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PODZIMNÍ TERMÁLY NA KOLE

Třídenní sportovní, relaxační a poznávací autobusový zájezd do vyhlášených léčebných termálních lázní
Bükfürdő a Sárváru během prodlouženého víkendu s využitím státního svátku. Budeme
poznávat tuto část Maďarska na kole nebo i bez kol a po vyjížďce nebo procházce se
zrekreujeme v teplé a léčivé vodě termálních lázní v Bükfürdő a Sárváru. Jsou to jedny
z největších a nejhezčích lázeňských míst Maďarska. Nabízejí celoroční léčivý oddech a relax
plný zážitků. Milovníky sportu čekají různé vodní atrakce krytých lázní a sportovní programy, které se
stanou nezapomenutelným zážitkem pro všechny věkové skupiny. Lázně Bükfürdő se nacházejí nedaleko
rakouských hranic a leží v nadmořské výšce 150 m n. m. Léčivá voda lázní Bükfürdő má mimořádně vysoký
obsah železa, je to charakteristická zemito-vápenitá voda s konstantním podílem vápníku, hořčíku
a hydrogenuhličitanů. Při koupelové léčbě je vhodná pro léčení gynekologických potíží, kloubů a páteře,
poruch pohybového ústrojí a pro poúrazovou terapii. Jako pitná kúra je doporučována v případech
překyselení žaludku a zažívacích potížích. Lázně
tvoří komplex rozložený na 14 hektarech s 26
bazény (11 krytých, 11 venkovních a 4 bazény se
stíněnou střechou). Za samostatnou návštěvu
stojí blízký Kőszeg, jedno z nejkrásnějších
historických měst Maďarska. O Köszegu se všude
píše, že je to architektonická klenotnice
Maďarska a město skvělého vína. Jak je městečko
malinké, není vlastně co minout. Hlavním
lákadlem je centrální náměstí – Jurisics tér
s krásným kostelem sv. Jakuba - jedno z
nejkrásnějších náměstí v Maďarsku je plné
barevných gotických, renesančních a barokních
budov.
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Köszeg je protkán uličkami, které nabízí turistům mnoho obchůdků, muzeí a restaurací. Návštěvníci si
mohou prohlédnout hrad a uličky vnitřního středověkého města obehnaného hradbami.
Sárvár (čti šarvár) je bohatý na kulturní
historické
a architektonické
památky.
Symbolem města je renesanční zámek
„Nádasdy-vár“, postavený v místech někdejší
středověké pevnosti. Je charakteristický svou
vstupní věží a obloukovitým mostem přes
hradní příkop a freskami, které zdobí
slavnostní sál. Na pětihranném uzavřeném
nádvoří je vynikající akustika, která umožňuje
pořádání různých kulturních pořadů:
koncertů pod širým nebem, festivalů,
vinobraní, jarmarků. Na hlavním náměstí
Sárváru stojí budova radnice se zvonkohrou,
která svojí příjemnou melodií zpestřuje pobyt
návštěvníků i obyvatel města. Historicky
významnými budovami jsou také farní kostel a kašna na náměstí a dále klasicistní evangelický kostel.
Ze Sárváru pochází také první tištěná kniha v maďarském jazyce. Ve městě se nachází arboretum –
chráněný přírodní park – ve kterém najdete více než 350 druhů stromů a keřů, mezi nimi několik set let
staré platany. Rozsáhlý termální, relaxační i léčebný areál v Sárváru je předurčen pro skutečnou „termální
relaxaci“. Lázně Sárvár mají výborné podmínky pro rodiny s dětmi, vyznavače termálních lázní středního
věku i pro seniory, proto i název „lázně tří generací“.

UBYTOVÁNÍ
V nekonkrétních apartmánech v Bükfürdő pro 2-6 osob, vždy 2 lůžkové ložnice, vybavené
kuchyní, koupelnou s WC, bezdrátovým připojením na internet.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy – snídaně v apartmánu z vlastních zdrojů, večeře možno volit v některých
z přilehlých maďarských čard. Příklad večeře v čardě: polévka, hlavní jídlo, dezert: cca 200 Kč,
bohaté porce, typická maďarská kuchyně. Přes den možnost stravování v termálních lázních, menu cca 100
Kč, nebo v četných restauracích po trase na kole.

Pobyt je vhodný pro dvojice či skupiny, z nichž ne všichni holdují cykloturistice.
„Necyklisté“ mohou využít celodenního pobytu v termálních lázních, kde se k nim
odpoledne připojí ostatní cyklisté.
DOPORUČENÉ KOLO

POČET DNÍ NA KOLE / PĚŠKY

trekkingové / horské / silniční

2–3 dny
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TERMÍN A CENA

17.9.2021 – 19.9.2021
3 000,- Kč
/ děti do 15 let sleva 20% /
ZÁLOHU VE VÝŠI 500,- Kč JE NUTNÉ UHRADIT DO 30.8.2021.
CENA ZAHRNUJE:
Dopravu klimatizovaným autobusem s možností občerstvení se speciálním přívěsem na kola,
přeprava kol, 2x nocleh v apartmánu včetně všech poplatků, povlečení a ručníků, závěrečného
úklidu a pobytové taxy, mapy tras, informační a propagační materiály, převoz osobních věcí, asistenci
cykloprůvodce. Pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: cestovní pojištění cca 20 Kč os./den a vstupné do termálních lázní a na jiné turistické
atrakce.
.
PROGRAM
1.den - pátek: Odjezd z Jeseníku v 1:00 hod,
jedeme po trase Jeseník - Olomouc - Brno –
Mikulov - Vídeň - Šopron – Bükfürdő. Příjezd mezi 8:00 –
9:00 hod do místa pobytu, ubytování v apartmánu,
možnost dopolední nenáročné cykloturistiky v okolí lázní
po pěkné, nově vybudované místní rovinaté cyklostezce
přes Bük, Csepreg, do příhraničních rakouských
termálních lázní Lutzmannsburg (cca 15 km tam a 15 km
zpět). Celodenní nebo odpolední individuální návštěva
termálních lázní v Bükfürdő.
2.den - sobota: po snídani dle zájmu výjezd busem s koly nebo i bez kol do překrásného historického
městečka na maďarsko-rakouských hranicích - Kőszegu, prohlídka historického centra. Zpět buď na kole
cca 25 km, nebo autobusem. Odpoledne odjezd autobusem do dalších vyhlášených maďarských termálních
lázní v Sárváru, večer návrat busem zpět na místo ubytování.
3.den - neděle: dopoledne alternativně podle chuti a nálady je možno zvolit buď projížďku na kole, nebo
vstup do termálů v Bükfürdő. Kolem 15:00 hod naložení kol a účastníků, zastávka na nákup typických
maďarských suvenýrů – paprika, klobásy, víno apod. Odjezd směr ČR, návrat do Jeseníku ve večerních
hodinách.
Poznámka: za změnu programu jsou považovány objektivní podmínky, které mohou nastat v závislosti na
změně počasí, dopravní situaci, úrazu, onemocnění nebo dalších mimořádných případech především s
ohledem na bezpečnost účastníků. Změna pořadí naplánovaných dnů se nepovažuje za změnu programu.
K dispozici je na základě individuální domluvy dětský vozík za kolo značky Thule.
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Na setkání s vámi a příjemně strávený čas se těší Milan a Iva Mikulenkovi.

Cestovní kancelář

CYKLOTURISTIKA MIKULENKA
Ing. Mikulenka Milan,
Nábřežní 415, 790 01, Jeseník
číslo účtu: 1011957304/ 6100
E: mikusmik@seznam.cz
M: 603 924 607
W: www.mikulenka.net

