00 hodin od KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě., 

poté odjezd a cesta okolo Kolína a Brna na Slovensko, okolo Bratislavy do 

Maďarska a v odpoledních hodinách zastávka v BUDAPEŠTI na Hradním kopci 

(Královský palác, Národní galerie, Prezidentský palác, Rybářská bašta atd.). 

Večer dojezd do Egeru., po příjezdu ubytování v hotelu a nocleh., 

čtvrtek 29.září 2022: snídaně, krátký přejezd do EGERSZÁLOGU, možnost 3-

hodinového pobytu (nebo i delšího) pobytu v termálu Saliris Egerszálok., odpoledne 

zastávka v oblasti „ÚDOLÍ KRÁSNÉ PANÍ“ u vinných sklepů poblíž Egerszáloku., 

nocleh ve stejném ubytovacím zařízení v Egeru., 

pátek 30.září 2022: snídaně, přejezd do MISCOLCE, zde krátká zastávka 

v centru města a poté možnost pobytu v jeskynním termálu v části MISCOLC-

TAPOLCA., večer návrat do EGERU a možnost večerního koupání ve zdejším 

termálním koupališti., nocleh ve stejném ubytovacím zařízení., 

http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni


sobota 1.října 2022: prohlídka města EGER (staré historické město se spoustou 

pamětihodností) a odpoledne možnost pobytu v termálu Saliris Egerszálok 

v EGERSZÁLOGU., nocleh ve stejném ubytovacím zařízení., 

neděle 2.října 2022: po snídani cesta na nejvyšší horu Maďarska, horu  

KEKESTETÖ (1015 mn.m.), průjezd údolím Dunaje a zastávka na hradě VISEGRÁD 

a u katedrály v OSTŘIHOMI. Pozdě odpoledne cesta okolo Bratislavy, Brna a 

Kolína a návrat do České Lípy a Cvikova v pozdních večerních hodinách (cca do 

23.00 hodin).   
 

- přeprava:  

   celou akci absolvujeme klimatizovaným mikrobusem., zavazadla nejsou omezena. Cca 

po 2,5 hodinách jízdy na delších přesunech bude hygienická zastávka., 
 

- kapesné: 

   v Maďarsku platí maďarské forinty (HUF). Současný kurz je cca 1000.-HUF=60.-

Kč nebo 2,40 €., resp. za 100.-Kč dostanete cca 1600.-HUF a za 1.-€ cca 400.-HUF 

   Doporučuji vyměnit maďarské forinty již v Česku před odjezdem (V České Lípě 

mají směnárny na pěší zóně či v hypermarketu Albert. 
 

- vstupenky do termálů a otevírací doba: 

    vstupenky do termálů nejsou součástí startovného (bez záruky) 

 

     Termály Saliris Egerszálok: 10.00-20.00 hodin (v pátek a v sobotu do 21.00 h) 

                          dospělí: celodenní vstup = 6500.-HUF = cca 420.-Kč  

nebo na 3 hodiny = 5100.-HUF = 310.-Kč 

                          senioři (65+): celodenní vstup = 5500.-HUF = cca 350.-Kč  

nebo na 3 hodiny = 4100.-HUF = 250.-Kč 

Nepovinné: úschovna = 500.-HUF, ručník = 1500.-HUF, koupací plášť = 2000.-HUF 

 

    Jeskynní termály: 9.00-19.00 hodin 

dospělí: celodenní vstup = 5700.-HUF = cca 350.-Kč  

nebo na 4 hodiny = 4000.-HUF = 250.-Kč 

             Kabinky se platí zvlášť - je třeba mít 100.-HUF minci 

 

   Termál v Egeru: 9.00-17.30 hodin (v pátek a v sobotu do 23.30 h)  

dospělí: celodenní vstup = 3200.-HUF = cca 200.-Kč  

nebo páteční a sobotní večerní vstup = 2490.-HUF = 150.-Kč 

 

DOPORUČUJI SI VZÍT ŽUPANY A RUČNÍKY DO TERMÁLŮ JIŽ Z DOMOVA, 

STEJNĚ JAKO KOUPACÍ ČEPICI A VHODNOU OBUV DO BAZÉNŮ. 

 

 
 
 



- ubytování v Maďarsku:  

   ubytování máme zajištěno v Egeru, a to ve 4-lůžkových apartmánech ve 2-

lůžkových ložnicích. Apartmán je vybaven kuchyňkou a koupelnou a toaletou. 
 

- strava:  

  zajištěny 4x snídaně v místě ubytování., 

     

- doplatek:  

   prosím o doplatek 3800.-Kč/os., a to, pokud možno do 15.září 2022 

a na účet č.4260212083/0800 nebo po telefonické domluvě i v hotovosti.  

Po odeslání prosím o zprávu e-mailem. Doklad z banky není třeba! 

 

- 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 

www.wellnesstips.cz/lazne/jaskynne-a-liecebne-kupele-

miskolctapolca_60011_0_1.html 

http://ocalweb.cz/termalymadarsko/egerszalok/ 

www.wellnesstips.cz/egerszalok/lazne/ 

 

 

Dovoluji si upozornit, že případně vzniklé vícenáklady (např. pojištění mikrobusu v 

cizině)  budou rovnoměrně rozděleny na všechny účastníky akce (ještě nikdy to 

nebylo víc než 8% z výše startovného)., 

 

 

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

                               ...zanecháme doma všechny pracovní záležitosti,  

           zapomeneme na pár dní na vlastní starosti, pokud jakékoliv máme  

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

                      Byla by totiž škoda kazit si čas dovolené, nebo ne? 

 

 Přeji klidné přípravy na naší akci a těším se na viděnou! 

 

   Jaroslav Svoboda, telefon +420702444925 
 

http://www.wellnesstips.cz/lazne/jaskynne-a-liecebne-kupele-miskolctapolca_60011_0_1.html
http://www.wellnesstips.cz/lazne/jaskynne-a-liecebne-kupele-miskolctapolca_60011_0_1.html
http://ocalweb.cz/termalymadarsko/egerszalok/

