
                  
 

Moravské Toplice        
 (relaxace ve Slovinsku)            

 

                          Termín:  25. - 27.3.2016    
                            Hotel Ajda 4*:   4.290,- 
             Hotel Livada 5*: 4.890,- 

 
 
 
 

Nabídka pro všechny milovníky koupání v termálních lázních té nejvyšší kvality. 
 

 
PROGRAM ZÁJEZDU: 

    
1. den  Odjezd z Brna  v 7:00 hod.  (5. nástupiště ČD u hl. vlakového nádraží). Cesta přes hr.     
pátek   přechod Mikulov, Rakousko do Slovinska. Asi hodinová zastávka ve městě Murská Sobota. 
25.3.2016  Po prohlídce se vydáme do cca 20 km vzdáleného cíle naší cesty - Moravských Toplic ,    
 po příjezdu na místo bude následovat ubytování se a informační schůzka. Zbytek odpoledne 
 a večera bude věnován koupání a relaxaci v termálních lázních. 
 

- 1. večeře a nocleh - Hotel Ajda 4*/ Livada 5* 
 
 

2. den   Po snídani osobní volno, koupání a relaxace v termálních lázních.                  
sobota    
26.3.2016                      - 2. večeře a nocleh - Hotel Ajda 4*/ Livada 5* 
 
 

3. den  Po snídani opět osobní volno, koupání a relaxace v termálních lázních. Odpoledne ukončení 
neděle  pobytu a odjezd domů. Po cestě je možná prohlídka zajímavého hradu Riegersburg  
27.3.2016 nedaleko městečka Feldbach. Předpokládaný příjezd do Brna  do 20:00 hod . 
  
 
 

Bližší informace o Moravských Toplicích:  

 

Moravské Toplice , v severovýchodním Slovinsku, se nachází v oblast Pomurje , která je místem, kde se setkávají 
kulturní památky, pamětihodnosti, objekty, tradice a události. Krajina je obsypaná nádhernými vesničkami. Na jejich 

okrajích se rozprostírají vinohrady a v každé vesničce najdete útulné vinárničky. Touto oblastí vede historická 
"vojenská" cesta. Je to místo, kde člověk a příroda, tradice a současnost tvoří jeden harmonický celek. 

 

Samotné lázně vděčí za svůj vznik pokusným vrtům při hledání ropy v roce 1960. Tehdy místo "černého zlata" 
objevili jiný poklad, termální prameny, jež vyvěrají z hloubky 1417 m a jejich teplota je 72 °C. Obyvatelé Moravských 

Toplic rychle pochopili význam tohoto daru země. Už v roce 1962 byl vybudován první bazén, v němž si léčili 
choroby nejen domácí, ale i zahraniční návštěvníci. 

 
Popis komplexu Terme 3000:  

 

Moderní areál se soustavou 22 bazénů vnitřních i vnějších. Termální bazény jsou se sladkou, slanou vodou, ale 
také s vodou, která je mírně kalná a je lehce cítit naftou. Léčivá voda léčí revmatismus, poúrazové a pooperační 

stavy pohybového aparátu, kožní onemocnění, nemoci plic … Pro milovníky vodních atrakcí jsou k dispozici 
skluzavky, tobogany, vodopády, masážní trysky, šajnový svět... Pro klienty je k dispozici i lázeňské centrum 

Termálium - léčebné a kosmetické služby. Hoteloví hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme 3000 s 22 
venkovními a vnitřními bazény. V lázeňském komplexu se nachází i golfové hřiště s 18 jamkami. 

 
V ceně zájezdu : -   doprava klimatizovaným autobusem s WC a DVD 
  -   2x ubytování v hotelu Ajda 4*/Livada 5* s polopenzí formou bufetu (2-lůžkové pokoje) 
  -   vstup do všech termálních bazénů v hotelovém komplexu a aquaparku TERME 3000, 
      vstup do hotelové sauny, župan, ranní cvičení, 2x denně vodní aerobik, internet 
  -   pojištění CK proti úpadku   
 
Cena nezahrnuje: -   pojištění léčebných výloh v zahraničí (lze uzavřít v naší CK) 
 
 
SLEVY:  -   dítě do 6 let:  2200,-       dítě 6-12 let: 1100,-       dítě 12-15 let: 700,- 
   

 
 
 
 

Cestou možnost ob čerstvení v autobusu : káva, čaj, pivo, limo, jednoduché teplé jídlo 

Na cestu s Vámi se těší Cestovní kancelář Josef Trojáček 
INFO: 

Renneská tř. 22a, 639 00  BRNO, tel./fax.: 541 220 187, e-mail: CK-Trojacek@email.cz, www.jedotour.cz/ckjt 
 


