
  

            Ve spolupráci se zaměstnavateli pořádá 

ODJEZD: 7.4. 2023 pátek Mladá Boleslav hl. n. v 6.30 hod, Praha hl. h.(aut. zast. magistrála u parkoviště) v 7.15 

ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, cesta Zadunajím do lázní Zalakaros, možnost relaxace v termálních 

lázní Gránit (unikátní léčivá voda 28 - 36 °C blahodárně působí na pohybové ústrojí, léčení pooperačních stavů, 

pro rehabilitace a léčení chronických gynekologických potíží), dětský svět, skluzavkový svět, vodní atrakce, 

https://zkf.hu/cz, večeře, nocleh 

8.4. sobota: po snídani relaxace v termálních lázní Gránit, odpoledne možnost  projížďky vláčkem po lázních 

Zalakaros, mezi vinicemi k dřevěné rozhledně, odkud je krásný výhled na město a v jasném počasí i na Balaton, 

možnost ochutnávky vín od místního vinaře, večeře, nocleh 

9.4.neděle: Celodenní návštěva termálních lázní Gránit , večeře,nocleh. 

10.4.pondělí: po snídani relaxace v termálních lázních Gránit, odpoledne návrat zpět do ČR. 

Cena zahrnuje: dopravu lux.autobusem, 3x ubytování s polopenzí v hotelu Freya, vstup do Termálních lázní Zalakaros          

(34 - 36 C léčivá voda), Extra vstup do zábavné části lázní: léčivá zahrada, použití sauny (s venkovním i vnitřním bazénem.  Použití 

županu pro dospělé, trezor, internet zdarma (WIFI). 

 Dospělí, dítě 12 let a více Dítě do 4 let* Dítě 4 – 12 let* 

Bez dotace 7 900,- Kč 3 000,- Kč 5 900,- Kč 

SF – ČD, ČDC / FKSP OŘ HK 6 400,- Kč 1 500,- Kč  4 400,- Kč 

FKSP OŘ PRAHA 2 900,- Kč 1 000,- Kč 2 000,- Kč 
Se slevou pro ostatní členy OSŽ MB 7 400,- Kč 2 700,- Kč 5 400,- Kč 

* pouze na pokoji s dospělým 

Přihlášky do 28.2.2023 výhradně u paní Lindy Liškové, tel.číslo 737247701 (v síti OSMB zdarma)  

Přihláška je platná po zaplacení zálohy 1000,- Kč. Doplatek k zaplacení do 20.3. 2023 

Platí tyto závazné podmínky: - v přihlášce uvedete jméno, příjmení a datum narození a číslo dokladu (OP 

nebo cestovního pasu – s čím každý účastník pojede) u každého účastníka, osobní číslo zaměstnance a 

příslušnost k zaměstnavateli u zaměstnanců. 

Těšíme se na hojnou účast – vaše OSŽ MB-NBK 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS – VELKÝ OKRUH BALKÁNEM – BOSNA, ČERNÁ HORA,ALBÁNIE, KORFU, 

MAKEDONIE, SRBSKO – PODROBNOSTI BRZY NA WWW.OSMB.CZ 

https://zkf.hu/cz

