Lidická 600
736 01 Havířov – Šumbark
Tel.: +420 596 885 301
Fax: +420 596 885 321
Mobil: +420 602 741 857
E-mail: ckvesna@volny.cz
Web: www.ckvesna.cz

JIŽNÍ SLOVENSKO
,, VELKÝ MEDER ,,
TERMÁLNÍ LÁZNĚ

APARTMÁNY LENKA***
OD 10.10. – 31.12.2017

4 dny/3 noci
TERMÍNY REZERVUJTE V CK VESNA

2.890,- Kč/os.

CENA ZAHRNUJE:
•
•
•
•

dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem
ubytování
pojištění CK proti úpadku
DPH

CENA NEZAHRNUJE:
• vstup do areálu ( celodenní 7€ )
• pojištění léčebných výloh – 20,- Kč / osoba / den

PROGRAM ZÁJEZDU:.
1.den
7.00 hod.
12.00 hod.
12. – 13.30 hod.
14. – 18.00 hod.

Odjezd z předem dohodnutého místa
Příjezd do Veľkého Mederu
Ubytování
Návštěva termálních lázní – Veľký Meder

2. a 3.den
09. – 18.00 hod.

Celodenní návštěva termálních lázní - Veľký Meder

4. den
09. – 13.00 hod.
15.00 hod.
21.00 hod

Veľký Meder – dopolední koupání
Odjezd zpět do ČR
Návrat do nástupních míst

VEĽKÝ MEDER -THERMAL CORVINUS
Termální prameny ve Velkém Mederu příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře,
svalů a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Vyvěrají z hloubky cca 1500 m o
teplotě 56 – 76,5°C, v bazénech pak mají teplotu 36 – 38°C.
Areál nabízí 6 vnitřních bazénů s teplotami vody 30 - 37°C.Všechny bazény i tobogány jsou
otevřeny celoročně.
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Krytý plavecký bazén se světelnými tobogány RED RING a BLACK LED. Vedle
bazénu se nachází bar, sociální místnosti, sprchy a oddychový prostor
Perličková koupel - stoupající perličky pod tlakem působí stimulačně na pokožku, snižují
svalové napětí, zvyšují látkovou výměnu, zlepšují vnitřní dýchání, kromě toho bublinky
pokožku těla jemně masírují a zároveň ji prokrvují.
Dětský bazén se skluzavkou a pestrobarevnými hracími elementy a jemnými proudy
vody zaručují příjemnou zábavu Vašim dětem
Polokrytý sedací bazén se sedadly po obvodu, vodními tryskami a masážními sprchami.
Bazén je krytý jen z jedné třetiny a je propojen s vnější částí.
Rekreační bazén s hydromasážemi a vodopády. Bazén se nachází ve venkovním areálu,
je z třetiny krytý proti slunečním paprskům a je napuštěn termální vodou, která má
účinky na pohybové ústrojí i lidský organismus.
Rodinný a zábavný bazén s "Vodní věží" s klesajícím dnem, vodopády, sprchami,
vodními clonami, 500 litrovým vědrem , vodními děly a skluzavkami. Okolo bazénu se
nachází oddychový prostor s lehátky a barem.

V areálu Termalpark termálního koupaliště je zajištěna možnost stravování v bufetech.

V TERMÁLNÍM KOUPALIŠTI VEĽKÝ MEDER VÁS ČEKÁ
ZÁBAVA I ODPOČINEK - Vyhraďte si čas jen pro sebe a
načerpejte zde nové síly…

Lidická 600
736 01 Havířov – Šumbark
Tel.: +420 596 885 301
Fax: +420 596 885 321
Mobil: +420 602 741 857
E-mail: ckvesna@volny.cz
Web: www.ckvesna.cz

JIŽNÍ SLOVENSKO
,, VEĽKÝ MEDER ,,
TERMÁLNÍ LÁZNĚ

HOTEL ELENKA***
OD 10.10. – 31.12.2017

3dny/2noci
TERMÍNY REZERVUJTE V CK VESNA

3.950,- Kč/os.

CENA ZAHRNUJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem
2x ubytování ve 2 lůžkových útulných pokojích s možností přistýlky
bohaté snídaně formou bufetu
večeře s obsluhou,výběr ze 3 jídel,dezert
první večeře s aperitivem
celodenní vstup na termální koupaliště s jedním přerušením každý den
župan po dobu celého pobytu
pobytovou taxu
DPH
pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
•

pojištění léčebných výloh – 20,- Kč / osoba / den

PROGRAM ZÁJEZDU:.
1.den
7.00 hod.
12.00 hod.
12. – 13.30 hod.
15. – 18.00 hod.
19.00 hod.

Odjezd z předem dohodnutého místa
Příjezd do Veľkého Mederu
Ubytování
Návštěva termálních lázní – Veľký Meder
Večeře

2.den
8.00 hod.
09. – 18.00 hod.
19.00 hod.

Snídaně
Celodenní návštěva termálních lázní - Veľký Meder
Večeře

3. den
8.00 hod.
09. – 14.00 hod.
15.00 hod.

Snídaně
Veľký Meder – dopolední koupání
Odjezd zpět do ČR

VEĽKÝ MEDER -THERMAL CORVINUS
Termální prameny ve Velkém Mederu příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře,
svalů a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Vyvěrají z hloubky cca 1500 m o
teplotě 56 – 76,5°C, v bazénech pak mají teplotu 36 – 38°C.
Areál nabízí 6 vnitřních bazénů s teplotami vody 30 - 37°C.Všechny bazény i tobogány jsou
otevřeny celoročně.
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Krytý plavecký bazén se světelnými tobogány RED RING a BLACK LED. Vedle
bazénu se nachází bar, sociální místnosti, sprchy a oddychový prostor
Perličková koupel - stoupající perličky pod tlakem působí stimulačně na pokožku, snižují
svalové napětí, zvyšují látkovou výměnu, zlepšují vnitřní dýchání, kromě toho bublinky
pokožku těla jemně masírují a zároveň ji prokrvují.
Dětský bazén se skluzavkou a pestrobarevnými hracími elementy a jemnými proudy
vody zaručují příjemnou zábavu Vašim dětem
Polokrytý sedací bazén se sedadly po obvodu, vodními tryskami a masážními sprchami.
Bazén je krytý jen z jedné třetiny a je propojen s vnější částí.
Rekreační bazén s hydromasážemi a vodopády. Bazén se nachází ve venkovním areálu,
je z třetiny krytý proti slunečním paprskům a je napuštěn termální vodou, která má
účinky na pohybové ústrojí i lidský organismus.
Rodinný a zábavný bazén s "Vodní věží" s klesajícím dnem, vodopády, sprchami,
vodními clonami, 500 litrovým vědrem , vodními děly a skluzavkami. Okolo bazénu se
nachází oddychový prostor s lehátky a barem.

V areálu Termalpark termálního koupaliště je zajištěna možnost stravování v bufetech.

V TERMÁLNÍM KOUPALIŠTI VEĽKÝ MEDER VÁS ČEKÁ
ZÁBAVA I ODPOČINEK - Vyhraďte si čas jen pro sebe a
načerpejte zde nové síly…

