







Čokoládovňa Hauswirth - Kittsee
Trhy - Mosonmagyaróvár
Termálne kúpalisko - Győr
Čokoládovňa Hauswirth Kittsee
Rodinná firma Hauswirth je svojimi výrobkami známa aj v Amerike, v Austrálií a po celej Európe. Kvalitnými a najmä chutnými
výrobkami sa môžu popýšiť priamo v obci, pretože tu nájdete aj podnikovú predajňu.
Firmu založil Franz Hauswirth sr. V roku 1949 pôvodne ako cukráreň vo Viedni. Keďže ale Franz pochádzal z Kitsee a vo Viedni
nebolo miesto pre väčšiu prevádzku, firma sa začiatkom 60- tych rokov presťahovala sem.
V súčasnosti je spoločnosť Hauswirth dodávateľom cukroviniek rôzneho druhu do celého sveta.
V Kitsse nájdete samozrejme aj podnikovú predajňu s ponukou cukroviniek.
Trhy Mosonmagyaróvár
Pri sútoku Mošonského Dunaja a rieky Litava, neďaleko hraníc Slovenska, leží krásne mestečko, nesie meno Mosonmagyaróvár.
Vzniklo v roku 1939 spojením sídiel Moson a Magyaróvár. V centre mesta sa v súčasnej dobe nachádzajú veľmi obľúbené trhy,
ktoré veľmi radi navštevujú Slováci.
Aquapark, kúpalisko, kúpele Győr
Aquapark a kúpele Rába Quelle - Győr čakajú na svojich návštevníkov počas celého roka a ponúkajú vynikajúce možnosti pre
oddych, rekreáciu a zábavu. Liečivá voda sa využíva na liečenie ochorení kostí a svalov, dýchacích orgánov a ženských chorôb.
Kúpele sú jedným z mála bezchlórových kúpeľov v Maďarsku s 5 bazénmi, a dvoma toboganmi s dĺžkou 64 a 38 m. Otvorené sú
počas celého roka.
Váš pobyt premení na nezabudnuteľný zážitok 40 zážitkových elementov, prúdových kanálov, masážnych lehátok, gejzírov,
chrličov vody, masážnych dýz, jaskýň a vodopád. K pohodliu návštevníkov prispieva aj vodný bar, ku ktorému môžete priplávať a
priamo vo vode sa osviežiť drinkom.
Bazén Romantic Vám poskytuje čarovný nočný pôžitok aj počas bieleho dňa. Deti poteší detský bazén a detský kútik s
hojdačkami, šmykľavkami a preliezkami. Okrem zábavy na dvoch vnútorných a jednom vonkajšom tobogane s celkovou dĺžkou
64 metrov si môžete poležať na ležadlách a pod slnečníkom, vyskúšať tri termálne bazény s teplotou do 37˚C, alebo vodnú
masáž.
Kryté termálne kúpalisko je prepojené priechodom na vonkajší plážový areál, ktorý ponúka dva bazény a detský bazén.
Kúpele s množstvom služieb a zážitkov
Areál termálnych kúpeľov
Areál kúpaliska a aquaparku so zážitkovými prvkami
Sauna
Parný kúpeľ
Perličkový kúpeľ
Masáž
Obchodné a reštauračné služby
Pre telesne postihnutých slúžia v budovách výťahy.
Pre pohodlie návštevníkov slúžia 2 saunové záhrady, v ktorých nájdete suché i parné sauny, jacuzzi a 2 ponorné bazény.
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Termín zájazdu: 28.03.2015
Odchod autobusu: 8:30hod. (je potrebné prísť k autobusu najneskôr 15 min.pred odchodom)
Návrat späť: cca 18:00 hod.
Miesto nástupu a výstupu: parkovisko pri Istropolise
Cieľ cesty: Čokoládovňa Kittsee, Trhy Mosonmagyaróvár, Termálne kúpalisko Győr
Cena za dopravu: 8,-€/1osoba
Poistenie: počas prepravy sú všetky osoby + batožina zahrnuté do poistenia vozidla. Mimo
vozidlo sa nevzťahuje poistenie. Je potrebné si poistenie zabezpečiť individuálne!
Úhrada za dopravu: celú čiastku je potrebné uhradiť najneskôr 3 dni pred odchodom na účet v Slovenskej Sporiteľni
0182660332/0900, IBAN SK2609000000000182660332.

Minimálny počet osôb: 42
Cena 1 denného lístku: 3hod.vstupenka pre dospelých 2.400,-HUF, 3hod.vstupenka pre deti do 16r. 2.100,-HUF.
Bližšie informácie a objednanie zájazdu: Ivan Šimo ml. – 0905327848, alebo mail: adisdoprava@gmail.com
V prípade nezrealizovania zájazdu, Vám bude celá čiastka vrátená späť.
Ak zrušíte zájazd 3 dni vopred, bude Vám vrátená 70% čiastka
2 dni vopred, bude Vám vrátená 50% čiastka
1 deň, alebo v deň odchodu, bude Vám vrátené 0% čiastka
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