MAĎARSKO – GYÖR, termální lázně
Termín: sobota 5. října 2019, odjezd ráno v 6.00 hodin (zastávka u ZŠ Šaratice)
Cena: 350 Kč / dospělý
250 Kč / dítě do 15 let
Cena zahrnuje:

pouze dopravu

Cena nezahrnuje:

vstup do termálních lázní
cestovní pojištění – zájemcům, kteří si nechají ke jménu napsat i datum
narození, cestovní pojištění zřídíme za cenu 35 Kč / os. / 1 den

Vstupné:

senioři, děti do 18 let
celodenní vstupenka pro dospělé

2.900 Ft.
3.700 Ft.

Výměna hotovosti cestou nebude možná, zajistěte si, prosím, maďarské forinty předem.
Termální lázně: V areálu se nachází celkem devět bazénů, z toho dva jako venkovní koupaliště.
V nově zbudovaném komplexu najdete pět zážitkových bazénů s teplotou vody 32–36 stupňů, tři
léčivé bazény s teplotou 33–38 stupňů a dětský minibazén s herním koutkem. Dva bazény mají vnitřní
a venkovní část. Zajímavostí je jeskyně s hvězdnou oblohou a termální vodou 37 stupňů. Děti ocení
zejména dva tobogány o délce 64 a 38 metrů. Léčebné bazény jsou uzpůsobeny k sezení po celém
obvodu, případně ležení v určitých částech; hloubka léčebných bazénů je cca 100 cm.
Léčivá voda: Termální alkalicko-hydrogenkarbonátová a chloridová voda se pro obsah jódu zařazuje
do skupiny jódových léčebných vod. Obsahuje též významné množství křemíku. Győrská léčivá voda
se doporučuje k léčbě artrózy kloubů, resp. k léčbě pacientů trpících chronickým zánětem kloubů
a svalů. Pacienti s chronickým zánětem ženských orgánů, zánětem průdušek anebo rozedmou plic
mohou právem důvěřovat léčivému účinku termální vody. Je možno ji užívat při chorobách trávicího
systému; při snížené činnosti štítné žlázy je také účinná.
Další služby: Jako v každých lázních zde nabízí celou řadu léčebných a wellness procedur. V areálu
lázní čekají na hosty různé možnosti občerstvení, vodní bar, v hale snack bar Colibri a restaurace.
Kromě vodního baru je možné platit kartou.
Plánovaný odjezd z Györu: v 16.30 hodin

