Hévíz – Hotel Palace Hévíz**** NOVINKA
Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km, Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 km
Hotel má vlastní wellness centrum a nachází se přímo na pěší zóně lázeňského městečka
Hévíz, pouhých 200 metrů od termálního jezera.
Svým hostům nabízí 165 prostorných a vkusně zařízených pokojů a apartmánů. Dvoulůžkové
pokoje Standard (28-34 m2) s možností přistýlky pro dítě do 12 let, apartmány (39-42 m2) mají
ložnici s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem (vhodný pro 2 děti do 12
let nebo 1 dospělou osobu). Všechny pokoje a apartmány mají klimatizaci, koupelnu se
sprchou, fén, župan, WC, TV, telefon, mini-bar, většina s balkonem.
Hotelové služby
Restaurace Monarchie nabízí mezinárodní i maďarskou kuchyni. Snídaně a večeře jsou
servírovány formou bufetu. Walzer Café nabízí velký výběr nápojů, kávu a čaj, chutné
sendviče a dezerty. Wi-Fi připojení je k dispozici v hotelu zdarma. Recepce, výtah, podzemní
garáže za poplatek, hotel je nekuřácký.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté mají během pobytu k dispozici wellness centrum (wellness bazén 30 °C,
vířivka 34 °C, finská sauna, infra sauna, bio aroma sauna, parní kabina, sprchy, opalovací
terasa v letním období), fitness, dětský koutek. Možnost masáží a wellness služeb za poplatek.

„Wellness“ balíček – 3 noci (nabídka
neplatí v období svátků)
řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
„Aroma“ balíček – 4 noci (pobyty
možné pouze s nástupem v neděli)
řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
Balíček „Léto v hotelu Palace“ – 5 nocí
řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
Balíček „Léto v hotelu Palace“ – 7 nocí
řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj

2.1. – 30.3.
4.11. – 20.12.

30.3. – 15.6.
1.10. – 4.11.

15.6. – 1.10.

4 190,5 290,-

4 590,5 590,-

5 290,6 290,-

5 190,6 990,-

5 590,7 590,-

6 590,7 990,-

16.6. – 16.7.

16.7. – 3.9.

6 990,9 690,-

7 690,10 390,-

8 590,11 290,-

9 590,12 290,-

Cena zahrnuje (Wellness balíček – 3 noci): 3x ubytování s polopenzí, vstup do wellness
centra hotelu, 1x vstupenku do termálního jezera, pro dámy 1x masáž krku a hlavy (20 min),
pro pány 1x masáž zad (20 min), zapůjčení županu, služby delegáta (1.6. – 31.8.).
Cena zahrnuje (Aroma balíček – 4 noci): 4x ubytování s polopenzí, vstup do wellness
centra hotelu, 1x aroma masáž (30 min), 1x masáž chodidel (20 min), zapůjčení županu,
služby delegáta (1.6. – 31.8.).

Cena zahrnuje (Balíček – Léto v hotelu Palace – 5 / 7nocí): 5x/7x ubytování s polopenzí,
vstup do wellness centra hotelu, zapůjčení županu, služby delegáta (1.6. – 31.8.).
Cena nezahrnuje (platí pro všechny balíčky): pobytovou taxu cca 500 HUF / noc / osoby
nad 18 let – platba na místě, parkování v podzemní garáži 8 Eur / noc – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: ceny apartmánů na vyžádání v CK. Příplatky: 990 Kč / noc / přistýlka dítě 6-12
let, dítě do 6 let zdarma. Ceny neplatí v období SVÁTKŮ: 15.3. – 18.3., 30.3. – 2.4., 27.4. –
1.5., 18.5. – 21.5., 17.8. – 20.8., 19.10. – 23.10., 1.11. – 4.11.

