REGENERAČNÍ DOVOLENKOVÝ POBYT
Jižní Slovensko - Veľký Meder, 18.- 25.6.2022
Přátelé a příznivci Spolku U Dobré naděje, připravili jsme pro Vás krásný týdenní rekreační pobyt v lázeňském městečku
Veľký Meder, na jižním Slovensku. Ve Veľkém Mederu najdete restaurace i možnosti k nákupu potravin a lázně jsou
ve vzdálenosti cca 20 minut pěšky. Největší atrakcí městečka je termální koupaliště Thermal Corvinus.
Ubytováni budeme v domku Kosár ( https://www.hauzi.sk/privat-kosar ).
K dispozici máme 8 studií (z toho 4 v přízemí a 4 v 1.patře) s jednoduchým
komplexním vybavením: manželské lůžko, samostatné lůžko, skříň, stolek se 4
židlemi, tv, kuchyňský kout s ledničkou, dvouplotýnkovým vařičem, varnou
konvicí a mikrovlnkou, sprcha a toaleta. Ke studiu patří i venkovní terasa anebo
balkon. Internet je k dispozici. Před budovou je velký altán s posezením, gril,
velká zahrada včetně fotbalových branek, hřiště pro děti s trampolínou, malý
rybníček. V ceně je ložní prádlo a ručník. Parkování pro 8 aut je ve dvoře. Rekreační poplatek na místě je 1 Euro/den.
Cena ubytování je 1900,- Kč/osobu. Vzhledem k blížícímu se termínu prosím o úhradu zálohy 1000,- Kč nebo rovnou celé
částky 1900,- Kč do týdne od přihlášení na účet 2100320801 Fio banka 2010. Doplatek nejpozději do 15.6.2022. Poté už
se platí celá částka najednou. Storno poplatek je do 1.6.2022 500,- Kč, do 15.6.2022 1000,- Kč anebo nalezení náhradníka.
Doprava: Pokud někdo využije volného místa v autě, cena obousměrné přepravy je 1000 Kč/osobu.
Cenu dopravy vlakem a autobusem máme vyžádanou, zatím bez odpovědi. Jakmile bude cena přibližně jasná,
doplníme dodatečně. Úhrada této dopravy bude v hotovosti až na místě.
Koupaliště Thermal Corvinus má v sezóně otevřených 9 bazénů ( https://thermal-corvinus.sk/bazeny/ ), termální
s teplotami od 26-38 oC, i velký plavecký bazén (pro plavecký bazén si pro jistotu vezměte i koupací čepici), otevírací
doba je 9.00-20.00 hodin. Voda je vhodná na léčbu pohybového ústrojí, kloubů, svalů a na celkovou regeneraci
organismu. V areálu se nacházejí různé restaurace a bufety, tobogány, sportovní možnosti. Vstupné pro dospělého je
15,90 Eur na den a na 3 hodiny 11,90 Eur. Důchodci a děti do 15 let na den 12,90 Eur a na 3 hodiny 9,90 Eur. Pokud
bychom šli na koupaliště spolu v dostatečném počtu, existuje i skupinová cena 11,90 Eur/den. Mimo areál koupaliště
hned za ním pak stinný lesopark vybízí k procházkám.
Během pobytu určitě plánujeme výlet např. k velkolepému Vodnímu dílu Gabčíkovo na Dunaji.
Mezi další výlety bychom mohli zařadit např. pevnost a most přes řeku Dunaj ze slovenského Komárna do maďarského
Komárom, kde se nachází Hvězdicovitá pevnost (Csillageröd) i s krásným interiérem.
Pro přírodychtivé pak je zde možnost se domluvit a popojet auty asi 10 km na okraj CHKO Dunajské luhy a poprocházet
se v blízkosti Dunaje.
Přihlašujte se určitě co nejdříve, počet míst je omezen. Prosím o potvrzení přihlášení i od těch, kteří již svůj zájem
projevili dříve.
Kontaktní osoba:
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