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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   
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AKČNÍ CENA 50 €             1.490,-Kč 

Akční cena za osobu od 1.490.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 1.490,-Kč 
Číslo zájezdu 910 
Katalogová cena za osobu 1.990,-Kč 
Cena dítě 3-11 let 1.490,-Kč 
Cena junior 12-17 let  1.490,-Kč 
Počet dnů 2 
Počet nocí  0 
Termín odjezdu 10.12.2022 
Termín příjezdu 11.12.2022 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
autobusovou dopravu 
průvodce  
občerstvení v buse během cesty 
1x vstup termální svět včetně saun. světa 
1x teplá snídaně v buse 
1x teplá večeře v buse 
2x moučník s kávou v buse 
Káva, čaj, capuccino, čokoláda v buse  
pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní a zdravotní pojištění 
atrakce a služby za příplatek SPA 
 
Nástupní místa: 
Ostrava, Frýdek Místek, Rožnov p. Radhoštěm, 
Valašské Meziříčí, Vsetín, Lidečko, Horná 
Lideč, valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, 
Nemšová, Trenčín 
 
Váš delegát a průvodce  
                                      Pavel ČÍŽ 

 
1.den  VELKÝ MEDER –RELAX 

 
Brzy ráno odjezd dle nástupních míst Ostrava, Frýdek Místek, Rožnov p. Radhoštěm, Valašské Meziříčí,Vsetín, 
Lidečko, Horná Lideč, valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Nemšová, Trenčín . 
Teplá snídaně v buse a základní informace o zájezdě od našeho delegáta. Po příjezdu do Velkého Mederu 
osobní volno a relax v areálu termálního koupaliště, které patří mezi nejznámější a nejvyhledávanější v 
regionu na jižního Slovenska, kde se dá strávit příjemná letní dovolená. V tomto regionu se nacházejí známé 
lokality jako termální koupaliště Veľký Meder, koupaliště Dunajská Streda, Číčov a koupaliště Topoľníky. 
Město je známé svou historií a výjimečným složením termální vody. V areálu rozsáhlého koupaliště je 
návštěvníkům k dispozici 13 bazénů zaměřených na různé druhy odpočinku spolu s výběrem veselých atrakcí. 
Z celkového počtu až 13 bazénů je 7 celoročních a 6 vnějších s teplotou termální vody 25-38 ° C. Termální 
koupaliště má ve všech 6 vnějších bazénech termální vodu s teplotou 26 - 38 stupňů C°, která má blahodárné 
účinky na páteře, pohybové ústrojí, svalstva a má regenerační účinky na lidský organismus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemické složení geotermální vody má příznivé účinky na léčení kloubních onemocnění, onemocnění páteře 
i svalovou únavu a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Krytý komplex termálního koupaliště 
kromě 4 bazénů dále nabízí návštěvníkům perličkovou koupel, masáž, biosolárium, saunový svět, bioptron 
léčbu, kosmetický salón, magnetoterapii Bemer, termoakupresúrné masážní lůžko Ceragem, samoobslužnou 
restauraci a bar. V sezóně návštěvníci Veľkého Medera mají k dispozici 9 bazénů s vodní plochou 3 400 m2. 
Prožijeme tak pohodový den plný relaxu a pohody. Ve večerních hodinách odjezd do vašich domovů dle 
nástupních míst. Během cesty opat teplá večeře v buse, kávička, moučníček…  Příjezd v pozdních nočních 
hodinách. 
 
 
 

Program zájezdu  

                                                   Pořadatelem zájezdu je CK RIVIERA TOUR , ičo 259 117 41 , Tel: 577 330 200,  Email: info@rivieratour.cz 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

PŘEDVÁNOČNÍ RELAX V LÁZNÍCH VELKÝ MEDER 


