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
TERMÁLY PODHÁJSKA
SLOVENSKÉ ,,MRTVÉ MOŘE ,,

OD 10.10. – 31.12.2017
TERMÍNY REZERVUJTE V CK VESNA

4 DNY/3 NOCI

2.890,-Kč

CENA ZAHRNUJE:
•
•
•
•

dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem
ubytování
pojištění CK proti úpadku
DPH

CENA NEZAHRNUJE:
• vstup do areálu
• pojištění léčebných výloh – 20,- Kč / osoba / den

PROGRAM ZÁJEZDU:. 4 dny /3noci
1.den
07.00 hod.
12.00 hod.
12. – 13.30 hod.
14. – 18.00 hod.

Odjezd z předem dohodnutého místa
Příjezd do Podhájské
Ubytování
Návštěva termálních lázní – Podhájská

2. a 3.den
09. – 18.00 hod.

Celodenní návštěva termálních lázní - Podhájská

4. den
09. – 13.00 hod.
14.30 hod.
20.00 hod

Podhájská – dopolední koupání
Odjezd zpět do ČR
Návrat do nástupních míst

PODHÁJSKA
Celoročně otevřený areál termálů Podhájská se nachází nedaleko Nových Zámků a
rozprostírá se na ploše 12 ha. Jeho voda je svým složením srovnatelná s vodou Mrtvého
moře. Od roku 1973 je čerpána silně mineralizovaná voda z geotermálního pramene a to
z hloubky 1900 m. Působí léčivě na dýchací cesty, cévní a kloubní potíže, bolesti zad,
napomáhá léčbě dny, revmatismu , léčí ekzémová onemocnění včetně lupénky, stimuluje
štítnou žlázu, poskytuje úlevu při únavě a stresu.
V roce 2004 bylo koupaliště kompletně zrekonstruováno a nachází se zde celkem 10
bazénů s geometrální i užitkovou vodou.

Během letní sezóny je v provozu všech 10 bazénů – 4 s termální vodou (sedací, dětský,
přední rekreační a oddychový), 6 bazénů s užitkovou vodou (ochlazovací, relaxační,
dětský, plavecký a neplavecký a dojezdový bazén s vodním tobogánem).
Během zimní sezony jsou v provozu 3 bazény – sedací s termální vodou, dětský s termální
vodou a ochlazovací bazén s užitkovou vodou.
V areálu koupaliště jsou stánky s bohatým občerstvením
Ceny v období od 19. září 2017 do 22. října 2017
Ceník vstupenek
Dospělý

ZTP

Dítě 3–15 let

celodenní vstup

6,00 €

5,30 €

4,00 €

vstup 2 hodiny před ukončením

4,00 €

4,00 €

3,50 €

V roce 2012 bylo otevřeno moderní wellness centrum Aquamarin, které má dvě části –
Bazénový a Vitální svět.
Bazénový svět
V prvé řadě mají návštěvníci možnost odpočinout si ve dvou venkovních termálních bazénech
— relaxačním a dětském — se silně mineralizovanou termální vodou a pak využít ochlazovací
bazén.
Vnitřní bazénový komplex tvoří hlavní rekreační bazén s mnoha vodními atrakcemi. Je tady
například divoká řeka, masážní trysky, vodopád nebo vodní bar. Součástí vnitřního vodního
světa jsou ještě dva vířivé bazény a dětský bazén.
Vitální svět
Vitální svět nabízí množství relaxačních procedur pro celkové uvolnění těla a upevnění zdraví
— komplex saun (finskou saunu, bio saunu, solnou inhalaci, bylinkovou inhalaci). Dále pak
vodní peklo, tepidárium, ochlazovací bazén, ledopád a další.

Ceník
Dospělí

Děti 3–15

Bazénový svět
3hodinové

11 €

7€

Bazénový svět
2hodinové

8€

5€

Bazénový svět
celodenní

20 €

12 €

Vitální svět
1hod (samostatný vstup)

9€

-

Vitální svět
1hod (přípl. k bazén. světu)

6€

-

Hodina přes limit
bazénový svět

1,50 €

1€

Hodina přes limit
vitální svět

4€

-

V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH PODHÁJSKÁ SI DOPŘEJETE SKVĚLOU
REGENERACI VAŠEHO ORGANIZMU.

