
  

  
  

  

VVeell iikkoonnooccee  vv  SSáárrvváárruu  
((vvííkkeennddoovvýý  ppoobbyytt   vv  tteerrmmáállnníícchh  lláázznníícchh))  

1144..  --  1166..44..22001177 
 
 
 
 

 
 

1. den  Odjezd z Brna  v 7:00 hod.  (z parkoviště u 5. nástupiště ČD na ul. Nádražní). Cesta přes Bratislavu        
pátek   do maďarského Sárváru . Přibližně ve 12:00 hod . se ubytujeme v luxusních apartmánech ZAFÍR Apartman  
14.4.2017 a zbytek dne budeme věnovat relaxaci v termálních lázních Sárvárfürd ő. 
 

2. den  Celodenní relaxace v termálních lázních Sárvárfürd ő. Kromě koupání si určitě nenechte ujít procházku 
sobota   po městě Sárvár  a návštěvu zdejšího hradu s hradním parkem, které jsou symbolem města. Místní 
15.4.2017 arboretum se pyšní různými raritami z oblasti rostlinné říše. V případě zájmu je možnost podvečerního
 výletu do nedalekého Keszthely - nejstaršího a největšího města na pobřeží Balatonu, založeného už           
 v římském období. Nejatraktivnější památkou je krásný barokní zámek Festetics ů 

 

3. den   Téměř celodenní relaxace v termálních lázních Sárvárfürdő a v odpoledních hodinách (cca v 16:00 hod .) 
neděle   odjezd zpět do Brna . Předpokládaný návrat do 22:00 hod .                 
16.4.2017   
 
 

Cena zájezdu:  -  při 2 osobách v apartmánu  Kč 5050,- / osoba 
-  při 3 osobách v apartmánu  Kč 4300,- / osoba 
-  při 4 osobách v apartmánu  K č 4000,- / osoba 

 

 
Léčebné lázn ě:  bazény naplněné kvalitní sárvárskou léčivou vodou pohladí Vaše tělo i duši, zapomenete na 
každodenní starosti, voda bude léčit vaše klouby a revmatické bolesti. Chrliče, masážní trysky a proudový kanál                
v zážitkovém bazénu nabízí dokonalý odpočinek. Voda vnitřního léčebného bazénu (34-36 oC) je čištěna nejmodernější 
technologií pro úpravu vody, pomocí speciálních ultrafiltrů. To umožňuje návštěvníkům lázní užívat si vynikající léčivou 
vodu bez přidání chemických látek, ve své přirozené podobě. Jedním z nejdůležitějších lákadel Sárváru jsou bez pochyby 
dva druhy zdejší léčivé vody, jež je základem rozvoje města do dnešní podoby. V okolí Sárváru vyvěrají dva prameny 
léčivé vody: první z hloubky 1200 metrů o teplotě 43 °C a druhý z hloubky 2000 metrů o teplotě 83 °C s vysokým 
obsahem soli. Důležitými komponenty léčivé vody s teplotou 83°C jsou chlorid sodný, hydrogenuhličitan, jód, brom, fluor  
a četné stopové prvky. Z léčivé vody s vysokým obsahem solí se odpařováním získávala slavná Sárvárská termální 
krystalická sůl. Slané vanové koupele lze účinně využít při léčbě některých onemocnění pohybového ústrojí                      
a gynekologických a dermatologických onemocnění. Již několik desítek let je znám velmi příznivý vliv léčivé vody             
v případě bolestí v podbřišku a chronických zánětlivých gynekologických onemocnění souvisejících se srůstem. Zásaditá 
hydrogenuhličitanová termální voda s teplotou 43 °C obsahuje především chlorid sodný, hydrogenuhličitan a stopové 
prvky, a neobsahuje síru ani radon. Je velmi vhodná k léčbě onemocnění pohybového ústrojí, rehabilitaci po 
onemocněních a sportovních zraněních, v případě neurologických potíží a ke koupelím na uvolnění svalstva. 
 

Rodinné zážitkové lázn ě:  každý si může vybrat podle své chuti: skluzavky různých velikostí a sklonů, rodinné             
a dětské bazény. Budova o rozloze 5000 m2 se středomořskou atmosférou nabízí mnoho dobrodružství: bazén s umělými 
vlnami; dětský zážitkový bazén se skluzavkami, hračkami a dalšími atrakcemi; velké jacuzzi; široká rodinná skluzavka pro 
společné zážitky; zelená trubková skluzavka nejenom pro děti; 3 obří skluzavky, které se točí uvnitř i mimo budovy; 
odpočívárna; 25 m dlouhý plavecký bazén; obrovská terasa na slunění a mnoho dalšího... Čím je to vše opravdu 
jedinečné? Kromě nové zážitkové části pro rodiny byly lázně vybaveny novým ultrafiltračním zařízením na čištění vody.   
V zájmu ochrany životního prostředí a zdraví je voda čištěna bezchlorovou technologií. Výsledkem je křišťálově čistá voda 
bez bakterií a chemických látek, která nedráždí citlivou pleť. 
 

Ubytování:  je zajištěno v nedalekém (3 minuty chůze od lázní), nově postaveném, luxusním apartmánovém domě 
ZAFÍR Apartman . K dispozici jsou 4 lůžkové, luxusní apartmány vybavené ložnicí se 2 lůžky + obývacím pokojem           
se 2 lůžky, kuchyňkou a sociálním zařízením. Součástí budovy je restaurace, kde pro nás bude zajištěna polopenze. 
 
V ceně zájezdu : doprava autobusem; 2x ubytování s polopenzí ve 4-lůžkových apartmánech; pobytovou taxu; 3-denní 
  vstup do Sárvárfürdő; pojištění CK proti úpadku 

 
 

BLIŽŠÍ INFO : 
Renneská tř. 22a, 639 00  BRNO, tel./fax.: 541220187, 604723927, e-mail: CK-Trojacek@email.cz, www.jedotour.cz 


