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MAĎARSKO – Mezőkövesd

Mezőkövesd – městečko, dříve známé svým mezinárodně proslulým lidovým uměním, ale dnes také proslavené
svými léčivými vodami, se nachází při úpatí pohoří Bükk,
135 km východně od Miškolce. K příjemnému odpočinku zvou
hosty termální lázně, které leží 4 km od městečka.
» Oblíbené lázeňské středisko v Maďarsku
» 21 bazénů na 11 akrech parku
» Uhličitá, syrná a jodová voda vhodná k léčbě především
pohybového ústrojí a revmatických potíží
» Léčba žlučníkových potíží
» Teplota vody 34–40 °C
» Bazén s mořskými vlnami, bazény s atrakcemi pro děti

Doporučujeme
včasnou rezervaci

» Saunový svět
termín včetně cesty

5. – 10. 5. | 19. – 24. 5.
26. – 31. 5. | 9. – 14. 6.
23. – 28. 6. | 7. – 12. 7.
21. – 26. 7. | 11. – 16. 8.
1. – 6. 9. | 8. – 13. 9.
15. – 20. 9.

2 600 Kč

za osobu

2 000 Kč

za dítě
13 – 15 let

1 800 Kč

za dítě
10 – 12 let

1 500 Kč

za dítě
6 – 9 let

Cena zahrnuje:
doprava autokarem,
ubytování na 4 noci
v nekonkrétních
apartmánech pro 4–8
osob s doobsazením,
pobytovou taxu, pojištění
léčebných výloh do
zahraničí, zákonné
pojištění CK (apartmány
mají dvoulůžkové pokoje,
společnou kuchyň,
koupelnu + WC)

za dítě do 5 let
bez lůžka

Cena nezahrnuje:
vstupné do lázní

počet nocí

4

cena

800 Kč

Nástupní místa: Jeseník, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Přerov
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MAĎARSKO – zalakaros

Dopřejte si luxus
hotel propojený přímo s lázněmi – doprava – ubytování
s polopenzí – vstupné do lázní – vše v ceně
ZALAKAROS – jedno z nejpěknějších lázeňských středisek
se nachází ve vzdálenosti 30 km jihozápadně od Balatonu
a 200 km od Budapešti. V městečku naleznete několik restaurací, csárdu, cukrárnu, pizzerii, minimarkety a tržiště.
» Ubytování v hotelu Freya propojeným přímo s lázněmi.
» Moderní lázeňský komplex rozložený na ploše 16 ha
v pěkně udržovaném parkovém prostředí.
» Horké prameny s vodou jódového a brómového charakteru
SLEVA ZA VČASNÝ
NÁKUP při koupi
do 31.01.2020 = 15 %
do 31.03.2020 = 10 %

» Vhodné pro léčení pooperačních stavů, nemocí
pohybového ústrojí, chronických gynekologických potíží,
zánětů dásní
» Více než 20 různých bazénů s teplotou vody 24–38 °C
» Bazény s atrakcemi: umělá řeka, vodní hříbek, trysky, vodní
masáže, chrliče vody, tobogány
» Hřiště, minigolf, tenisové kurty, bowling, restaurace,
bufety, kosmetika

termín včetně cesty

cena za os.

dospělý

na přistýlce

dítě

6–14 let

dítě

3–5 let

dítě

(počet nocí: 3)

na 1. a 2. lůžku

21. – 24. 5.

5 990

4 590 3 090 1 790 500

16. – 19. 7.

6 490

5 090 3 290 1 790 500

Nástupní místa: Jeseník, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

do 2 let

Cena zahrnuje:
doprava autobusem,
ubytování na daný počet
nocí v hotelu Freya,
polopenzi formou bufetu,
vstup do lázní Zalakaros
(termální lázně Gránit,
zážitkové koupele, léčebné
centrum a termální koupaliště), župan pro dospělou
osobu, sejf, WiFi zdarma,
pobytovou taxu, zákonné
pojištění CK
Cena nezahrnuje: ●
cestovní pojištění komplexní
(možné dokoupit) 24 Kč/den
● jednolůžkový pokoj –
příplatek 1 400 Kč/pobyt
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SLOVENSKO – VELKÝ MEDER

Město Veľký Meder a jeho Termální lázně Veľký Meder
Thermal Corvinus se nachází v jižním cípu západního Slovenska na mezinárodní dopravní trase 10 km od hraničního
přechodu do Maďarska. Areál termálních lázní je situován
v lesoparku, který ho obklopuje ve výměře 100 ha a nabízí
možnost procházek po udržovaných cestičkách.
» 9 bazénů s termální vodou o teplotě 26–38 °C
» Krytý vnitřní areál (rodinný zábavný bazén s atrakcemi,
plavecký bazén, sedací bazén), tobogány, venkovní areál
(plavecký bazén, italský bazén s tobogány, dětský bazén
s atrakcemi, relaxační bazén), velká pláž, TARZÁNIA
(lanové centrum v lesoparku), sauna centrum, wellness
služby, solná jeskyně, dětské hřiště, sportovní hřiště a další

SLEVA ZA VČASNÝ
NÁKUP při koupi
do 31.01.2020 = 10 %
do 31.03.2020 = 5 %

» Perličkové koupele, masáže, biosolárium, biopron léčba,
magnetoterapie
» Geotermální voda s blahodárnými účinky na pohybového
ústrojí a klouby má regenerační účinky na lidský organismus

termín včetně cesty

počet nocí

cena za os.

na 1. a 2. lůžku

dítě 3–9 let
na přištýlce

dítě do 2 let
bez lůžka

2. – 6. 6.

4

3 790 Kč 2 190 Kč

zdarma

27. 7. – 1. 8.

5

4 190 Kč 2 390 Kč

zdarma

10. – 15. 8.

5

4 190 Kč 2 390 Kč

zdarma

Cena zahrnuje:
doprava autobusem,
ubytování na 4 nebo
5 nocí, pobytová
taxa, pojištění CK
Cena nezahrnuje:
● polopenze (možná dokoupit)
dospělí	1 040 Kč/4 noci,
1 300 Kč/5 nocí,
děti	  720 Kč/4 noci,
  900 Kč/5 nocí,
● cestovní pojištění
komplexní (možné dokoupit)
24 Kč/den,
● vstupné do lázní
cca 9–10 €/ dospělá os.
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

KOUZELNÁ Wrocław
Zveme Vás na návštěvu jednoho z nejstarších měst
Polska s průvodcem. Wroclaw opravdu stojí za to!

AQUAPARK Wrocław
V moderním, sportovně-zábavním zařízení najdete
mnoho vnitřních i venkovních bazénů s atraktivní
rekreační i plaveckou částí. Wellness centrum, fitness
centrum, vodní bary a restaurace. Pro celou rodinu.

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
Program: odjezd v brzkých ranních hodinách (v cca
5 hod z Jeseníku), dopoledne příjezd do Vídně, pěší prohlídka historického centra města s průvodcem, osobní
volno, odjezd zpět, návrat ve večerních hodinách.

Wrocław o vánocích
Program: ráno (v cca 8 hod z Jeseníku) odjezd do
Wroclawi, pěší prohlídka města s průvodcem, individuální
volno vhodné k nákupům či posezení v některé z restaurací, v pozdějších odpoledních/večerních hodinách odjezd
zpět, návrat ve večerních hodinách (do cca 21 hod).

termín

6. 6.
12.9.

cena za osobu

za dítě do 15 let

390 Kč

290 Kč

Účastníci aquaparku si vstupné hradí sami.

termín

cena za osobu

28.11. 690 Kč

termín

cena za osobu

5.12.
12.12. 390 Kč
19.12.

za dítě do 15 let

490 Kč

za dítě do 15 let

290 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, technický průvodce/průvodce, cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí
Cena nezahrnuje: případné vstupné
Nástupní místa – Wrocław: Jeseník – Česká Ves – Písečná – Mikulovice – (Zlaté Hory)
Nástupní místa – VÍDEŇ: Jeseník – Šumperk – Zábřeh – Mohelnice – Olomouc
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Rozsah pojištění a limit pojistného plnění
pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů
balík pojištění A30

balík pojištění B

balík pojištění C

7 000 000 Kč

4 000 000 Kč

7 000 000 Kč

asistenční služba

bez limitu

bez limitu

bez limitu

pojištění zavazadel

18 000 Kč

10 000 Kč

–

3 000 – 9 000 Kč
2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
180 000 Kč
90 000 Kč

3 000 – 9 000 Kč
2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
180 000 Kč
90 000 Kč

–
2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
–
–

max. 30 000 Kč/os.
80 %
100 %
400 Kč/den
hospitalizace
8 000 Kč/os.

max. 12 000 Kč/os.
80 %
100 %

–
–

–

–

–

–

24 000 Kč

–

–

pojištění předčasného návratu
a nečerpaných služeb

8 000 – 16 000 Kč/os.

–

–

10.

pojištění cestovních nákladů
v případě nepojízdného vozidla

6 500 Kč/os.

–

–

11.

pojištění zpoždění hromadného
dopravního prostředku

–

–

12.

pojištění opožděného nástupu na zájezd

13.

pojištění na technickou pomoc při záchranné akci

1.
2.
3.
4.

pojištění léčebných výloh

opožděné dodání zavazadel leteckou společností
pojištění odpovědnosti – na zdraví
– na věci nebo zvířeti
úrazové pojištění – trvalé následky úrazu
– smrt v důsledku úrazu

5.

pojištění zrušení objednaných služeb
– onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin
– úmrtí pojištěného nebo blízké osoby

6.

pojištění nevydařené dovolené

7.
8.
9.

pojištění zvýšených nákladů na přepravu
pojištění doprovodu

Sazba pojistného:
Evropa (evropské státy a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko,
Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Arménie, Azerbajdžán,
Gruzie a evropská část Ruské federace)

mimo Evropy (všechny státy světa kromě USA, Kanady, Austrálie,
Nového Zélandu, Japonska a Jihoafrické republiky)

svět (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Jihoafrická republika)

80 Kč/hodina,
max. 800 Kč/os.
2 400 Kč/os.,
max. 8 000 Kč
–

–

–

1 000 000 Kč

–

A30

B

C

36 Kč

24 Kč

18 Kč

50 Kč

–

–

65 Kč

–

–

Jsme partneři

Palackého 1333/1, 790 01 Jeseník
IČ: 28604504
tel.: 584 409 423
mobil: 731 145 910, 602 761 954
e-mail: info@monditour.cz
web: www.monditour.cz

Jsme autorizovanými prodejci
ALEX, ALEXANDRIA, ANCORA,
ATLANTIKA, ATIS, AZZURRO, BLUE STYLE,
BON TON, CANARIA TRAVEL, ČEDOK,
DERY, DUHA TOUR, EMMA TRAVEL,
ESO TRAVEL, FEDE, FIRO TOUR,
FISCHER, IDEAL TOUR, JADRAN
TRAVEL, KRASIM, LUDOR, MAXIMA,
NIKOLAS TOURS, OSVĚTA, ORIGINAL,
POZNÁNÍ, QUALITY TOURS, REDOK,
RIALTO, TIPA TOUR, TRAVEL FAMILY,
VALAŠKA, VICTORIA, 101 CK ZEMEK

