
HARKÁNY
Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Ma ďar -
ska v údolí ob klo pe ném vinicemi a pat ří me zi vyhlá -
še  né maďarské lázně. Je vyhledávaným a ob lí be ným
místem nejen pro stálost tep lé ho a pří jemného počasí,
ale zej  ména pro složení míst ní termální léčivé vody.
K pro žití pří  jem ného ve če ra s hudbou, tancem, dob -
rým jíd lem a pi tím jsou jako stvořené csárdy - ty pické
maďarské res  taurace, jejichž náv  štěva pat ří k vel mi
pří jem ným zá žitkům.

INDIKACE
Léčba chronických onemocnění pohybového ústrojí,
poúrazová re ha bi li tace, léčba revmatických, klou bo -
vých a zánětlivých one  moc ně  ní a gyne ko logických po -
tí ží, pit ná kúra k léčbě po  ruch trá vicího ústrojí.

LÁZEŇSKÝ AREÁL
Velmi pěkný lázeňský areál s rozlohou cca 13 ha se na   -
chá zí přímo v centru Har  kán. Lázně jsou rozděleny
na lé čeb nou a rekreační část. Řadu procedur je možné
objednat v lé čeb ném do  mě. Lá zeň ský areál na bízí bo-
haté mož  nos ti stra vo vání.
Léčebná část: 2 ven kov ní a 2 vnitřní ba zény (36-
38°C), wellness centrum - 3 whirl  pooly (34-36°C), ja -
cuzzi (34-36°C), finská sau na a parní lázeň.
Rekreační část: 2 venkovní bazény (26-32°C), lé -
čeb ný bazén (33-35°C), plavecký bazén (22-26°C), ma -
lý whirlpool, oddě le ná plocha pro nu dis  ty, to bogánový
svět, dětský bazén, dětské hřiště.

DOPRAVA AUTOBUSEM
Doprava do lázní Harkány je zajišťována moderními kli -
ma tizova ný mi autobusy s mož ností ob  čer  stvení.
Standardní trasa: ČR - Bratislava - Budapešť (obch-
vat M0) - Harkány. Odjezd autobu su z ČR je v pá tek
ve ve černích hodi nách, příjezd do Harkán je v sobotu
v ranních hodinách. Odjezd z Har kán je v sobotu ve ve -
čer ních hodinách, příjezd do ČR je v ne děli v časných
ranních ho  di nách.
Ná stupní místo: Karlovy Vary, po do  ho dě jsou
možná i další místa, více informací žá   dejte v CK.

Centrum pro zdravotně postiže né
Karlovarského kraje, o. p. s.
Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary,
tel./fax: 353 234 666, mobil: 602 340 549,
e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
www.sluzbypostizenym.cz

MAĎARSKO - HARKÁNY
speciální skupinová nabídka
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FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Pečená kachna v Kalmár Pince
Posezení ve stylové csárdě se sklípkem, vy  ni ka    jící ve če ře a bujará zá  ba -
va při živé muzi ce. K jídlu se po dá vá pe če ná kach na nebo hovězí perkelt, 
zá ku  sek, aperitiv a neomezená konzumace ví na.

Večer v Halaszcsárdě
Společné posezení u ži vé muziky ve stylové csár   dě. Vý bor  ná kuchyně,
ví  no, hudba a ta  nec.

Plavba lodí po řece Drávě
Plavba lodí malebnou krajinou NP Dunaj - Dráva. Řeka Dráva tvoří pří -
rod ní hranici mezi Maďarskem a Chorvatskem.



CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, 7x polopenzi, snídani v den příjezdu, nápoj k večeři, kávu po celý den zdarma, vypůjčení županu, dopravu
au tobusem z Karlových Varů, pobytovou taxu, de legátský servis.
PŘÍPLATKY: 1-lůžkový pokoj - 1.100 Kč, komplexní pojištění - 270 Kč.
SLEVY: přistýlka - 600 Kč.

TERMÍN ZÁJEZDU 6.9. - 15.9.
HOTEL FORRÁS bez balkonu     7.000 Kč
HOTEL FORRÁS s balkonem      7.300 Kč

HOTEL FORRÁS
naše hodnocení: ***

POLOHA
cca 250 m od lázeňského areálu » cca 250 m od cent -
ra města.

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje s balkonem (1. patro)  » dvou lůž -
 ko  vé pokoje bez balkonu (2. pat  ro)  » mož nos t 1 přis   -
 týlky  » vlast ní sociální zařízení  » TV  » lednička  »
kli  matizace  » župan na pokoji  » WIFI.

VYBAVENÍ HOTELU
hotelová restaurace s terasou  » zahrada s po se zením
» wellness procedury (platí se na místě) - klasická
masáž, masáž hlavy nebo chodidel, pa ra fínový a rašeli-
nový zábal, masáž lávovými kameny.

STRAVOVÁNÍ
polopenze - snídaně formou bufetu a ve če   ře formou
vý  bě ru ze 3 menu o 3 cho dech (polévka, hlav ní jídlo
a de zert). Navíc snídaně v den příjezdu a káva po celý
den zdarma.


