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[MAĎARSKO] 

  

 BALATON A TERMÁLY 
                                 
 

BALATON – nebo chcete-li Maďarské moře je  největší jezero ve 
střední Evropě (596 km2) s délkou 78 km a max. šířkou 12 km – je 
důležitou lázeňskou oblastí a oblíbeným cílem pro mnoho turistů.  
Voda v letních měsících dosahuje příjemné teploty okolo 20 až 27 °C  
a mikroklima pobřeží se podobá středozemnímu. Na slunných svazích 
rostou mandloně, fíkovníky a již Římané objevili výhodu severního 
hornatého pobřeží k pěstování vinné révy. Za ochutnávku jistě stojí 
jedno z nejlahodnějších z nich - Badacsonyi Szurkebarát – víno 
pěstované na svazích stolové sopky Badacsony, které se nesmí 
pěstovat nikde jinde na světě než právě zde. Jezero je vhodné i pro 
jachting a sportovní rybolov, k výletům lze využít lodní dopravu mezi 
letovisky.  
 

 
 
Doporučené turistické cíle 
 

• Balatonfüred - největší lázeňské a rekreační město a přístav na severním 
břehu jezera. V r. 1846 zde byla zahájena lodní doprava na Balatonu 
spuštěním prvního parníku. Přírodní oblast s jeskyní Lóczy (120 metrů 
dlouhá jeskyně s výklenky vymletými termální vodou). 
 

• Veszprém (15 km od Balatonfüredu a necelých 50 ze Siófoku) - Hradní 
vrch s katedrálou sv. Michala, sloup Nejsvětější Trojice, železobetonový 
Svatoštěpánský viadukt, ZOO 

 
 

 

 

 

 
 

• Tihany – poloostrov a stejnojmenné město s klášterní budovou s muzeem 
o historii opatství a Balatonu a také místo s jedním z nejkrásnějších 
výhledů na Balaton 

 

• Budapešť – do hlavního město Maďarska je to jen 100 km ze Siófoku  
a o 20 dále z Balatonfüredu   

 

• Zamárdi – zábavný park, asi 12 km od Siófoku 
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 CAMP  PELSO (ex EUROPA)*** - Balatonfüred 
 

Vzdálenost z Prahy / Brna: 490 / 290 km  
 

Místo pobytu: Alsóörs – vesnice přímo na břehu jezera Balaton, pouhých  
8 km od Balatonfüred. 
 

Ubytování: camp Pelso (ex Europa)*** na břehu Balatonu s velkou 
travnatou pláží a přímým přístupem do vody s mírně se svažujícím dnem, 
vhodné zejména pro děti. V kempu jsou dva tobogány u pláže, plážové bary, 
slunečníky a lehátka (na vyžádání za příplatek), minimarket, novinový 
stánek, směnárna, trezor, a za příplatek wi-fi, tenis, rybaření, windsurfing, 
půjčovna kol, pronájem vodních kol. 
Během hlavní sezóny (červenec-srpen) je otevřený  dětský bazén a 
plavecký bazén se skluzavkou (v ceně), animační programy, street ball, 
stolní tenis, plážový volejbal, herna, TV místnost, restaurace, bufet, bar.  

Mobil Home AQUA - s příjemným a funkčním interiérem je určený max. pro 
5 dospělých a 1 dítě. K dispozici je ložnice s manželskou postelí, další 
ložnice se dvěma samostatnými lůžky a menší sklopnou postelí (170 cm 
dlouhou, vhodnou pouze pro děti do max. 50 kg a max. 150 cm) nebo s 
jednou postelí a palandou, kompletně vybavená  kuchyňka s lednicí s malým 
mrazákem a varnou deskou se 4 hořáky, pohovka, která může být využita 
jako samostatné lůžko, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. 
Všechny ložnice mají v oknech sítě proti komárům. Součástí vybavení je 
zahradní nábytek - stůl, židle, slunečník, dvě lehátka, případně i barbeque.  
 

Stravování: vlastní s možností vaření ve vybavené kuchyňce. 
 
Pobyty: min. na 3 noci, kromě sezony 1.7.-7.9.2018  
              3 noci: od 660 Kč/os. v období 8.9.-16.9. 
                          od 840 Kč/os. v období 16.5.-30.6.  
  

Akce:   7=5, tj. 7 nocí za cenu 5: v termínu 16.5.-16.6. a 8.9.-16.9. 
             7=6, tj. 7 nocí za cenu 6: v termínu 16.6.-7.7. a 1.9.-8.9.    

                                            

Pobyty 3 až 7 nocí                                               Cena v Kč/os.  

Termín Nocí 
          Mobilehome  AQUA                                       

5 os. 4 os. 3 os. 2 os. 

16.05.-16.06. 7=5 1 400 1 750 2 350 3 500 

16.06.- 30.06. 7=6 2 280 2 820 3 720 5 580 

30.06.-07.07. 7=6 3 340 4 170 5 560 8 340 

07.07.-14.07. 7 3 900 4 870 6 490 9 730 

14.07.-28.07. 7 4 420 5 520 7 360 11 030 

28.07.-18.08. 7 4 550 5 680 7 570 11 360 

18.08.-25.08. 7 3 460 4 330 5 770 8 650 

25.08.-01.09. 7 2 170 2 710 3 610 5 410 

01.09.-08.09. 7=6 1 300 1 630 2 170 3 250 

08.09.-16.09. 7=5 1 100 1 400 1 850 2 750 

 

V ceně: 
ubytování vč. všech energií na zvolený počet nocí  
parkování pro jedno auto 
DPH  
 

Platba na místě (povinná): 
vratná kauce: 100 €/mobilhome 
turistická taxa: cca 450 FT/os.den 
závěrečný úklid: nebude-li odevzdaný mobil home    
  uklizený, bude odečteno 40 € z kauce 

 

 

 
Služby za příplatek:  
cestovní pojištění  
 

Další služby (platba na místě), nutno objednat předem: 
set pro 2 os.: ložní prádlo na 2lůžko+2 ručníky: 20 €  
set pro 1 os.: ložní prádlo na 1lůžko+ručník: 15 € 
 plážový set: 2x plážový ručník 12 €  
 dětská postýlka, vanička, židlička: každá 2 €/den  
 klimatizace: 5 €/den  

 

Slevy: • stálý klient: -2% 
 


