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Zalakaros Hotel Park Inn****
BONUS pro období 1. 7.–26. 8. = Soft all inclusive v ceně



Uvedené AKCE nelze kombinovat, to znamená, že nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci 1 pobytu (např. 8 = 6, 12 = 9 atd.), 
neplatí v období svátků a nevztahují se na příplatky. Min. délka pobytu 2 noci.

Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa je nový hotel 
(plánované zahájení provozu dne 1. 7. 2017), který je propojen 
krytou vyhřívanou spojovací chodbou s veřejnými termálními 
lázněmi Gránit. 
Hotel bude nabízet 210 dvou lůžkových pokojů Standard 
s možností 1 přistýlky (26 m²), 26 apartmánů (46 m²) pro 
maximálně 5 osob, propojené pokoje Standard. K dispozici 
propojené pokoje a bezbariérové pokoje. Vybavení pokojů: 
klimatizace, koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan,  
SAT-TV, telefon, Wi-Fi připojení zdarma, trezor. Všechny  
pokoje mají balkon. V apartmánu v obývacím pokoji možnost  
3 přistýlek.
 
Hotelové služby 
Dvě restaurace budou nabízet maďarskou a mezinárodní 
kuchyni formou bufetu. Lounge bar k podávání různých  
druhů kávy, čajů, nealkoholických nápojů, koktejlů,  
videohry, šipky, kulečník. Recepce, hlídané parkoviště  
a garáže za poplatek.

07.00–10.00 h – snídaně formou bufetu
10.00–11.00 h – pozdní snídaně
12.00–14.00 h – lehký oběd formou bufetu s nápoji (1 min. 
voda nebo nealko nápoj, 1 sklenička vína nebo piva, 1 káva)
15.00–16.00 h – káva a zákusek
17.30–21.30 h – večeře formou bufetu s nápoji (1 min. voda 
nebo nealko nápoj, 1 sklenička vína nebo piva, 1 káva)
 
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí formou bufetu  
(v období 1. 7.–26. 8. soft all inclusive), vstup do termálních lázní 
GRÁNIT (v den příjezdu od 15.00 h, v den odjezdu do 12.00 h), 
zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta  
(16. 5.–12. 9.).
 
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 
18 let – platba na místě, parkování 5 EUR / noc / auto (parkoviště 
nebo garáž) – platba na místě, pojištění léčebných výloh  
a storno zájezdu.

Praha–Zalakaros 560 km, Brno–Zalakaros 360 km,  
Ostrava–Zalakaros 498 km, Písek–Zalakaros 465 km

Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté budou využívat lázně s vodní plochou  
cca 4 000 m² uprostřed upraveného a zalesněného parku  
s bazény o teplotě 28–36 °C (termální bazény, vnitřní a venkovní 
zážitkové bazény, vnitřní a venkovní dětský svět, tobogány, 
bazén s vlnobitím). Pobyty vhodné i pro milovníky cykloturistiky,  
okolí nabízí množství upravených cyklostezek. 
 
Léčebné lázně
Léčebné a termální lázně Zalakaros byly oficiálně uznány  
za léčebné v roce 1978. Vnitřní a venkovní termální bazény  
se nacházejí v tiché zóně, kde si mohou dospělí vychutnat 
léčebné účinky termální vody. Revmatologická ambulance 
nabízí léčebné procedury za poplatek.
 
Venkovní bazén s vlnobitím (28–32 °C, hloubka 0,4–1,6 m).
Venkovní rodinný bazén se širokou skluzavkou, skluzavkou  
pro nejmenší, lanový most s vodními ostrůvky (vodní plocha  
559 m², teplota 32 °C, hloubka 1,2 m). 
Venkovní fitness bazén nabízí 2× denně aqua gymnastiku  
(vodní plocha 310 m², teplota 32 °C, hloubka 1,2 m).
Dětský vodní svět je určen pro děti do 12 let. Vícepodlažní bazén 
o rozloze 400 m² vodní plochy nabízí více jak 60 druhů vodních 
atrakcí (vodopády, vodní děla, skluzavky…).
Ve stínu stromů se nachází dětský bazén pro nejmenší s vodní 
plochou 90 m², teplota 30 °C, hloubka 0,3–0,5 m.

NOVĚ byl v roce 2016 otevřen Adrenalin Slide Park s pěti 
skluzavkami různé obtížnosti (kouzelný tunel se zvláštními 
světelnými efekty, UFO – 105 m dlouhá skluzavka – střídají se 
uzavřené a otevřené části, Kamikaze – 50 m dlouhá a extrémně 
strmá skluzavka, Turbo – 68 m dlouhá skluzavka, kde  
můžete na chvíli zažít dobrodružství volného pádu,  
Rafting-kyvadlo – 85 m dlouhá skluzavka).
 
Léčebné centrum 
1× léčebný sedací bazén venkovní (vodní plocha 284 m², teplota 
34–36 °C, hloubka 1 m) – provoz v období od Velikonoc do 1. 11.
1× léčebný sedací bazén krytý (vodní plocha 30 m²,  
teplota 36–38 °C, hloubka 1 m). 
1× termální sedací bazén krytý (vodní plocha 294 m²,  
teplota 34–36 °C, hloubka 1 m).
1× termální jacuzzi krytá, lehátka zdarma.
 
Kryté lázně 
2× léčebný sedací bazén krytý (teplota 32–34 °C, 34–36 °C, 
hloubka 1 m).   
1× termální bazén krytý (teplota 28–32 °C, hloubka 1–1,2 m). 
1× bazén pro trakce (teplota 28–32 °C).
 
Svět saun: 2 finské sauny, parní sauna, ponorný bazén,  
prostory k odpočinku – za poplatek účtovaný ke vstupence, 
lehátka zdarma.

Hotel Park Inn****
Zalakaros

EXKLUZIVNĚ pro klienty CK Hungariatour
AKCE 7 = 6 (1. 7.–31. 7.)
AKCE 4 = 3 (27. 8.–22. 12., nástupy libovolný den) 
BONUS pro období 1. 7.–26. 8. = Soft all inclusive v ceně

 
 

1. 12.–24. 12. 2017
27. 8.–20. 10.
29. 10.–1. 12.

1. 7.–27. 8.
20. 10.–29. 10.

24. 12.–2. 1. 2018
Noci:

NE, PO, ÚT, ST, ČT
Noci:
PÁ, SO

Noci:
PO–NE

Řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji STANDARD 1 550,– 1 650,– 1 790,– 1 790,–

1 lůžkový pokoj STANDARD 1 890,– 2 190,– 2 290,– 2 290,–

Přistýlka osoba nad 18 let 1 190,– 1 190,– 1 190,– 1 190,–

Přistýlka dítě 6–18 let 890,– 890,– 890,– 890,–

Přistýlka dítě do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Pes / noc 290,– 290,– 290,– 290,–

Příplatek za apartmán (suite) / noc 2 300,– 2 300,– 2 300,– 2 300,–

Silvestr. příplatek (povinný) – – – 3 790,–

Silvestr. příplatek (povinný) – dítě 6–18 let – – – 1 895,–



Zážitkové lázně pro rodiny
Vnitřní a venkovní zážitkové bazény nejen pro děti nabízejí velké 
množství vodních atrakcí (masážní lehátka, bublinkové koupele, 
vodní hřib, krční vodní masáž, rychle tekoucí řeka, skluzavky).  
Sauny – finská, aromatická a světelná terapeutická sauna, 
ponorný bazén, parní kabina zdarma, lehátka zdarma.
 
Vnitřní vodní park pro děti
Vícepodlažní zážitkový bazén nabízí dětem vodní děla, 
tobogány. Tři skluzavky se liší úrovní obtížnosti. Vestavěné 
ostrovy a zavěšené mosty umožňují přístup z jednoho  
do druhého bazénu. Další služby: vodní hřiště pro děti  
a batolata, dětská sauna, pískoviště s hračkami, relaxační  
zóna, restaurace.
 

Letní koupaliště
2 venkovní sedící bazény s léčivou vodou různých teplot  
(vodní plocha 260 + 260 m², teplota 34–36 °C, hloubka 1,2 m).
Venkovní plavecký bazén (28 °C, hloubka 1,2–2 m) je vhodný  
pro sportovní a rekreační plavání.
6 tobogánů s různým stupněm obtížnosti:  
(Anakonda dlouhá 81 m – pro děti starší 12-ti let,  
2 strmé skluzavky kamikaze – pro děti starší 12-ti let, 3 skluzavky 
v jedné jsou určené i pro děti 3–12 let s rodičovským dohledem). 



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  
Plánované zahájení provozu hotelu je 1. 7. 2017. CK Hungaria-
tour si vyhrazuje právo na případné změny, které se budou týkat 
termínu otevření hotelu. Pokud dojde ke změnám, které nebylo 
možné ze strany CK ovlivnit, bude klient o aktuální situaci infor-
mován a bude mít možnost termín pobytu posunout, případně 
mu bude poskytnuta náhradní nabídka v požadovaném termínu 
nebo může pobyt zrušit (uhrazená částka bude vrácena v plné  

 
výši). Klient z výše uvedeného důvodu nemá nárok na reklamaci 
a kompenzaci. Nadále CK Hungariatour upozorňuje, že v hotelu 
mohou v prvních měsících provozu probíhat dokončovací práce, 
které nejsou též důvodem reklamace a tudíž klienti nemají nárok 
na jakoukoliv kompenzaci. 

 
Termíny

 
Počet nocí

 
Trasa

Řádné lůžko ve 2 lůžk. 
pokoji Superior

Přistýlka dítě  
6–18 let

Přistýlka dosp. os. 1 lůžkový pokoj

04. 07.–12. 07. 7 E 11 990,– 7 990,– 9 990,– 14 990,–

11. 07.–19. 07. 7 H 11 990,– 7 990,– 9 990,– 14 990,–

18. 07.–26. 07. 7 A 11 990,– 7 990,– 9 990,– 14 990,–

 
Termíny

 
Počet nocí

 
Trasa

Řádné lůžko ve 2 lůžk. 
pokoji Superior

Přistýlka dítě  
6–18 let

Přistýlka dosp. os. 1 lůžkový pokoj

28. 09.–01. 10. 3 B, D 6 690,– 4 990,– 5 890,– 7 190,–

05. 10.–08. 10. 3 E 6 690,– 4 990,– 5 890,– 7 190,–

26. 10.–29. 10. 3 G 6 690,– 4 990,– 5 890,– 7 190,–

16. 11.–19. 11. 3 C, D 6 690,– 4 990,– 5 890,– 7 190,–

23. 11.–26. 11. 3 K 6 690,– 4 990,– 5 890,– 7 190,–

Program: 1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd  
do Zalakarose, od cca 15.00 hod. ubytování a koupání  
v termálních lázních, večeře v hotelu. 2., 3., 4., 5., 6., 7. den 
snídaně, koupání a relaxace, večeře v hotelu. 8. den snídaně, 
koupání a relaxace do cca 11.30 h, předání pokoje do cca 12.00 h, 
poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti 
mají možnost strávit dobu do odjezdu v termálním areálu  
(za příplatek), kde mají sociální zařízení a sprchy.  
 
Odjezd do ČR v úterních pozdních večerních hodinách  
v cca 22.00–23.00 h, přesný čas určí delegát a to dle příjezdu 
autobusu s dalším turnusem a s ohledem na povinnou 9. hod. 
přestávku pro řidiče. Příjezd do ČR ve středu v brzkých ranních 
hodinách.

Cena zahrnuje: 7× ubytování se SOFT ALL INCLUSIVE, vstup do 
termálních lázní GRÁNIT, dopravu, zapůjčení županu, připojení 
na internet, služby delegáta.
 
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby 
nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno 
zájezdu.
 

Program: 1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do 
Zalakarose, od cca 15.00 hod. ubytování a koupání v termálních 
lázních, večeře v hotelu. 2. a 3. den snídaně, koupání a relaxace, 
večeře v hotelu. 4. den snídaně, koupání a relaxace do  
cca 11.30 h. Pokoje jsou k dispozici do 12.00 h.  
V cca 12.15 h odjezd. V odpoledních hodinách příjezd do ČR.  

Cena zahrnuje: 3× ubytování s polopenzí formou bufetu,  
vstup do termálních lázní GRÁNIT (v den příjezdu od 15.00 h,  
v den odjezdu do 12.00 h), dopravu, zapůjčení županu, připojení 
na internet, služby delegáta.
 
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby 
nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno 
zájezdu.

TÝDENNÍ POBYTY AUTOBUSEM – 7 NOCÍ VÍKENDOVÉ RELAXAČNÍ POBYTY AUTOBUSEM – 3 NOCI

Poznámka:  
dítě do 6 let na přistýlce platí pouze dopravu 1 590 Kč. 

Poznámka:  
dítě do 6 let na přistýlce platí pouze dopravu 1 590 Kč. 

NÁSTUPNÍ MÍSTA:  
TRASA A: Karlovy Vary – Rakovník – Kladno – Praha – Jihlava – Brno   
TRASA B: Písek – Příbram – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Brno 
TRASA C: Praha  – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň 
TRASA D: Opava – Ostrava – Frýdek-Místek – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno 
TRASA E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA G: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno   
TRASA H: Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice – Mělník – Neratovice – Praha – Brno
TRASA K: Praha – Kolín – Kutná Hora – Čáslav – Havlíčkův Brod – Jihlava – Brno



– linka Praha–Hevíz (Balaton)

– odlety z Prahy každou sobotu (6.45 h)

– odlety z Hevízu každou sobotu (20.45 h)

– délka letu: 1 hodina, 20 min.

– rádi zajistíme ubytování ve vybraném hotelu a transfery z letiště

Do Maďarska letecky

CK Hungariatour
Ostrava
Českobratrská 2227/7 
Tel.: 603 159 357

CK Hungariatour 
Praha
Dlouhá tř. 38
(vchod z Rybné) 
Tel.: 736 485 865

CK Hungariatour 
Brno 
Solniční 13 
Tel.: 603 485 226

CK Hungariatour 
Písek
Harantova 1359 
Tel.: 737 332 565

www.hungariatour.cz info@hungariatour.cz


