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Dárkové poukazy
v hodnotě
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MAĎARSKO – VŠEOBECNÉ INFORMACE
Rozloha: 93 030 km²
Počet obyvatel: 10 500 000
Hlavní město: Budapešť
Úřední jazyk: maďarština
Správa: 19 žup (regionů), 20 měst se župním právem
Měna: maďarský forint (100 HUF=8,5 CZK)
Hodnoty mincí: 5, 10, 50, 100, 200 Ft
Bankovky: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 Ft
Elektrické napětí: 220 V

Proč Maďarsko?
• ideální dovolená nejen pro rodiny, plná aktivního odpočinku
a relaxace
• termální bazény pod střechou i širým nebem
• dětské bazény a aqua-parky pro Vaše děti
• zážitkové a wellness bazény pro relaxaci
• výborná maďarská kuchyně a vynikající vína
Zeměpisná poloha, podnebí
Maďarsko leží ve střední Evropě, v Karpatské pánvi.
Dvěma největšími řekami jsou Dunaj a Tisza.
Země hraničí na severu se Slovenskem, na východě s Ukrajinou
a Rumunskem, na jihu s Chorvatskem a Srbskem a na západě
se Slovinskem a Rakouskem.
Je zde kontinentální podnebí, nejchladnějším měsícem je
leden s průměrnou teplotou -1,3 °C, nejteplejším červenec
s 23,2 °C a srpen 21,3 °C.
Balaton, největší jezero ve střední Evropě, je prázdninovým rájem pro rodiny s malými dětmi i pro milovníky vodních sportů.
V karpatské kotlině (díky jejímu zvláštnímu geologickému
charakteru) je zemská kůra velmi tenká, takže vody snadno
vystupují na povrch. Po celé zemi existuje více než tisíc
léčivých horkých pramenů.
Historie lázeňství
Dle archeologických nálezů využívali ve střední Evropě termální vody již kmeny Keltů, později „importovali“ vysoce vyvinutou lázeňskou kulturu na všechna dobytá území Římané.
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Po vpádu Turků se v krajinách centrální Evropy, v nichž převzali moc, v tradici lázeňství pokračovalo, i když v jiné podobě,
než tomu bylo v starověku. V některých státech se pak ve vy
užívání termálních pramenů vyvíjelo dál. Na žebříčku významnosti i návštěvnosti se objevila později i ta lázeňská místa,
kde vyvěraly minerální vody sice chladné, ale mineralizované
a s oxidem uhličitým, čili kyselky vhodné pro pitnou léčbu.
Minerální farmakoterapie nahradila od 16. století někdejší
léčbu prováděnou výhradně koupelemi. Z lázní původně
používaných pacienty a návštěvníky na léčbu různorodých
chorob a neduhů se postupně stala místa zaměřená a specializovaná jenom na určité choroby nebo okruhy chronických
nemocí. Nesetrvávalo se terapeuticky pouze u minerálních
vod, nýbrž tam, kde to umožňovala místní naleziště, se
aplikovaly rovněž bahenní nebo rašelinové procedury.
Vítěznou cestu nastoupila také vodoléčba známá od staro
věku. Cílevědomě se jako smysluplný doplněk léčby začala využívat také terapie pomocí diet, pohybová léčba, fyzioterapie,
tělocvik, atd. Lázně nabývaly na významu i jako společenská
a kulturní střediska. K mondénním lázním na území dnešního
Maďarska patřilo především jeho hlavní město Budapešť.
Většina lázeňských měst v Maďarsku má však – kromě Budapešti – podobu, která jim byla vtisknuta až ve 20. století,
pouze některým z nich v 19. století. Epocha budování lázní
vrcholila přibližně v polovině 20. století. V současné době nabylo v této krajině velkorysé rozšiřování stávajících a výstavba
nových lázní velkého rozmachu. Tradice maďarského lázeňství
pouze zdánlivě není tak stará jako ve středomořské antické
oblasti a v jižní Evropě, avšak dnes již nabylo proslulosti
a získalo zasloužené uznání po celé Evropě. Výběr specifických
lázní podle účinku vod je skutečně velký a uspokojí každého
zájemce. Maďarské lázně neslouží pouze všestranné regeneraci, odpočinku nebo uzdravování těla i duše, ale jsou určeny
často i bohatému společenskému životu. Mimo léčení a odpočívání se zde navazují nové kontakty, pořádají různé akce,
kongresy a další společenské aktivity, poznává se samotná
krajina, její dějiny, památky, tradice, zvyky či kuchyně.
Lázně
Lázeň, latinsky balneum (odtud výraz balneologie, čili lázeňství), je obecně sprchová nebo vanová koupel. Širší pojem
lázně označuje místo, kde se provádějí léčebné lázeňské kúry.
Někdy se za lázně velice úzce považuje výlučně léčivý pramen
(nebo prameny), u nichž byly nebo jsou zřízeny objekty sloužící k uzdravování prostřednictvím koupelí. Lázeňské kúry probíhaly skutečně většinou u teplých léčivých pramenů. Teplá
zřídla již odedávna lákala k zakládání lázní, později i k budování bazénů a cílevědomé léčbě mnoha nemocí, kupříkladu
revmatismu i různých poúrazových stavů. Lázně však nemusí
být pouze termální, tedy využívající horké prameny, nýbrž
mohou být i sluneční, bahenní, minerální apod., nebo jsou
také kombinací všech uvedených.

INDIKAČNÍ TABULKA

Letovisko

Onemocnění pohybového
ústrojí
(klouby, páteř,
Bechtěrevova
revmatizmus, opotřebení nemoc
chrupavky, deformita,
lumbago)

Nemoci
dýchacích
cest

Kožní
choroby
(lupénka,
ekzém)
Chronické
pocení

Katary
zažívacího
a střevního
systému,
vředové
choroby

Poúrazová
Chronická
Řídnutí kostí
a pooperační gynekologická
(osteoporosis)
rehabilitace
onemocnění

Bükfürdő

Ano

Ano

Ano

Ano

Sárvár

Ano

-

Ano

Ano

Ano

-

-

Ano

Ano

Ano

Ano

-

Celldömölk

Ano

-

Ano

Mosonmagyaróvár

Ano

Ano

-

Ano

-

-

-

-

Ano

Ano

Ano

-

Ano

Kehidakustány

Ano

-

Hévíz

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

Ano

-

Ano

Ano

-

-

-

-

Tapolca

Ano

Zalakaros

Ano

Ano

-

Ano

Ano

Ano

-

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

Szentgotthárd

Ano

-

Ano

Ano

Ano

-

-

-

Lenti

Ano

Ano

Ano

Ano

-

-

-

-

Hajdúszoboszló

Ano

Ano

-

Ano

Ano

-

Ano

-

Eger

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Egerszalók

Ano

-

Ano

Ano

Ano

-

-

-

Jezero Velence

Ano

-

Ano

Ano

Ano

-

-

-

Lipót

Ano

-

-

Ano

-

-

-

-

Visegrád

Ano

-

Ano

Ano

-

-

Ano

Ano

VZDÁLENOSTI
Letovisko

Praha (km)

Brno (km)

Ostrava (km)

Písek (km)

Mosonmagyaróvár

369

169

315

357

Lipót

380

180

326

346

Bükfürdő

450

248

397

359

Sárvár

462

259

440

374

Celldömölk

473

274

419

389

Tapolca

499

300

446

432

Szentgotthárd

507

310

473

428

Kehidakustány

523

320

466

433

Hévíz

524

321

471

439

Budapešť
Esztergom
(Ostřihom)
Jezero Velence

528

325

472

485

514

315

342

474

552

350

495

508

Lenti

557

369

533

503

Visegrád

558

355

365

499

Zalakaros

560

360

498

465

Egerszalók

662

459

370

641

Eger

668

465

367

648

Hajdúszoboszló

772

570

563

753
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POPISY NEJPRODÁVANĚJŠÍCH LETOVISEK
Bükfürdő

Lázně
V Bükfürdő narazili výzkumníci ropy v r. 1971 na pramen
o teplotě 58 °C, který chrlí z hloubky země 1 000 l/min. Léčivá
voda má mimořádně vysoký obsah železa, je to charakteristická
zemito-vápenitá voda s konstantním podílem vápníku, hořčíku
a hydrogenuhličitanů.
Kryté lázně a koupaliště s léčivou termální a pitnou vodou
se rozprostírají na 13 hektarech a jeho vodní plocha je více než
5 000 m². Komplex s 27 bazény očekává návštěvníky po celý
rok, aby zde léčili a zregenerovali své tělo. Milovníkům sauny je
určen nově vybudovaný svět sauny pro 150 osob (tepidarium,
aromatická parní sauna, infračervená i finská sauna, ledová
kabina, aromatická sauna a venkovní finská sauna, vnitřní
a venkovní ochlazovací bazén jacuzzi, Kneippův bazén).
Bazény
Zóna I. – termální lázně: 1. léčebný bazén krytý 37–39 °C, 2.
léčebný bazén krytý 30–32 °C, 3. trakce krytý 34–36 °C, 4/1.
léčebný bazén krytý 36–38 °C, 4/2. léčebný bazén krytý 34–36 °C,
5. léčebný bazén částečně krytý 34–36 °C, 6. dětský bazén
otevřený 28–32 °C, 7/1. léčebný bazén částečně krytý 33–35 °C,
7/2. venkovní bazén otevřený 26–28 °C, 8. plavecký bazén
otevřený 22–26 °C, 9. dětský bazén otevřený 27–30 °C, 12. bazén
se skluzavkou otevřený 25–27 °C, 13. bazén na vodní cvičení krytý
33–35 °C, 14/1. plavecký bazén otevřený 28–30 °C, 14/2. plavecký
bazén krytý 28–30 °C, 15. plavecký bazén otevřený 26–28 °C.
Zóna II. – zážitková část: 10/1. zážitkový bazén otevřený 31–33 °C,
10/2. léčebný bazén otevřený 33–35 °C, 10/3. léčebný bazén
částečně krytý 33–35 °C, 10/4. zážitkový bazén částečně krytý
31–33 °C, 16. zážitkový bazén krytý 32–34 °C, 17. perličkový bazén
krytý 34–35 °C, 18. dětský bazén krytý 31–33 °C, 19. dětský bazén,
zážitkové koupele, skluzavky.
Zóna III. – svět saun: 20. zážitkový bazén, 21., 22. ochlazovací
bazén, 23. jacuzzi, 24. Kneippův bazén, svět saun – 10 kabin.
Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů),
osteoporóza (řídnutí kostí), diskopatie, lumbago,
Bechtěrevova nemoc, chronický zánět kloubů, dna,
revmatismus měkkých tkání, rehabilitace po ortopedických
a neurochirurgických operacích, poúrazová rehabilitace,
chronické gynekologické a urologické záněty, chronický
žaludeční katar, žaludeční vředy, zažívací potíže.

Sárvár

Lázně
Město se pyšní dvěma vydatnými prameny termální vody. Ten,
který zásobuje termální vodou lázně, vyvěrá o teplotě 43 °C
z hloubky přibližně 1 300 m, další o teplotě 83 °C s vysokým
obsahem minerální soli, je využíván na výrobu termální
koupelové soli. Lázeňský areál poskytuje návštěvníkům kromě
3 600 m² vodní plochy i služby wellness a fitness centra
a světa sauny (finské sauny, bio sauna, parní lázně, aroma
kabiny, Kneippův bazén, zážitkové sprchy a výřivky).
Bazény
1× krytý léčebný bazén 37 °C, 1× částečně krytý léčebný bazén
34–36 °C, 1× částečně krytý zážitkový bazén 32–34 °C, vnitřní
zážitkový bazén s léčivou vodou 34–36 ⁰C, 1× vnitřní bazén
s vlnobitím 32–34 ⁰C, 1× vnitřní dětský zážitkový bazén 32–34 ⁰C,
1× vnitřní dětské brouzdaliště 32–34 ⁰C, 1× vnitřní jacuzzi
33–34 ⁰C, 1× vnitřní plavecký bazén 24–26 ⁰C, vnitřní tobogány.
Koupaliště je v provozu od května do září, dle počasí.
1× venkovní bazén s tobogánem, částečně vyhrazen pro
skoky do vody a pro plavání 28 °C, 1× venkovní dětský bazén
s pirátskou lodí a vodním hradem 32 °C, 1× venkovní baby bazén
32 °C, 3 venkovní obří skluzavky, 1× venkovní bazén s vlnobitím
28 °C, 1× venkovní léčebný bazén 36 °C, 1× dětský zážitkový
bazén se skluzavkami.
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Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, rehabilitace
po zlomeninách, neakutní stádia chronických zánětů
pohybového ústrojí, poúrazová a pooperační rehabilitace,
revmatismus, nemoci vegetativního nervového systému,
bronchiální astma, nealergická chronická rýma, bronchitida,
rekonvalescence po akutních onemocněních dýchacích cest,
chronické gynekologické záněty, menopauza, chronické kožní
nemoci (ekzémy, lupénka).

Celldömölk

Lázně
V krásném prostředí s kulisou vyhaslé sopky Ság-hegy lákají
své návštěvníky jedny z nejmladších a nejméně známých lázní
Maďarska – Vulkánfürdő Celldömölk. Pramen s léčivou vodou
byl objeven teprve v roce 2007 a lázně slouží svým hostům
od února 2008.
Léčivá voda je sodíkovo-vodíkovo-karbonátová, chloridového
typu, mírná (obsahuje minimální množství vápníku a hořčíku),
má vysoký obsah fluoridu (6,5mg/l).
Bazény
Termální lázně mají vodní plochu 1600 m² a nachází se zde
8 bazénů (krytý 25 m dlouhý plavecký bazén 25–27 °C, krytý
výukový bazén 30 °C, krytý saunový bazén 10–12 °C, venkovní
termální bazén 33–34 °C, kombinovaný krytý a venkovní sedací
bazén s termální vodou 36–37 °C, venkovní dětský bazén
se skluzavkou 30–32 °C – letní provoz, venkovní dětský bazén
na hraní 28–30 ⁰C – letní provoz, venkovní zážitkový bazén
s rozlohou 560 m² – letní provoz.
Indikace
Chronické opotřebení kloubů, chronické revmatologické záněty,
rehabilitace po ortopedických, traumatologických operacích,
zánět kříže, z kříže vycházející bolesti, statické potíže, poruchy
držení těla (vychýlení páteře), stres, přetíženost.

Mosonmagyaróvár

Lázně
Zdejší termální lázně, které se nacházejí uprostřed zeleně
nedaleko centra města, jsou založeny na termálním prameni
s alkalickou, hydrogen-uhličitanovou vodou s obsahem mnoha
rozpuštěných solí. Tato voda má výborné léčivé účinky a patří
mezi 5 nejúčinnějších v Evropě. Tryská z hloubky 2 km a její
teplota je 74 °C.
Celoročně otevřený lázeňský areál, který byl v roce 2008 zcela
zrekonstruován a rozšířen, navazuje na historické centrum
města. Lázeňský areál je charakteristický klidem a příjemnou
atmosférou.
Bazény
Návštěvníkům nabízí krytý plavecký bazén 50 m s teplotou
25–27 °C, venkovní plavecký bazén, dva menší venkovní léčebné
bazény, jeden zčásti krytý sedací léčebný bazén s teplotou
35–37 °C. Dále je klientům k dispozici polokrytý termální bazén
včetně jacuzzi a 3 zcela nové zážitkové bazény s termální vodou
o teplotě 32–33 °C. Za příplatek lze objednat různé druhy
masáží a zábalů.
Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů), revmatizmus,
záněty pohybového ústrojí a svalových onemocněních,
Bechtěrevova nemoc, chronický zánět kloubů, rehabilitace
po ortopedických a neurochirurgických operacích, poúrazová
rehabilitace, chronické gynekologické záněty, chronický
žaludeční katar, žaludeční vředy, zažívací potíže, určité poruchy
štítné žlázy, plicní katar (zejména kuřácký), choroby nosohltanu.

Kehidakustány

Lázně
Objevená termální voda o teplotě 49 °C je pozůstatkem
Panonského moře a po mnoho tisíciletí byla obohacena
o minerály: hydrogenkarbonát, chlorid, kalcium, magnesium,
sulfát, sodík a další. Neobsahuje radium, proto je vhodná
ke koupání i pro děti a osoby trpící na srdeční onemocnění.
Nový termální areál vybudovaný v r. 2003 nabízí na 3 ha parku
vyžití a relaxaci ve vnitřních i venkovních termálních bazénech
o celkové vodní ploše 2600 m². K dispozici svět saun (sauny,
Kneippův bazén, termální whirlpool), slunící terasa pro naturisty.
Bazény
Vnitřní zážitkový bazén + whirlpool (28–30 °C), zážitkový bazén
venkovní (23–28 °C), vnitřní kruhový bazén s léčivou vodou
(34–36 °C), vnitřní termální bazén na cvičení (34–36 °C), bazén
s vlnobitím – hluboký (22–24 °C), divoká voda a ochlazovací
bazén hluboký (28–30 °C), plavecký bazén (21–26 °C),
brouzdaliště (26–30 °C), plavecký bazén (28–32 °C), termální
sedací bazén (34–36 °C), termální sedací bazén zakrytý
(34–36 °C), termální sedací bazén velký (34–36 °C),
tobogán 94 m, dětské brouzdaliště se skluzavkou (30–32 °C).
Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, vápenatění,
artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza (řídnutí
kostí), revmatizmus, poúrazová a pooperační rehabilitace,
nemoci vegetativního nervového systému, chronické
gynekologické záněty, menopauza, chronické kožní nemoci
(ekzémy, lupénka).

Hévíz

Lázně
Jen 6 km od severního pobřeží Balatonu je vzdáleno nejznámější
a nejstarší maďarské lázeňské městečko, které se od 18. století
rozrůstá kolem největšího teplovodního termálního jezera,
nejenom Evropy, ale i světa. Vzájemně se mísící studené
a teplé prameny vody vyvěrají z hloubky země prasklinou,
ve 38 metrech pod hladinou jezera a zaplňují prostor kráteru.
Teplota vody dosahuje v létě 32–35 °C, v zimě, i při venkovní
teplotě -10 °C, neklesá pod 23 °C. Na hladině rozkvetlý egyptský
lotos a indický leknín dodávají jezeru kouzlo romantiky.
Okolní chráněný lesní porost napomáhá udržování zvláštního
mikroklimatu. Voda je obohacená vápníkem, magnesiem,
sodíkem, chloridem, hydrogen karbonátem a jinými látkami,
které jsou léčivé. V areálu u termálního jezera je dětský plavecký
bazén a baby bazén pro děti do 3 let. Do termálního jezera
mají děti do 12-ti let vstup zakázán. Od 12-ti let se koupání
doporučuje pouze na tolik minut, kolik má dítě let.
Bazény
Termální jezero, dětský plavecký bazén, baby bazén. V případě
nepříznivého počasí a v zimních měsících mohou návštěvníci
využít koupání v revmatologicko-rehabilitačních lázních „Szent
András“. Zde se nachází 7 krytých bazénů: termální bazén
35–36 °C, trakční lázeň 34,5 °C, 2× sedací termální bazén 37 °C,
38 °C, zážitkový bazén 32–34 °C, 2× léčebný tělocvičný bazén
(v odpoledních hodinách funguje jako jacuzzi) 32 °C,
32–34 °C, dále je možnost využívat bazény v hotelu Spa
Hévíz**** (terapeutický bazén 35 °C, jacuzzi 35 °C).
Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, rehabilitace
po zlomeninách, neakutní stádia chronických zánětů
pohybového ústrojí, Bechtěrevova nemoc, lumbago,
osteoporóza (řídnutí kostí), poúrazová a pooperační rehabilitace,
revmatismus, nemoci vegetativního nervového systému.
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Zalakaros

Lázně
Termální léčivá voda byla objevena při provádění ropných vrtů
v r. 1962. Vyvěrá o teplotě 96 °C, má vysoký obsah chloridu
sodného, uhlovodíku, jodidu a bromidu a patří do skupiny
sirnatých léčivých vod. V posledních desetiletích zde byl
vybudován lázeňský komplex vysoké úrovně s léčebnou,
rekreační a atraktivní částí. Lázeňské hosty čeká téměř 4 000 m²
vodní plochy uprostřed rozsáhlého, upraveného a zalesněného
parku s bazény o teplotě 28–36 °C. Zážitkové lázně pod širým
nebem jsou v provozu i v zimě, ale některé bazény mohou být
uzavřeny z důvodu špatného počasí.
Bazény
Léčebné centrum: 1× léčebný sedací bazén venkovní, 1× léčebný
sedací bazén krytý, 1× termální sedací bazén krytý, 1× termální
jacuzzi krytá, lehátka zdarma.
Kryté lázně: 2× léčebný sedací bazén krytý, 1× termální bazén
krytý, bazén pro trakce, lehátka zdarma, svět saun: 2 finské
sauny, parní sauna, ponorný bazén, prostory k odpočinku
– za poplatek účtovaný ke vstupence.
Termální a zážitkové lázně: 1× relaxační bazén venkovní,
1× dětský zážitkový bazén venkovní, 1× dětský bazén
se skluzavkou venkovní, 1× relaxační bazén krytý, 1× plavecký
a relaxační bazén krytý, 1× dětský zážitkový bazén krytý,
1× bazén, do kterého směřuje skluzavka, velká zážitková
skluzavka (tobogány), finská, aromatická a světelná terapeutická
sauna, ponorný bazén, parní kabina zdarma, lehátka zdarma.
Termální koupaliště: 1× léčebný sedací bazén venkovní,
1× termální bazén venkovní, 1× víceúčelový rodinný bazén
venkovní, 1× dětské brouzdaliště venkovní, 1× plavecký,
sportovní bazén venkovní, 1× bazén s umělým vlnobitím
venkovní, 1× bazén se skluzavkou venkovní.
Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, vápenatění,
artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza (řídnutí
kostí), Bechtěrevova nemoc, degenerativní onemocnění
páteře, revmatismus, rehabilitace po zlomeninách, nemoci
vegetativního nervového systému, chronické gynekologické
záněty, menopauza, oslabený imunitní systém, chronické kožní
nemoci (ekzémy, lupénka), respirační onemocnění, trávicí
a metabolická onemocnění (dna, diabetes).

Szentgotthárd

Lázně
Místní lázně jsou koncipované jako středomořský ráj se živou
zelení a vodní plochou o rozloze 1 500 m² s různými bazény,
světem saun, fitness, wellness centrem, léčebnou částí
s různými terapiemi a procedurami. Velká skluzavka dlouhá
75 m (žlutá) je pro osoby s výškou nad 130 cm (jen pro plavce),
děti mají vstup pouze se souhlasem rodičů, je v provozu po celý
rok. Divoká vodní skluzavka dlouhá 95 m (modrá) je pro osoby
nad 14 let s výškou nad 150 cm (jen pro plavce). Skluzavka
je v provozu po celý rok kromě zimního období, protože
je převážně ve venkovní části a je otevřená. Vnitřní dětská
skluzavka (červená) je zážitkem pro ty nejmenší,
ale i pro dospělé.
Bazény
Vnitřní bazény: Mediterran zážitkový bazén 30–32 °C,
dětský zážitkový bazén 32–34 °C, plavecký bazén 25 m
26–28 °C, dětský plavecký bazén 30–32 °C, 2× perličkový bazén
36 °C, termální odpočinkový bazén 38 °C, venkovní zážitkový
bazén 30–32 °C – v zimě není v provozu.
Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů),
osteoporóza (řídnutí kostí), chronický zánět kloubů,
revmatismus měkkých tkání, rehabilitace po ortopedických
a neurochirurgických operacích, poúrazová rehabilitace,
chronické gynekologické záněty, onemocnění krevního oběhu.

Lenti

Lázně
Z hloubky 1 700 m vyvěrá na povrch země 70 °C teplá termální
voda s obsahem hydrogen karbonátu sodíku, která je vhodná
pro léčbu onemocnění pohybového aparátu.
Bazény
Venkovní část lázní nabízí plavecký bazén, dětský bazén,
léčebný bazén, částečně krytý hydromasážní zážitkový bazén,
největší zážitkový bazén lázní poskytuje jedinečné zážitky
prostřednictvím divokého proudu vody, krční masážní sprchy,
masážních vodních lehátek a 74 m dlouhé skluzavky tzv.
Anakondy.
Krytá část lázní nabízí plavecký bazén 28 °C, léčebný bazén
38 °C, hydromasážní bazén 38 °C, bazén pro cvičení 34 °C,
dětský bazén 34 °C. Zážitkový bazén 33 °C určený pro mladší
generaci (brouzdaliště a skluzavka pro nejmenší, masážní lůžka,
široká skluzavka, vodní hřib, gejzíry).
Zážitkový bazén 34–36 °C určený pro generaci středního
a staršího věku (masážní lůžka, masážní lavice, 4 krční sprchy,
jacuzzi, gejzíry).
Svět sauny se nachází v krytých lázních, v samostatné části
(2× finská sauna, 1× aromatická sauna, 1× infrasauna, vnitřní
a venkovní relaxační prostory pro odpočinek s lehátky).
Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, osteoporóza
(řídnutí kostí), lumbago, rehabilitace po zlomeninách, neakutní
stádia chronických zánětů pohybového ústrojí, poúrazová
a pooperační rehabilitace, revmatismus, nemoci vegetativního
nervového systému.

Hajdúszoboszló

Lázně
V r. 1925, při hledání ložiska zemního plynu, z vrtu hlubokého
1 090 m, vytryskl vydatný termální pramen, horký 75 °C a tím
se změnil charakter zemědělského městečka na léčebné
centrum. Voda má významný obsah hydrogen karbonátu, jódu,
brómu a jiných stopových prvků (titanu, vanadu, mědi, zinku,
stříbra, stroncia, barya a olova, částice aniony, kationy).
Bazény
Léčebné lázně: 4 venkovní termální bazény jsou propojeny
širokými krytými chodbami. Uvnitř haly jsou 3 kryté bazény
s odlišnou teplotou léčivé vody: 32, 36 a 38 °C. Dětem vstup
zakázán!!!
Koupaliště: během léta se zde mohou rekreovat statisíce
návštěvníků ve 13 bazénech jak s termální vodou tak sladkou
(bazén s vlnobitím, plavecký bazén, perličkový a dětský
s pozoruhodnými zážitky). Největší senzací je tzv. středozemní
mořská pláž – největší ve střední Evropě. Podívanou skýtá
také pirátská loď a zářící věž. Písečná pláž a palmy budí dojem
koupání na mořském pobřeží.
Aquapark nabízí velké množství vodních atrakcí včetně velkých
skluzavek (čtyřtraťová obrovská kamikadze, mohutná skluzavka,
„černá díra“, „šílená řeka“, Niagara, big hole, twister, z 12 metrů
vysoké věže můžete sjíždět z devíti možných skluzavek).
Děti pobaví maličké vodopády, v bazénu stojící sloni (jako živí),
dětská skluzavka a dřevěné hřiště. Kdo se unaví klouzáním,
může si odpočinout v proudící řece nebo 3 nových bazénech
(pro dospělé, děti a nejmenší). V bazénu pro nejmenší pak stojí
vodní hrad.
Aqua-Palace s vodní plochou 1 600 m² je zážitkem nejenom pro
rodiny s dětmi, ale také pro ty, kteří si přejí zvláštní, tématické
lázně a jedinečné wellness zážitky.
Exkluzivní dobrodružné bazény evokují různá období a různá
místa (tropický bazén, bazén v ledové jeskyni, bazén s kinem,
termální bazén Pávai, bazén v jeskyni, římský bazén, bazén
Ganga, mořský bazén). Koupání v bazénech je obohaceno
různými prvky: vodní masáže, masáže, prameny, proudy,
bublinkové lázně, vířivky atd. Rodinné a obří skluzavky jsou
připravené pro ty, kdo milují aktivní dobrodružství ve vodě.
Bazény pro batolata a maminky, pro děti místnosti na hraní
i odpočinek, místnost pro přebalování těch nejmenších.
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Rodinný bazén, vířivka a 2 skluzavky pro starší děti.
Svět saun: finské sauny, infra sauny, parní komory, masážní
sprchy, ochlazovací bazény.
Soukromé lázně pro rodiny a skupiny přátel: 3× soukromá
jacuzzi, finská sauna.
Sportovní aktivity: 2 surfařské kanály pro milovníky vodních
sportů, plavecký bazén, fitness, místnost na aerobic, 2 kurty
na squash pro milovníky aktivního odpočinku.
Indikace
Chronická polyartritida (druhotný zánět více kloubů),
artróza (degenerativní nemoc kloubů), Bechtěrevova nemoc,
chondróza, nemoci vegetativního nervového systému, stavy
po dětské obrně, po mozkovém krvácení, po operaci mozku
či obrnách jiného původu za účelem doléčování, rehabilitace
po zlomeninách, poúrazová a pooperační rehabilitace, některé
formy zúžení cév, chronická onemocnění gynekologická,
neplodnost, chronické kožní nemoci (ekzémy, lupénka), svědění.

Eger

Lázně
Nacházejí se v samém centru města a rozprostírají se na ploše
5 ha. Léčebné procedury zde mají staletou tradici – už za doby
turecké nadvlády se využívaly léčivé účinky termálních pramenů.
6 bazénů je napájených termální vodou, která má odlišné kvality.
Jeden pramen má teplotu vody 28–29 °C a obsahuje radon.
Druhý pramen vyvěrá z hloubky 1200–1600 m, je 47 °C teplý,
obsahuje hydrogen-karbonát a má vyšší obsah vápníku.
Bazény
1× termální bazén venkovní – částečně krytý 37 °C se sírou,
1× léčebný bazén venkovní 30 °C s radonovou vodou,
1× zážitkový bazén venkovní – částečně krytý pro dospělé 32 °C,
2× vnitřní zážitkový bazén, 1× velký letní bazén s radonovou
vodou 28 °C, 1× plavecký bazén venkovní 28 °C, 8 drah,
1× plavecký bazén krytý, 1× dětský bazén 30 °C – vodní hrad,
1× dětský bazén s hracími prvky, 1× dětský letní bazén s léčivou
vodou 29 °C, 1× tobogán, 3 velké tobogány s bazénem.
Indikace
Pohybové ústrojí, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace
po úrazu, deformita, lumbago, gynekologické poruchy, lupénka,
ekzém a pocení, zažívací ústrojí.

Egerszalók

Lázně
Exkluzivní termální a wellness lázně byly otevřeny v létě 2007
a jsou jedinečné v kraji se svými vícestrannými léčebnými
a wellness službami na vysoké úrovni.
Opravdovou pozoruhodností je termální pramen vyvěrající
z hloubky 410 metrů o teplotě 65–69 °C. Po úbočí kopce
odtékající voda z pramene vytvořila solný kopec (usazeninu
z vápence) o velké rozloze.
Bazény
Bazény v lázních zaujímají vodní plochu 1900 m².
Najdete zde celkem 17 bazénů venkovních a vnitřních (sedavý
bazén s léčivou vodou, perličková koupel, bazény s různými
atrakcemi, skluzavka, bazény pro děti), tureckou perličkovou
lázeň, svět sauny, aromatizované kabiny, parní lázeň, fitness,
salón krásy (kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra),
restauraci se samoobsluhou, kavárnu a wellness-bar. Tak je
zajištěna příjemná zábava a relaxace jak pro starší, tak i pro
mladší věkové skupiny. Ve vnitřním prostoru se nacházejí dvě
finské sauny, bio sauna, infrasauna, parní lázeň, aroma kabina,
ponorný bazén, ve vnější části je umístěna jedna finská, jedna
ruská sauna a ponorný bazén.

Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza
(řídnutí kostí), chronický zánět kloubů, revmatismus měkkých
tkání, rehabilitace po ortopedických a neurochirurgických
operacích, poúrazová rehabilitace, chronické gynekologické záněty.

Gyula

Gyula je turistické město ležící na jihovýchodě Maďarska,
nedaleko rumunských hranic. Rozkládá se při břehu řeky Körös
v jižní části puszty – Velké maďarské nížiny, něco málo přes dvě
stě kilometrů od hlavního města země, Budapešti.
Lázně
Zdejší lázně byly vybudovány v místech původního zámeckého
parku. Léčivá voda v těchto lázních je alkalická, obsahuje
hydrogenuhličitany a vysoký podíl minerálních solí.
Voda se na zemský povrch dostává z hloubky až více než dvou
kilometrů, kde její teplota přesahuje 70 °C.
Bazény
Termální areál nabízí 9 venkovních a 11 krytých bazénů (termální
bazény, skluzavky, dětské bazény, bazény s perličkovou lázní,
s podvodními tryskami, plavecký bazén, bazén s mořskými
vlnami). Venkovní bazény jsou v provozu pouze v letním období
dle aktuálního počasí. Návštěvníkům jsou nabízeny různé služby
včetně masáží, galvanizačních lázní nebo magnetoterapie.
Sportovní vyžití je také široké a téměř každá věková skupina
si zde přijde na své.
Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza
(řídnutí kostí), chronický zánět kloubů, revmatismus měkkých
tkání, rehabilitace po ortopedických a neurochirurgických
operacích, poúrazová rehabilitace, chronické gynekologické
záněty, poruchy zažívacího ústrojí.

KONTRAINDIKACE
(platí pro všechna letoviska)
Vážné srdeční onemocnění, nedostatečnosti oběhové a dýchací
soustavy, inkontinence, infekční nemoci spojené se zvýšenou
teplotou, zhoubné nádorové onemocnění, akutní zánětlivá
onemocnění, tuberkulóza, trombóza, vážná žilní onemocnění,
těhotenství.
Doporučujeme předem konzultaci u lékaře, zda je pro Vás
pobyt v termálních lázních vhodný. Doporučená doba pobytu
v bazénech s léčivou vodou je 20 minut!
V květnu a září může být provoz venkovních bazénů omezen
z důvodu nestálého počasí.

Mezőkövesd

Lázně
Lázně Zsóry Fürdő se nacházejí 3 km od centra města
Mezőkövesd. Termální voda, obsahující vápník, hořčík,
hydrogenuhličitany a další stopové prvky, slouží klientům
již více než 70 let. K lázním je k dispozici uzavřené parkoviště,
snack bary, dětské hřiště, volejbal, fotbal.
Nový svět sauny nabízí finskou saunu, parní kabinu, organickou
saunu, infračervenou saunu, solnou kabinu, aromatickou
kabinu, ochlazovací bazén, jacuzzi 34–36 °C. Terapeutický bazén
(chodník) se skládá ze dvou částí o teplotách 12–18 °C
a 38–40 °C, tento bazén stabilizuje oběhový systém a brání
rozvoji křečových žil.
Bazény
Celoroční bazény: 3× krytý termální bazén, krytá whirlpool,
2× krytý dětský bazén, venkovní zážitkový bazén, venkovní
termální bazén, venkovní Nostalgie bazén, 2× venkovní
termální bazén, vnitřní plavecký bazén 33×17 m (25–27 °C).
Bazény s letním provozem: bazén s vlnobitím, kruhový bazén
(skluzavky, vodopády, masáže), dětský bazén, 2× dětské
brouzdaliště, zážitkový bazén se skluzavkou.
Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů),
osteoporóza (řídnutí kostí), dna, chronický zánět kloubů,
svalů, revmatismus, rehabilitace po ortopedických operacích,
poúrazová rehabilitace, ochrnutí po mozkovém krvácení,
chronické gynekologické záněty, imunita, kožní onemocnění
(lupénka).
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku
/ wellness centru.
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Hotel Répce Gold****

Bükfürdő

Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km,
Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő 359 km
Hotel je propojen s termálními lázněmi krytou, vytápěnou,
spojovací chodbou. Hotel nabízí 1 a 2 lůžk. klimatizované
pokoje s možností přistýlky, všechny mají koupelnu, WC, TV,
telefon, minibar, bezpečnostní schránku, možnost připojení
k internetu ZDARMA (v Lobby i na pokojích). Většina pokojů má
balkon. Pokoje s přistýlkou balkon nemají. Hotel nadále nabízí
7 rodinných pokojů, které jsou propojené dveřmi, 12 apartmánů,
4 VIP apartmány s perličkovou lázní a 2 pokoje pro hosty
s tělesným postižením (s pokojem pro doprovod).

Fitness, wellness, sport
V hotelové budově se nachází Wellness ostrov (plavecký bazén,
jacuzzi, sauna, whirlpool, parní kabina), posilovna, kosmetika,
manikúra, pedikúra, masáže, solná komora, solárium. Hoteloví
hosté navštěvují termální lázně, které jsou propojené s hotelem
vytápěnou spojovací chodbou. Kryté lázně a koupaliště
s léčivou termální a pitnou vodou se rozprostírají na 13 ha
a jejich vodní plocha je více než 5 000 m². Komplex s 27 bazény
očekává návštěvníky po celý rok, aby zde léčili a zregenerovali
své tělo. Svět sauny v zážitkové části lázní je za příplatek.

CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
Hotelové služby
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
Klimatizovaná restaurace k podávání jídel formou bufetu, lobby wellness centru.
bar, obchod s dárkovými předměty, dětský koutek, billiard,
uzavřené parkoviště ZDARMA.

SLEVA 15 % při pobytu 3 noci (5. 1.–1. 4., 1. 11.–13. 11.,
17. 11.–12. 12.)
AKCE 4=3, 5=4, 6=5, 7=6 (5. 1.–1. 4., 1. 11.–13. 11.,
17. 11.–12. 12.)
AKCE 4=3, 5=4, 6=5, 7=6 (1. 4.–9. 4.,
13. 4.–30. 4., 3. 5.–7. 5., 10. 5.–29. 5., 1. 6.–1. 7.,
1. 9.–25. 9., 28. 9.–22. 10., nástupy neděle, pondělí)
Počet pokojů, který je možno objednat s uvedenými
akcemi, je velmi omezený! T. z., že volné pokoje
v požadovaném termínu mohou být k dispozici,
ale nebude možné uplatnit zvýhodněné AKCE.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1. 1.–1. 4., 1. 11.–13. 11.,
17. 11.–12. 12., 19. 12.–22. 12.,
(12. 12.–19. 12.
hotel uzavřen)

1. 4.–9. 4., 13. 4.–30. 4.,
3. 5.–7. 5., 10. 5.–29. 5.,
1. 6.–3. 7., 6. 7.–25. 9.,
28. 9.–22. 10.

SVÁTKY
30. 4.–3. 5., 7. 5.–10. 5.,
29. 5.–1. 6., 3. 7.–6. 7.,
25. 9.–28. 9., 22. 10.–1. 11.,
13. 11.–17. 11.

Velikonoce
9. 4.–13. 4.
Vánoce
Silvestr
22. 12.–2. 1. 2021

1 790,–

1 850,–

2 050,–

2 350,–

jednolůžkový pokoj

2 090,–

2 190,–

2 390,–

2 790,–

řádné lůžko v rodinném pokoji/apartmánu

2 090,–

2 190,–

2 390,–

2 790,–

řádné lůžko ve VIP apartmánu

2 450,–

2 490,–

2 850,–

3 190,–

přistýlka osoba nad 12 let

1 290,–

1 390,–

1 490,–

1 590,–

přistýlka dítě do 3 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 3–12 let

895,–

925,–

1 025,–

1 175,–

Silvestr. příplatek (povinný)

–

–

–

3 190,–

Silvestr. příplatek (povinný)/dítě 3–12 let

–

–

–

1 595,–

60,–

60,–

60,–

60,–

Povinný příplatek – pobytová taxa
– osoby nad 18 let/noc

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, 1× minerální vodu (0,25 l)/osoba/večeře, 1denní neomezené vstupné do termálních lázní včetně zážitkové
části lázní (kromě světa sauny), využívání Wellness ostrova hotelu (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, sauna, parní kabina), zapůjčení županu, uzavřené
parkoviště, služby delegáta. Upozorňujeme, že provoz některých bazénů v mimosezóně může být omezen.
Cena nezahrnuje: vstupné do světa sauny (za příplatek – platba na místě), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu. Klienti skládají vratnou kauci
za hodinky do lázní 200 Kč/osoba/pobyt (při převzetí hodinek v den příjezdu se hodinky vrací den před odjezdem po využití služeb, při převzetí hodinek
druhý den po příjezdu se hodinky vrací v den odjezdu).
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). Uvedené AKCE neplatí
v období SVÁTKŮ, nevztahují se na příplatky a pobytovou taxu.
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Hotel Répce***

Bükfürdő

Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km,
Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő 359 km
Z hotelu lze přejít rovnou do areálu léčebných lázní krytou,
vytápěnou, spojovací chodbou. Hotel je situován v tichém
klidném prostředí a je obklopen stinnými listnatými stromy.
Hotel nabízí 1 a 2 lůžk. pokoje s možností přistýlky, vybavené
koupelnou, WC, TV, telefonem, rádiem a minibarem. Pokoje
nemají balkony, pouze francouzská okna. Internet zdarma
k dispozici pouze v Lobby hotelu.

Fitness, wellness, sport
V hotelové budově je k dispozici fitness místnost, Wellness
ostrov (plavecký bazén, jacuzzi, sauna, whirlpool, parní kabina),
v parku hotelu je hřiště na kopanou. Možnost zapůjčení
jízdních kol a hůlek nordic walking za poplatek. Hoteloví hosté
navštěvují termální lázně, které jsou propojené s hotelem
vytápěnou spojovací chodbou. Kryté lázně a koupaliště
s léčivou termální a pitnou vodou se rozprostírají na
13 ha a jejich vodní plocha je více než 5 000 m². Komplex
s 27 bazény očekává návštěvníky po celý rok, aby zde léčili
a zregenerovali své tělo. Svět sauny v zážitkové části lázní je
za příplatek.

Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bufetu, drink-bar, solárium,
kadeřník, kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže, společenská CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
místnost, obchod s dárkovými předměty, internet, trezor,
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
uzavřené parkoviště ZDARMA.
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

SLEVA 15 % při pobytu 3 noci (5. 1.–1. 4., 1. 11.–13. 11.,
17. 11.–16. 12.)
AKCE 4=3, 5=4, 6=5, 7=6 (5. 1.–9. 4., 13. 4.–30. 4.,
3. 5.–7. 5., 10. 5.–29. 5., 1. 6.–1. 7., 1. 9.–25. 9.,
28. 9.–22. 10., 1. 11.–13. 11., 17. 11.–16. 12.)
Počet pokojů, který je možno objednat
s uvedenými akcemi, je velmi omezený!
T. z., že volné pokoje v požadovaném termínu
mohou být k dispozici, ale nebude možné uplatnit
zvýhodněné AKCE.

SVÁTKY
1. 1.–1. 4., 1. 11.–13. 11.,
1. 4.–9. 4., 13. 4.–30. 4., 30. 4.–3. 5., 7. 5.–10. 5.,
17. 11.–16. 12., 20. 12.–22. 12., 3. 5.–7. 5., 10. 5.–29. 5.,
29. 5.–1. 6., 3. 7.–6. 7.,
(16. 12.–20. 12. hotel
1. 6.–3. 7., 6. 7.–25. 9., 25. 9.–28. 9., 22. 10.–1. 11.,
uzavřen)
28. 9.–22. 10.
13. 11.–17. 11.
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1 490,–

1 590,–

1 690,–

Velikonoce
9. 4.–13. 4.
Vánoce
Silvestr
22. 12.–2. 1. 2021
1 890,–

jednolůžkový pokoj

1 890,–

1 990,–

2 090,–

2 290,–

řádné lůžko v rodinném pokoji/apartmánu

1 890,–

1 990,–

2 090,–

2 290,–

přistýlka osoba nad 12 let

1 150,–

1 190,–

1 250,–

1 290,–

přistýlka dítě do 3 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 3–12 let

745,–

795,–

845,–

945,–

Silvestr. příplatek (povinný)

–

–

–

2 590,–

Silvestr. příplatek (povinný)/dítě 3–12 let

–

–

–

1 295,–

60,–

60,–

60,–

60,–

Povinný příplatek – pobytová taxa
– osoby nad 18 let/noc

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, 1× minerální vodu (0,25 l)/osoba/večeře, 1denní neomezené vstupné do termálních lázní včetně zážitkové části
(kromě světa sauny), využívání Wellness ostrova hotelu (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, sauna, parní kabina), zapůjčení županu, uzavřené parkoviště,
služby delegáta. Upozorňujeme, že provoz některých bazénů v mimosezóně může být omezen.
Cena nezahrnuje: vstupné do světa sauny (za příplatek – platba na místě), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu. Klienti skládají vratnou kauci
za hodinky do lázní 200 Kč/osoba/pobyt (při převzetí hodinek v den příjezdu se hodinky vrací den před odjezdem po využití služeb, při převzetí hodinek
druhý den po příjezdu se hodinky vrací v den odjezdu).
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). Uvedené AKCE neplatí
v období SVÁTKŮ, nevztahují se na příplatky a pobytovou taxu.
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Greenfield Hotel Golf & Spa**** SOFT ALL INCLUSIVE

Bükfürdő

Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km,
Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő 359 km
Hotel, který má vlastní termální lázně, se nachází v klidném
přírodním prostředí v těsné blízkosti 18 jamkového golfového
hřiště. Hotel nabízí 2 lůžk. pokoje STANDARD bez balkonu
pro 2 osoby, 2 lůžk. pokoje CLASSIC s balkonem, s možností
1 přistýlky pro dospělou osobu nebo 2 přistýlek (rozkládací
pohovka) pro 2 děti do 9 let, 2 lůžk. pokoje SUPERIOR
s balkonem (výhled na golfové hřiště), s možností 1 přistýlky
pro dospělou osobu nebo 2 přistýlek (rozkládací pohovka) pro
2 děti do 9 let. Pro rodiny se 2 dětmi do 14 let doporučujeme
rodinný pokoj (2× 2 lůžk. pokoj CLASSIC/SUPERIOR propojený
dveřmi) nebo pokoj SUITE. Vybavení pokojů: klimatizace,
koupelna, WC, fén, připojení k internetu, SAT-TV, minibar, safe.
Hotelové služby
Restaurace s terasou nabízí mezinárodní kuchyni, maďarské
speciality. K dispozici 3 bary (Piano bar, wellness bar, pool bar),
recepce, dětské hřiště, půjčovna kol.
Fitness, wellness, sport
Hostům k dispozici vodní svět o rozloze 3 500 m² (1× venkovní
vyhřívaný bazén, 1× vnitřní zážitkový bazén 32–34 °C, 1× vnitřní

20 m dlouhý plavecký bazén 26–28 °C, 1× vnitřní dětský bazén
30–32 °C, 2× vnitřní bazén s termální vodou 36–38 °C),
svět saun (dvě finské sauny, turecké parní lázně, solná komora,
herbárium, tepidárium, frigidárium, infra a bio sauna),
posilovna. GOLF – golfové hřiště prochází renovací, je zaváděn
nový zavlažovací systém. Jedná se o kompletní práce, které
probíhají v několika krocích. Od listopadu 2019 je v renovaci
1–9 jamka. K dispozici je 10–18 jamka. Předpokládaný termín
dokončení je září 2020. Aktuální informace sledujte na www.
hungariatour.cz.
SOFT ALL INCLUSIVE SERVICE zahrnuje: uvítací drink, snídaně
formou bufetu, během dne zdarma nápoje (minerální voda,
nealko nápoje, káva, čaj), obědy formou bufetu (2 druhy
polévek, 2 hl. chody, salátový bufet, dezert), odpolední kávu
a zákusek, večeře formou bufetu (2 druhy polévek, 5 hl. chodů,
předkrmy, sýrový a salátový bufet, dezert, v době od 18.00
do 22.00 točené pivo a rozlévané víno).
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4=3 (Sezóna A, B)
AKCE 5=4 (Sezóna A, B), (NOVĚ – Sezóna D)
AKCE 7=6 (Sezóna A, B, C, D)
Při pobytu 7 nocí je 1 lůžkový pokoj STANDARD
za cenu řádného lůžka ve 2 lůžkovém
pokoji STANDARD.

Sezóna A
6. 1.–3. 4., 1. 11.–23. 12.

Sezóna B
3. 4.–10. 4., 13. 4.–1. 5.,
3. 5.–29. 5., 1. 6.–3. 7.,
30. 8.–23. 10., 25. 10.–1. 11.

Sezóna C
(SVÁTKY)
10. 4.–13. 4., 1. 5.–3. 5.,
29. 5.–1. 6., 23. 10.–25. 10.

Sezóna D
3. 7.–30. 8.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

1 995,–

2 155,–

2 295,–

2 195,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 895,–

2 995,–

3 195,–

3 195,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji CLASSIC

2 195,–

2 295,–

2 495,–

2 395,–

jednolůžkový pokoj CLASSIC

3 195,–

3 395,–

3 495,–

3 455,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

2 295,–

2 395,–

2 555,–

2 495,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

3 295,–

3 455,–

3 595,–

3 555,–

přistýlka dítě do 9 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 9–14 let

990,–

990,–

990,–

990,–

přistýlka osoba nad 14 let

1 790,–

1 790,–

1 795,–

1 795,–

řádné lůžko v pokoji SUITE/*

2 895,–

3 095,–

3 195,–

3 155,–

řádné lůžko v rodinném pokoji /**

1 795,–

1 855,–

1 990,–

1 895,–

pes/noc

550,–

550,–

550,–

550,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování, stravování SOFT ALL INCLUSIVE (začíná odpolední kávou, zákuskem a končí obědem), neomezený vstup do hotelového
wellness centra, připojení na internet, zapůjčení županu, parkování (garáž není k dispozici), služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,70 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.).
/* Při ubytování 2 dosp. osob + 2 dětí do 14 let v pokoji SUITE jsou obě děti zdarma. /** rodinné pokoje=2× dvoulůžkový pokoj – platí pouze při ubytování
2 dosp. os. + 2 dětí do 14 let, cena se počítá: 4× řádné lůžko v rodinném pokoji/noc.
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Hotel Apartman***

Bükfürdő

Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km,
Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő 359 km
Hotel s rodinnou atmosférou se nachází v zeleni letoviska
Bükfürdő, pár minut pěšky od léčivých lázní. Ve čtyřech
třípatrových budovách hotelu je celkem 285 jednopokojových,
32 dvoupokojových apartmánů a 2 apartmány pro zdravotně
postižené. Apartmány mají kuchyňku, koupelnu, TV, rádio,
Wi-Fi připojení, balkon. Jednopokojový apartmán je určen
pro max. 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby a 2 děti
do 10 let (3. osobě nebo dětem je k dispozici rozkládací gauč).
Dvoupokojový apartmán je určen pro 5 dospělých osob nebo
4 dospělé osoby a 2 děti do 10 let (5. osobě nebo dětem je
k dispozici rozkládací gauč). V budovách A a C jsou k dispozici
2 pokoje pro zdravotně postižené (celkem 4 pokoje), jsou
vybaveny širokou pohodlnou postelí pro 2 osoby, nábytkem
vyrobeným pro potřeby zdravotně postižených osob, totéž platí
pro vybavení koupelny, v níž jsou madla pro jednoduché použití
i bezpečnost, pokoje jsou bez balkonu.
Hotelové služby
V bezprostřední blízkosti hotelu (mezi budovou A a B) se nachází
restaurace Rózsakert s příjemnou atmosférou, kde si hosté
mohou pochutnávat na domácích kulinářských specialitách.
Na jídelním lístku naleznete široký výběr pokrmů z ryb stejně
jako pochoutky z vepřového masa či drůbeže, doplněné celou
řadou sladkých pokrmů a dezertů. Nově zrekonstruovaný
Calvados café & drink bar, který se nachází přímo vedle recepce,

se těší na Vaši návštěvu s širokou nabídkou vynikající italské kávy
a kávových specialit značky Caffé Vero, točeným pivem Borsodi,
mléčnými i alkoholickými koktejly a s lákavým výběrem lehčích
pokrmů, jako jsou bagety, celozrnné sendviče a čerstvé pečivo.
V prostorách baru jsou hostům zdarma k dispozici nejrůznější
společenské a karetní hry. V hotelu k dispozici půjčovna jízdních
kol, dětská herna v budově A, dětské hřiště za budovou A.
Parkování na parkovišti hotelu. Zvířata jsou povolena pouze při
ubytování v přízemí. Termální areál 300–500 m.
Fitness, wellness sport
V hotelu k dispozici solná jeskyně. Sůl je skutečný přírodní
všelék, který pročišťuje plíce a průdušky, napomáhá uvolňování
dýchacích cest. Prostřednictvím soli lze napomoci posílení
imunitního systému, avšak příznivé účinky má také při
poruchách spánku nebo léčení alergií. Masáž Ceragem-E: masážní
stůl Ceragem vykonává svůj léčivý účinek prostřednictvím
meridiánské masáže pomocí nefritových kamenů zahřátých
na 65 °C a infračerveného záření. Masírování uvolňuje zátěž
páteře a odstraňuje bolesti způsobené například útlakem nervů.
Termoterapie rovněž napomáhá aktivaci mikrooběhu, který tělo
zbavuje nečistot a toxických látek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 5=4 (3. 1.–20. 12.)
ZDARMA 1 vstupenka do lázní Bük při pobytu 5 nebo
6 nocí (platí v sezóně A).
ZDARMA 1× vstup do solné jeskyně
při pobytu 7 nocí, platí v sezóně A, B.

Sezóna A
2. 1.–1. 5., 1. 10.–20. 12. (neplatí v období SVÁTKŮ)

Sezóna B
1. 5.–1. 10. + SVÁTKY

řádné lůžko ve dvoulůžkovém apartmánu

590,–

690,–

řádné lůžko ve čtyřlůžkovém apartmánu

550,–

590,–

jednolůžkový apartmán

790,–

850,–

přistýlka

490,–

590,–

neobsazené lůžko ve čtyřlůžkovém apartmánu

410,–

430,–

1× snídaně

150,–

150,–

1× oběd či večeře

260,–

260,–

pes/noc

200,–

200,–

půjčení kola/1 hod.

20,–

20,–

půjčení županu/den (1–2 dny)

50,–

50,–

půjčení županu/den (min. 3 dny)

30,–

30,–

Ceragem-E masáž (40 min)

65,–

65,–

Solná jeskyně (45 min)

80,–

80,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování včetně ložního prádla a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstupné do veřejných lázní, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Slevy pro děti: 1–2 děti do 3 let na přistýlce ZDARMA, 1 dítě 3–10 let na přistýlce sleva 50 % z ceny přistýlky.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci, kratší pobyt 10 % navýšení. SVÁTKY: 13. 3.–15. 3., 10. 4.–14. 4., 1. 5.–3. 5., 8. 5.–10. 5., 29. 5.–2. 6., 3. 7.–5. 7., 20. 8.–23. 8.,
25. 9.–28. 9., 23. 10.–31. 10.
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Danubius Hotel Bük**** ALL INCLUSIVE

Bükfürdő

Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km,
Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő 359 km

ALL INCLUSIVE SERVICE
07.00–10.00 snídaně formou bufetu
10.00–12.00 snídaně PLUS (pečivo, jogurty, ovoce)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: na základě rozhodnutí centrály řetězce 12.00–14.00 oběd formou bufetu (polévky, saláty, zelenina,
hotelů „Danubius“ bude od 1. 1. 2020 Danubius Hotel Bük****
sladké pečivo, hlavní chody – maďarské a mezinárodní
patřit do skupiny wellness hotelů a již nebude poskytovat
speciality, dorty, ovoce, zdravá výživa, dětský bufetový koutek)
léčebné služby. V bazénech nebude k dispozici termální voda.
14.00–18.00 pizza, palačinky, dorty, zmrzlina, ovoce
Dále Vás informujeme, že od prosince 2019 do 15. 4. 2020 bude
18.00–22.00 večeře formou bufetu
probíhat rekonstrukce pokojů ve 3. a 4. patře (plánovaný termín 10.00–22.00 nealkoholické nápoje, káva, čaj
dokončení bez záruky). Práce budou vykonávány denně od 9.00 11.00–22.00 rozlévaná vína a točené pivo
do 13.00 a od 15.00 do 18.00. Jako kompenzaci obdrží klient
Fitness, wellness, sport
na recepci voucher v hodnotě 10 EUR/osoba/pobyt, který je
V hotelu se nachází vnitřní bazén 32–37 °C, vnitřní
možno uplatnit na wellness služby.
plavecký bazén (15 × 8 m) 26–28 °C, venkovní plavecký
Hotel, který má vlastní wellness centrum, se nachází v klidném
bazén (20 × 10 m) 25–26 °C, vnitřní a venkovní zážitkový
přírodním prostředí lázní Bük a nabízí svým hostům wellness
bazén s masážními tryskami 32–36 °C, římské parní lázně,
a sportovní programy. Pokoje STANDARD PLUS (20 m²)
finská sauna, jacuzzi. Možnost wellness a léčebných procedur
s možností přistýlky, jsou po částečné rekonstrukci (např.
za poplatek. Dále je hostům k dispozici posilovna.
výměna zámku u dveří, výměna matrací atd.), nejedná se
Sport all inclusive: 4 tenisové kurty s antukou v zahradě,
o zásadní, viditelnou změnu designu a vybavení pokoje.
minigolf, squash, stolní tenis, zahradní šachy, petanque,
Vybavení pokojů Standard Plus: klimatizace, koupelna s vanou,
kulečník. Za poplatek: 2 tenisové kurty s antukou v hale,
WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi, rádio, trezor, minibar, balkon,
půjčovna kol, bowling, hůlky nordic walking. Vedle hotelu
možnost propojení pokojů. Pokoje DE LUXE (20 m²) s možností
se nachází golfové hřiště.
přistýlky, jsou kompletně renovované, nelze ubytovat domácího Služby pro rodiny s dětmi: vnitřní dětský zážitkový bazén,
mazlíčka. Luxusní pokoje EXECUTIVE (20 m²) s možností
relaxační místnost s lehátky, dětské hřiště v zahradě,
přistýlky, jsou kompletně moderně renovované, nelze ubytovat
prostor pro malé děti, herna s konzolí pro teenagery a dospělé
domácího mazlíčka. Vybavení pokojů De Luxe a Executive:
(za poplatek), lázeňské procedury pro děti (za poplatek).
klimatizace, koupelna se sprchou, WC, fén, župan, TV, telefon,
Wi-Fi, rádio, trezor, minibar, varná konvice, káva, čaj, balkon,
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
možnost propojení pokojů.
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.
SLEVA 20 % při pobytu 3 noci
(9. 1.–1. 4., 1. 11.–20. 12.)
AKCE 4=3 (9. 1.–20. 12.,
kromě Velikonoc 9. 4.–13. 4.)
9. 1.–1. 4., 1. 11.–21. 12.

1. 4.–1. 7., 1. 9.–1. 11.

2. 1.–9. 1., 1. 7.–1. 9.,
21. 12.–2. 1. 2021

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD PLUS

2 190,–

2 390,–

2 490,–

jednolůžkový pokoj STANDARD PLUS

2 590,–

2 850,–

2 990,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji DE LUXE

2 290,–

2 490,–

2 590,–

jednolůžkový pokoj DE LUXE

2 790,–

2 990,–

3 190,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji EXECUTIVE

2 390,–

2 590,–

2 690,–

jednolůžkový pokoj EXECUTIVE

2 990,–

3 190,–

3 290,–

přistýlka osoba nad 14 let

1 690,–

1 790,–

1 890,–

1 dítě 6–14 let na přistýlce
1 dítě do 6 let
pes/noc
Příplatek v období 23. 12.–29. 12./osoba/noc

990,–

1 050,–

1 090,–

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

450,–

450,–

450,–

–

–

300,–

Silvestrovský příplatek (povinný)/osoba

–

–

3 300,–

Silvestrovský příplatek (povinný)/dítě 6–14 let

–

–

1 650,–

Silvestrovský příplatek (povinný)/dítě do 6 let

–

–

ZDARMA

Cena zahrnuje: 1× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezené využívání wellness centra hotelu, „Sport all inclusive“:
tenis – venkovní kurty (kurty v hale za poplatek!), squash, minigolf, fitness, zapůjčení županu, Wi-Fi, parkování, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: nápoje z minibaru, bowling, pobytovou taxu cca 2 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno
zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE není možné kombinovat, t. z. nelze získat více nocí zdarma (např. 8=6, 12=9, atd.). Počet pokojů, který je možno objednat
s uvedenými AKCEMI je omezen. V období 9. 4.–13. 4. minimální délka 3 noci
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.): zážitkový bazén: 9. 3.–11. 3., 8. 6.–10. 6., 31. 8.–2. 9., 30. 11.–2. 12.,
vnitřní plavecký bazén: 2. 3.–4. 3., 2. 6.–3. 6., 14. 9.–16. 9., venkovní plavecký bazén: 1. 1.–13. 3., 15. 6.–17. 6., 7. 9.–9. 9., 1. 12.–31. 12., dětský bazén: 6. 1.–8. 1.,
6. 4.–8. 4., 6. 7.–8. 7., 5. 10.–7. 10.
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Thermal Hotel Balance****

Lenti

Praha – Lenti 557 km, Brno – Lenti 369 km,
Ostrava – Lenti 533 km, Písek – Lenti 503 km
Moderní hotel je propojen s termálními lázněmi krytou
spojovací chodbou, kde si hosté mohou bez omezení užívat
služby lázní. Hotel nabízí 94 pokojů, které jsou moderně
zařízené. Pokoje SUPERIOR (klimatizace, koupelna se sprchou,
fén, župan, TV, safe, minibar, balkon). Pokoje SUPERIOR PLUS
(klimatizace, koupelna s vanou, fén, župan, TV, safe, minibar,
balkon). 2 velké luxusní apartmány (SUITE) v nejvyšším patře
hotelu (klimatizace, koupelna s vanou, WC s bidetem, fén,
župan, TV, safe, jídelní stůl, minibar, velká terasa s možností
propojení s panoramatickou zimní zahradou a vlastní vířivkou).
Všechny pokoje jsou prostorné, mají možnost přistýlek nebo
dětských postýlek.
Hotelové služby
Restaurace nabízí vydatné bufetové snídaně s čerstvými
bioprodukty, odpolední nabídka dezertů. Večeře s menu o 5
chodech (čerstvé saláty a semínka, předkrmy, 2 druhy polévek,
3 hlavní jídla, která zahrnují chutné maso, zdravou rybu
a chutný vegetariánský chod, dezert, mezinárodní nabídka
sýrů). Recepce, bar, dětský koutek, úschovna zavazadel.
Zdarma: parkoviště, Wi-Fi, půjčovna kol, hole nordic walking,
vibrační kruhy Smovey. Možnost zapůjčení elektrokola
(za příplatek), rezervace předem.

Fitness, wellness, sport
Hosté mohou využívat:
– hotelové wellness umístěné ve 4. patře
(zážitkový bazén, 4 různé sauny, možnost masáží za poplatek)
– veřejné lázně Lenti Parke Energie Szent György – krytá
část lázní nabízí plavecký bazén 28 °C, léčebný bazén 38 °C,
hydromasážní bazén 38 °C, bazén pro cvičení 34 °C, dětský
bazén 34 °C, venkovní část lázní nabízí plavecký bazén, dětský
bazén, léčebný bazén, částečně krytý hydromasážní zážitkový
bazén, největší zážitkový bazén lázní poskytuje jedinečné
zážitky prostřednictvím divokého proudu vody, krční masážní
sprchy, masážních vodních lehátek a 74 m dlouhé skluzavky
tzv. Anakondy, svět sauny (za poplatek) se nachází v krytých
lázních v samostatné části – 2× finská sauna, 1× aromatická
sauna, 1× infra sauna, vnitřní a venkovní relaxační prostory pro
odpočinek s lehátky
– nový krytý zážitkový svět (zážitkový bazén 33 °C určený
pro mladší generaci, brouzdaliště a skluzavka pro nejmenší,
masážní lůžka, široká skluzavka, vodní hřib, gejzíry; zážitkový
bazén 34–36 °C určený pro generaci středního a staršího věku
masážní lůžka, masážní lavice, 4 krční sprchy, jacuzzi, gejzíry)
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

1. 1.–13. 3.
15. 3.–10. 4.
13. 4.–26. 4.
30. 8.–23. 10.
1. 11.–22. 11.

26. 4.–29. 5.
1. 6.–12. 7.

12. 7.–16. 8.
23. 10.–1. 11.
24. 12.–27. 12.

16. 8.–20. 8.
23. 8.–30. 8.

22. 11.–24. 12.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

4 850,–

5 190,–

5 690,–

5 390,–

4 590,–

další noc

1 650,–

1 690,–

1 850,–

1 790,–

1 490,–

590,–

690,–

690,–

690,–

590,–

BALÍČEK 3 noci

příplatek za jednolůžkový pokoj/noc
přistýlka osoba nad 12 let/noc

1 550,–

1 550,–

1 550,–

1 550,–

1 590,–

přistýlka dítě 10–12 let/noc

1 390,–

1 390,–

1 390,–

1 390,–

1 390,–

přistýlka dítě 4–10 let/noc
přistýlka dítě do 4 let

1 290,–

1 290,–

1 290,–

1 290,–

1 290,–

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Cena zahrnuje – BALÍČEK 3 NOCI: uvítací drink, 3× ubytování s polopenzí formou bufetu (v případě nižší obsazenosti hotelu bude večeře formou menu),
15.30–16.00 „sladkou půlhodinku“, vstup do veřejných termálních lázní Lenti, vstup do hotelového wellness s občerstvením (čaj, ovoce), vstup do krytého
zážitkového světa, zapůjčení županu a osušky, zapůjčení kol a holí Nordic, parkování. Upozorňujeme, že provoz některých bazénů v mimosezóně může být
omezen.
Cena nezahrnuje – BALÍČEK 3 NOCI: pobytovou taxu cca 400 HUF/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny ve veřejných lázních Lenti,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: ceny neplatí v období SVÁTKŮ: 13. 3.–15. 3., 10. 4.–13. 4., 29. 5.–1. 6., 20. 8.–23. 8. (ceny na vyžádání). Kalkulace ceny při ubytování ve 2
dvoulůžkových pokojí, které jsou propojené dveřmi: 2 dosp. os. + 2 děti do 4 let –2× jednolůžkový pokoj, obě děti zdarma, 2 dosp. os. + 2 děti 4–12 let –2×
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji, děti sleva 10 % z ceny řádného lůžka, 2 dosp. os. + 1 dítě do 4 a 1 dítě 4–12 let –2× řádné l. ve 2 lůžk. pokoji, dítě do 4 let sleva
15 % z ceny řádného lůžka, dítě 4–12 let sleva 10 % z ceny řádného lůžka.
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Hotel Park Inn**** POLOPENZE

Sárvár

Praha – Sárvár 462 km, Brno – Sárvár 259 km,
Ostrava – Sárvár 440 km, Písek – Sárvár 374 km
Hotel je propojen s termálními lázněmi krytou chodbou. Hotel
nabízí pokoje STANDARD s možností 1 přistýlky a 1 postýlky,
rodinné pokoje *=2 pokoje STANDARD propojené dveřmi nebo
apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem se 2 přistýlkami
(v případě objednání „rodinného pokoje“ hotel poskytne buď
2 pokoje STANDARD propojené dveřmi nebo apartmán
s 1 ložnicí a obývacím pokojem s možností 2 přistýlek.
Hotel předem nemůže závazně potvrdit, kterou z těchto
2 variant ubytování poskytne). Vybavení pokojů: individuálně
regulovatelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem, WC,
fén, župan, TV-SAT (ČT24), telefon, rádio, připojení na internet
zdarma, trezor, rychlovarná konvice + rozpustná káva, čaj,
některé pokoje s balkonem (CK nezaručuje pokoj s balkonem).

Hotelové služby
Restaurace a bar La Caraffa s venkovní terasou nabízí
stravování formou bufetu. Graffiti bar, dětský koutek, kulečník,
stolní fotbal a šipky. Recepce, směnárna CZK na HUF bez
poplatků, vlastní parkoviště a podzemní garáže za poplatek –
platí se na místě.
Fitness, wellness, sport
Hosté mají neomezený vstup do lázní (vnitřní a venkovní bazény
s termální léčivou vodou, vnitřní a venkovní zážitkové bazény,
vnitřní a venkovní plavecký bazén). „Svět sauny“ v antickém
stylu je za příplatek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4=3 (1. 1.–3. 4., 29. 11.–24. 12., nástupy kdykoliv)
AKCE 4=3 (5. 4.–10. 4., 13. 4.–30. 4., 3. 5.–7. 5., 10. 5.–29. 5.,
1. 6.–1. 7., 30. 8.–25. 9., 28. 9.–23. 10., 1. 11.–27. 11.,
nástupy neděle, pondělí)
AKCE 7=6 (1. 1.–24. 12., kromě SVÁTKŮ)
Počet pokojů, který je možný objednat
s výše uvedenými AKCEMI je omezen!
T. z., že volné pokoje v požadovaném termínu mohou
být k dispozici, ale nebude možné uplatnit zvýhodněné
AKCE. Doporučujeme včasnou rezervaci.

1. 1.–1. 3.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

1. 3.–3. 4.
29. 11.–24. 12.

3. 4.–10. 4., 13. 4.–30. 4.,
3. 5.–7. 5., 10. 5.–29. 5.,
1. 6.–1. 7., 23. 8.–25. 9.,
28. 9.–23. 10., 1. 11.–29. 11.
Noci:
NE, PO, ÚT,
ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

1. 7.–23. 8. + SVÁTKY: 10. 4.–13. 4.,
30. 4.–3. 5., 7. 5.–10. 5., 29. 5.–1. 6.,
25. 9.–28. 9., 23. 10.–1. 11.,
24. 12.–2. 1. 2021
(min. délka pobytu 3 noci)

1 950,–

1 990,–

2 090,–

2 190,–

2 290,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 790,

2 990,–

3 050,–

3 290,–

3 550,–

přistýlka osoba nad 14 let

1 590,–

1 590,–

1 590,–

1 590,–

1 690,–

přistýlka dítě 6–14 let

1 190,–

1 190,–

1 190,–

1 190,–

1 290,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1 990,–

1 990,–

1 990,–

1 990,–

1 990,–

příplatek za rodinný pokoj */noc/pokoj
pes/noc

350,–

350,–

350,–

350,–

350,–

Silvestrovský příplatek (povinný)

–

–

–

–

3 790,–

Silvestrovský příplatek (povinný)/dítě 6–14 let

–

–

–

–

1 895,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních lázní a fitness centra (v den příjezdu od 15.00, v den odjezdu
do 12.00), zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta. Upozorňujeme, že provoz některých bazénů v mimosezóně může být omezen.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, parkování cca 5,5 EUR/noc – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, t. z. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci 1 pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). Uvedené AKCE neplatí v období
SVÁTKŮ. AKCE se nevztahují na příplatky.
UPOZORNĚNÍ: termální lázně Sárvár plánují v roce 2020 postupnou rekonstrukci termálních lázní. Plánovaný termín 15. 1.–15. 3. 2020 byl 10. 12. 2019 zrušen.
Nové termíny a informace nejsou momentálně známy. Prosím, sledujte aktuální informace na www.hungariatour.cz. V případě omezení služeb lázní z výše
uvedených důvodů nebude poskytnuta žádná kompenzace. Klient má možnost využívat další služby lázní (bazény a jiné).
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Hotel Park Inn**** NOVĚ ~ ALL INCLUSIVE

Sárvár

Praha – Sárvár 462 km, Brno – Sárvár 259 km,
Ostrava – Sárvár 440 km, Písek – Sárvár 374 km
Hotel je propojen s termálními lázněmi krytou chodbou.
Hotel nabízí pokoje STANDARD s možností 1 přistýlky
a 1 postýlky, rodinné pokoje *=2 pokoje STANDARD propojené
dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem
se 2 přistýlkami (v případě objednání „rodinného pokoje“ hotel
poskytne buď 2 pokoje STANDARD propojené dveřmi nebo
apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem s možností 2 přistýlek.
Hotel předem nemůže závazně potvrdit, kterou z těchto 2
variant ubytování poskytne). Vybavení pokojů: individuálně
regulovatelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem, WC,
fén, župan, TV-SAT (ČT24), telefon, rádio, připojení na internet
zdarma, trezor, rychlovarná konvice + rozpustná káva, čaj,
některé pokoje s balkonem (CK nezaručuje pokoj s balkonem).
Hotelové služby
Restaurace a bar La Caraffa s venkovní terasou nabízí
stravování formou bufetu. Graffiti bar, dětský koutek, kulečník,
stolní fotbal a šipky. Recepce, směnárna CZK na HUF bez
poplatků, vlastní parkoviště a podzemní garáže za poplatek
– platí se na místě.

Fitness, wellness, sport
Hosté mají neomezený vstup do lázní (vnitřní a venkovní
bazény s termální léčivou vodou, vnitřní a venkovní zážitkové
bazény, vnitřní a venkovní plavecký bazén). „Svět sauny“
v antickém stylu je za příplatek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

ALL INCLUSIVE SERVICE
7.00–10.00 (do 10.30 v sobotu a neděli) snídaně formou bufetu
10.00–11.30 brunch
11.30–14.00 oběd formou bufetu
15.00–16.30 odpolední snack
17.30–21.30 večeře formou bufetu
7.00–21.30 neomezená konzumace nápojů – nápoje z automatu
(káva, voda, nealko nápoje a džusy), široká nabídka čajů, točené
pivo a rozlévaná vína

AKCE 4=3 (1. 1.–3. 4., 29. 11.–24. 12., nástupy kdykoliv)
AKCE 4=3 (5. 4.–10. 4., 13. 4.–30. 4., 3. 5.–7. 5., 10. 5.–29. 5.,
1. 6.–1. 7., 30. 8.–25. 9., 28. 9.–23. 10., 1. 11.–27. 11.,
nástupy neděle, pondělí)
AKCE 7=6 (1. 1.–24. 12., kromě SVÁTKŮ)
Počet pokojů, který je možný objednat
s výše uvedenými AKCEMI je omezen!
T. z., že volné pokoje v požadovaném termínu
mohou být k dispozici, ale nebude možné uplatnit
zvýhodněné AKCE. Doporučujeme včasnou rezervaci.

1. 1.–1. 3.

1. 3.–3. 4.
29. 11.–24. 12.

3. 4.–10. 4., 13. 4.–30. 4.,
3. 5.–7. 5., 10. 5.–29. 5.,
1. 6.–1. 7., 23. 8.–25. 9.,
28. 9.–23. 10., 1. 11.–29. 11.

1. 7.–23. 8. + SVÁTKY: 10. 4.–13. 4.,
30. 4.–3. 5., 7. 5.–10. 5., 29. 5.–1. 6.,
25. 9.–28. 9., 23. 10.–1. 11.,
24. 12.–2. 1. 2021
(min. délka pobytu 3 noci)

Noci:
NE, PO, ÚT,
ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

2 190,–

2 290,–

2 390,–

2 490,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

2 150,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 990,–

3 190,–

3 250,–

3 490,–

3 750,–

přistýlka osoba nad 14 let

1 690,–

1 690,–

1 690,–

1 690,–

1 790,–

přistýlka dítě 6–14 let

1 290,–

1 290,–

1 290,–

1 290,–

1 390,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1 990,–

1 990,–

1 990,–

1 990,–

1 990,–

příplatek za rodinný pokoj */noc/pokoj
pes/noc

350,–

350,–

350,–

350,–

350,–

Silvestrovský příplatek (povinný)

–

–

–

–

3 790,–

Silvestrovský příplatek (povinný)/dítě 6–14 let

–

–

–

–

1 895,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezený vstup do termálních lázní a fitness centra (v den příjezdu
od 15.00, v den odjezdu do 12.00), zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta. Upozorňujeme, že provoz některých bazénů v mimosezóně
může být omezen.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, parkování cca 5,5 EUR/noc – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, t. z. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci 1 pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). Uvedené AKCE neplatí v období
SVÁTKŮ. AKCE se nevztahují na příplatky.
UPOZORNĚNÍ: termální lázně Sárvár plánují v roce 2020 postupnou rekonstrukci termálních lázní. Plánovaný termín 15. 1.–15. 3. 2020 byl 10. 12. 2019 zrušen.
Nové termíny a informace nejsou momentálně známy. Prosím, sledujte aktuální informace na www.hungariatour.cz. V případě omezení služeb lázní z výše
uvedených důvodů nebude poskytnuta žádná kompenzace. Klient má možnost využívat další služby lázní (bazény a jiné).
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Spirit Hotel Thermal Spa*****

Sárvár

Praha – Sárvár 462 km, Brno – Sárvár 259 km,
Ostrava – Sárvár 440 km, Písek – Sárvár 374 km

WI-FI internet ve společných prostorách, uzavřené parkoviště
za poplatek.

Tento jedinečný hotel má vlastní termální lázně
a je obklopen lesy a jezery v maďarském regionu s křišťálově
čistým vzduchem. 5 hvězdiček hotelu symbolizuje harmonii
pěti elementů – vody, země, ohně, vzduchu a ducha. Hotel
nabízí 2 lůžkové pokoje typu PREMIUM s francouzskou
postelí, typu ORIENTAL s kulatou postelí, jednolůžkové pokoje
PREMIUM, GRAND s fantasy koutkem, KING s vířivkou. Vybavení
pokojů: klimatizace, koupelna se sprchovým koutem a WC, fén,
SAT-TV, WI-FI připojení, telefon, minibar, trezor, balkon.

Fitness, wellness, sport
Hostům k dispozici neomezené využívání lázeňského a wellness
centra (zážitkové a termální bazény – vnitřní a venkovní,
dětské bazény – vnitřní a venkovní, velká vířivka, termální
vířivka vnitřní a venkovní, Kneippova lázeň, 25 × 12 m plavecký
bazén), ostrov sauny (parní kabina, růžová sauna, bio sauna,
finská sauna, infra sauna, aroma kabiny, laconium, frigidárium,
podzemní sauna, venkovní vířivka, tropická zážitková sprcha,
klidová zóna), fitness centrum, squash, bowling, venkovní
tenisový kurt.

Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bohatého bufetu, kavárna,
cukrárna, lobby bar, denní bar, noční bar, vinárna, zimní
zahrada, dětský koutek, místnost pro společenské a karetní hry,
koncertní sál, obchod se suvenýry, ordinace lékařů,

CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 7=6 (3. 1.–23. 12., kromě 10. 4.–13. 4.,
30. 4.–3. 5., 29. 5.–1. 6., 20. 8.–23. 8., 22. 10.–25. 10.)
SLEVA 5 % za včasný nákup při závazné
objednávce=úhrada zálohy ve výši 50 %
45 dní před nástupem na pobyt
(nástupní den pobytu se nezapočítává).
Slevu nelze uplatnit na balíčky,
dětské ceny a příplatky.

13. 4.–1. 10.

3. 1.–10. 4., 1. 10.–23. 12.
Noci:
NE, PO, ÚT,
ST, ČT

SVÁTKY: 10. 4.–13. 4., 23. 12.–3. 1. 2021

Noci:
NE, PO, ÚT,
ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

Noci:
PÁ, SO

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji PREMIUM

2 890,–

2 990,–

3 250,–

3 450,–

jednolůžkový pokoj PREMIUM

3 490,–

3 590,–

3 850,–

4 050,–

4 290,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji ORIENTAL

3 050,–

3 200,–

3 450,–

3 590,–

3 890,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji GRAND

3 200,–

3 390,–

3 590,–

3 790,–

3 990,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji KING

3 590,–

3 750,–

3 950,–

4 150,–

4 390,–

3 690,–

Velikonoční příplatek 10. 4.–13. 4. (povinný)/osoba

–

–

–

–

1 990,–

Příplatek v období 23. 12.–3. 1. 2021 (povinný)/osoba

–

–

–

–

2 090,–

Silvestr. příplatek 31. 12. (povinný)/osoba

–

–

–

–

8 990,–

BALÍČEK NA 3 NOCI „SPIRIT MIDWEEK“ – NÁSTUPY: NEDĚLE, PONDĚLÍ, ÚTERÝ
6. 1.–10. 4., 13. 4.–29. 5., 1. 6.–11. 6., 1. 9.–22. 10., 25. 10.–18. 12.

Další noc (čt)

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji PREMIUM

7 790,–

2 590,–

jednolůžkový pokoj PREMIUM

9 790,–

3 290,–

BALÍČEK NA 4 NOCI „SPIRIT SUMMER“ – NÁSTUPY: NEDĚLE, PONDĚLÍ
3. 5.–29. 5., 1. 6.–20. 8., 23. 8.–28. 8.

Další noc (čt)

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji PREMIUM

8 990,–

2 490,–

jednolůžkový pokoj PREMIUM

10 990,–

2 990,–

Cena zahrnuje: 1×/3× (balíček na 3 noci SPIRIT MIDWEEK)/4× (balíček na 4 noci SPIRIT SUMMER) ubytování s polopenzí formou bohatého bufetu,
neomezené využívání lázeňského a wellness centra (v den příjezdu od 14.00, v den odjezdu do 11.00), fitness centra, zapůjčení županu a osušky, připojení
na internet, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,6 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkoviště 6 EUR/noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.
Poznámka: v době SVÁTKŮ je min. délka pobytu 3 noci, ostatní dny je min. délka pobytu 2 noci. Pes za příplatek 450 Kč/noc. Děti na přistýlce: do 3 let
ZDARMA, 3-6 let 1 490 Kč/noc, 6–12 let 1 890 Kč/noc. Děti do 3 let povinné příplatky neplatí. Děti 3–12 let mají z povinných příplatků slevu 50 %.
Při pobytu 7 nocí se účtují všechny noci dle sloupce (noci: NE, PO, ÚT, ST, ČT).
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Thermal Sárvár Ensana Health Spa Hotel**** ALL INCLUSIVE

Sárvár

obsazenosti hotelu, která je min. 25 osob. Při nižším počtu osob
je oběd zajištěn servírovanou formou.
14.00–18.00 (v zimním období do 17.30) slané a sladké drobné
pečivo, zmrzlina v kavárně „Átrium Eszpresszó“ nebo v zahradě
v letním období
19.00–21.00 večeře formou bufetu kombinovaná s výběrem
z menu, čepované pivo, rozlévané víno a minerálka
Na pokoji do minibaru Vám bude jednou denně doplněna láhev
minerálky zdarma.

Praha – Sárvár 462 km, Brno – Sárvár 259 km,
Ostrava – Sárvár 440 km, Písek – Sárvár 374 km
Hotel, který má vlastní termální lázně, se nachází v překrásném
zeleném prostředí, v sousedství dvěstěletého Arboreta Sárvár,
které má vchod z hotelové zahrady (vstup zdarma). Je ideálním
místem pro dokonalý oddech. Hotel nabízí 1 a 2 pokoje
SUPERIOR (20 m²) s možností přistýlky, které jsou kompletně
renovované. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna, WC, fén,
župan, TV, telefon, Wi-Fi zdarma, rádio, trezor, minibar, balkon
nebo francouzský balkon, možnost propojení pokojů.
Nelze ubytovat domácího mazlíčka. Výhled na parkoviště nebo
na termální bazén nebo na ulici Rákoczi – konkrétní výhled
nelze zajistit, pouze Váš požadavek při objednávce pobytu
nahlásíme.

Fitness, wellness, sport
V hotelu se nachází Vodní svět – polokrytý zážitkový bazén
s termální vodou (30–34 °C), krytý termální bazén (12,5 × 8 m,
36 °C), venkovní bazén s mixovanou termální vodou a pitnou
vodou, v letním období je bazén naplněn pitnou vodou
(13,5 × 8 m, 28–32 °C), svět sauny (finská sauna, infrasauna,
aromatická kabina, parní koupel), oddechová část Zsolnai
s lehátky a fontánou, bezprostřední vchod do arboreta, terasa
na slunění s lehátky, solárium. Za poplatek: wellness masáže
a relaxační koupele. Relaxační solná jeskyně: solná terapie
napomáhá léčbě nemocí dýchacího ústrojí. Denně skupinové
sportovní programy.

Hotelové služby
Restaurace s nabídkou vynikající maďarské a mezinárodní
kuchyně, kavárna Átrium, v létě zahradní bar. K dispozici
recepce, trezor, Wi-Fi připojení, parkoviště.
ALL INCLUSIVE SERVICE
07.00–10.00 bohatá snídaně formou bufetu
10.00–21.00 káva, čaj, minerální voda, ovocné šťávy z automatu,
v létě – zmrzlina v kavárně „Átrium Eszpresszó“ nebo v zahradě,
sezónní ovoce (3 druhy) – v zimě do 17.30
12.00–14.00 oběd formou bufetu, čepované pivo, rozlévané víno
a minerálka. Oběd formou bufetu je zajištěn při odpovídající

CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

SLEVA 20 % při pobytu 3 noci (9. 1.–1. 4., 1. 11.–20. 12.)
AKCE 4=3 (9. 1.–20. 12., kromě Velikonoc 9. 4.–13. 4.)

9. 1.–1. 4., 1. 11.–21. 12.

2. 1.–9. 1.,1. 4.–1. 7., 1. 10.–1. 11.

1. 7.–1. 10., 21. 12.–2. 1. 2021

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

2 190,–

2 290,–

2 450,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

2 690,–

2 750,–

2 890,–

přistýlka osoba nad 14 let

1 490,–

1 490,–

1 490,–

příplatek za klimatizaci (1. 4.–1. 10.)/pokoj/noc

–

250,–

250,–

Vánoční příplatek (23. 12.–30. 12.)/osoba/noc

–

–

290,–

–

–

2 990,–

390,–

390,–

390,–

Silvestrovský příplatek (povinný)/osoba
pes/noc

Cena zahrnuje: 1× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezené využívání lázní hotelu, zapůjčení županu, připojení
na internet, parkování, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci a v době SVÁTKŮ 3 noci. Oběd formou bufetu je zajištěn při odpovídající obsazenosti hotelu, která je min. 25 osob. Při
nižším počtu osob je oběd zajištěn servírovanou formou. Uvedené AKCE není možné sčítat ani jinak kombinovat, t. z. nelze získat více nocí zdarma. Počet
pokojů, který je možno objednat s uvedenými AKCEMI je omezen.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.): termální zážitkový bazén: 4. 3., 8. 6.–10. 6., 31. 8.–2. 9., 9. 12., zahradní
termální bazén: 11. 3., 3. 6., 9. 9., 2. 12., vnitřní termální bazén: 4. 3., 8. 6., 31. 8., 9. 12.
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JUFA Vulkan Thermen Resort****

Celldömölk

Praha – Celldömölk 473 km, Brno – Celldömölk 274 km,
Ostrava – Celldömölk 419 km, Písek – Celldömölk 389 km
Čtyřhvězdičkový hotel JUFA Vulkan Thermen Resort je propojen
s termálními lázněmi Vulkan.
Vulkanické léčivé a zážitkové lázně se rozprostírají na ploše
1 600 m², v překrásném prostředí 5 milionů let starého
vulkanického vrchu Ság, v údolí Sághegy.
Hotel má 40 moderně zařízených pokojů (klimatizace, koupelna
se sprchou, WC, TV, Wi-Fi zdarma, trezor, minibar, balkon nebo
terasa), jednolůžkové, dvoulůžkové, rodinné pokoje s možností
propojení dveřmi, pokoje pro tělesně postižené.
Hotelové služby
Restaurace a kavárna s verandou, recepce, Wi-Fi připojení
v celém hotelu, kulečník, šipky, herna, fitness, parkování.

Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté využívají termální lázně o vodní ploše 1600 m²
(krytý 25 m dlouhý plavecký bazén 25–27 °C, krytý výukový bazén
30 °C, ochlazovací bazén u sauny 10–12 °C, krytý termální léčivý
bazén 33–34 °C, kombinovaný krytý a otevřený sedací bazén
s léčivou vodou 36–37 °C, venkovní dětský bazén se skluzavkou
30–32 °C – letní provoz, dětský bazén na hraní 28–30 °C – letní
provoz, zážitkový bazén s rozlohou 560 m² – letní provoz).
Sauna, parní kabina, relaxační prostory, kadeřnictví, manikúra,
pedikúra, kosmetika, solárium, léčebné procedury a wellness
masáže, aerobic, půjčovna kol. Hřiště na plážový volejbal
a házenou, hřiště na míčové sporty.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 5=4 (1. 1.–15. 6., 10. 9.–23. 12., kromě SVÁTKŮ,
nástupy neděle)
AKCE 7=6 (1. 1.–23. 12., kromě SVÁTKŮ)

1. 1.–15. 6.
10. 9.–23. 12.

15. 6.–10. 9.
27. 12.–30. 12.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1 690,–

1 790,–

jednolůžkový pokoj

1 950,–

1 990,–

přistýlka osoba nad 16 let

1 550,–

1 650,–

přistýlka dítě 6–16 let

1 090,–

1 190,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

300,–

300,–

pes/noc

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní VULKAN, zapůjčení županu, připojení na internet. Upozorňujeme, že
provoz některých bazénů v mimosezóně může být omezen.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci, v období SVÁTKŮ min. délka pobytu 3 noci. SVÁTKY: 10. 4.–14. 4., 23. 10.–4. 11. STOP PRODEJE: 23. 12.–27. 12.
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JUFA Vulkan Camping-Resort – MOBILNÍ DOMY ~ NOVINKA

Celldömölk

Praha – Celldömölk 473 km, Brno – Celldömölk 274 km,
Ostrava – Celldömölk 419 km, Písek – Celldömölk 389 km
Nové moderní MOBILNÍ DOMY mají volný přístup
k infrastruktuře nedalekého termálního koupaliště a lázní
JUFA Vulkan Thermen.
Vulkanické léčivé a zážitkové lázně se rozprostírají na ploše
1 600 m², v překrásném prostředí 5 milionů let starého
vulkanického vrchu Ság, v údolí Sághegy.
V kempu se nachází 24 nových moderních mobilních domů
(cca 30 m²), které jsou vybaveny vším, co potřebujete pro
Vaši dovolenou: dvě útulné ložnice, otevřený obývací prostor
s rozkládací pohovkou, vybavená kuchyň (lednice, sporák,
mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí), koupelna se
sprchou a WC, ručníky, župany, ložní prádlo, klimatizace,
vytápění, trezor, Wi-Fi, terasa (cca 10 m²).
Hotelové služby a služby kempu
Hotelová restaurace a kavárna s verandou, recepce, Wi-Fi
připojení v celém hotelu, kulečník, šipky, herna, fitness.
V kempu jsou k dispozici: dětské hřiště, mini-obchod, pračky se
sušičkou a sušárna, parkování. Klienti se mohou individuálně
stravovat v GRILL restauraci, která se nachází v kempu.

Fitness, wellness, sport
Hosté využívají termální lázně o vodní ploše 1600 m² (krytý
25 m dlouhý plavecký bazén 25–27 °C, krytý výukový bazén
30 °C, ochlazovací bazén u sauny 10–12 °C, krytý termální léčivý
bazén 33–34 °C, kombinovaný krytý a otevřený sedací bazén
s léčivou vodou 36–37 °C, venkovní dětský bazén se skluzavkou
30–32 °C – letní provoz, dětský bazén na hraní 28–30 °C – letní
provoz, zážitkový bazén s rozlohou 560 m² – letní provoz).
Sauna, parní kabina, relaxační prostory, kadeřnictví, manikúra,
pedikúra, kosmetika, solárium, léčebné procedury a wellness
masáže, aerobic, půjčovna kol. Hřiště na plážový volejbal
a házenou, hřiště na míčové sporty.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 1+1, 1 noc placená + 1 noc ZDARMA (platí celoročně na neomezený počet nocí)
AKCE se vztahuje pouze na ubytování, nevztahuje se
na stravování, které se platí dle počtu nocí pobytu.

1. 1.–28. 6.
10. 9.–24. 12.
pronájem mobilního domu (pro max. 6 osob)/noc
1× snídaně – dospělá osoba/dítě 4–16 let

28. 6.–10. 9.
24. 12.–6. 1. 2021

2 290,–

2 990,–

220,–/140,–

220,–/140,–

1× oběd – dospělá osoba/dítě 4–16 let

220,–/140,–

220,–/140,–

1× večeře – dospělá osoba/dítě 4–16 let

290,–/190,–

290,–/190,–

ZDARMA

ZDARMA

300,–

300,–

stravování pro děti do 4 let (pouze při objednání stravování pro 2 dosp. osoby)
pes/noc

Cena zahrnuje: 1× pronájem mobilního domu (klimatizovaný a vytápěný), neomezený vstup do termálních lázní VULKAN, ručníky a ložní prádlo, vybavená
kuchyně (mikrovlnná trouba, lednice, sporák), připojení na internet.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, povinný poplatek za závěrečný úklid 25 EUR/pobyt/mobilní dům –
platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 1 noc. Výše uvedené ceny platí i v době SVÁTKŮ. Stravování je zajištěno v restauraci hotelu Jufa Vulkan Thermen Resort****.
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Hotel Park Inn**** POLOPENZE

Zalakaros

Praha – Zalakaros 560 km, Brno – Zalakaros 360 km,
Ostrava – Zalakaros 498 km, Písek – Zalakaros 465 km
Nově otevřený hotel Park Inn by Radisson Zalakaros Resort
& Spa je propojen krytou vyhřívanou spojovací chodbou
s veřejnými termálními lázněmi Gránit.
Hotel nabízí pokoje STANDARD (26 m²) s možností 1 přistýlky
(mobilní rozkládací lůžko – doporučujeme osobám menšího
vzrůstu), rodinné pokoje *=2 pokoje STANDARD propojené
dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem
se 2–3 přistýlkami (46 m²). V případě objednání „rodinného
pokoje“ hotel poskytne buď 2 pokoje STANDARD propojené
dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem
s možností 2–3 přistýlek. Hotel předem nemůže závazně
potvrdit, kterou z těchto 2 variant ubytování poskytne.
K dispozici bezbariérové pokoje. Vybavení pokojů: klimatizace,
koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan, SAT-TV, telefon,
Wi-Fi připojení zdarma, trezor. Všechny pokoje mají balkon.

Hotelové služby
Dvě restaurace nabízí maďarskou a mezinárodní kuchyni
formou bufetu. Lounge bar k podávání různých druhů kávy,
čajů, nealkoholických nápojů, koktejlů. Recepce, videohry,
šipky, kulečník, hlídané parkoviště a garáže za poplatek.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté využívají veřejné termální lázně Gránit s vodní
plochou cca 4000 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). Možnost masáží za poplatek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4=3 (2. 1.–3. 4., 1. 12.–23. 12., nástupy kdykoliv)
AKCE 4=3 (3. 4.–10. 4., 13. 4.–7. 5., 10. 5.–29. 5.,
1. 6.–19. 6., 1. 9.–25. 9., 28. 9.–23. 10., 1. 11.–1. 12.,
nástupy neděle, pondělí)
AKCE 7=6 (2. 1.–23. 12., kromě SVÁTKŮ)
Počet pokojů, který je možný objednat
s výše uvedenými AKCEMI je omezen! T. z.,
že volné pokoje v požadovaném termínu
mohou být k dispozici, ale nebude možné uplatnit
zvýhodněné AKCE. Doporučujeme včasnou rezervaci!

2. 1.–3. 4.
1. 12.–23. 12.

3. 4.–10. 4., 13. 4.–7. 5., 10. 5.–29. 5.,
1. 6.–19. 6., 1. 9.–25. 9., 28. 9.–23. 10.,
1. 11.–1. 12.

19. 6.–1. 9. + SVÁTKY:
10. 4.–13. 4., 7. 5.–10. 5., 29. 5.–1. 6.,
25. 9.–28. 9., 23. 10.–1. 11.,
23. 12.–7. 1. 2021

Noci:
NE, PO, ÚT,
ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

Minimální délka pobytu 3 noci

1 850,–

1 950,–

1 990,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

1 750,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 650,–

2 750,–

2 790,–

2 890,–

přistýlka osoba nad 18 let

1 390,–

1 390,–

1 390,–

1 490,–

přistýlka dítě 6–18 let

1 090,–

1 090,–

1 090,–

1 190,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1 990,–

1 990,–

1 990,–

1 990,–

příplatek za rodinný pokoj */ noc/pokoj

290,–

290,–

290,–

290,–

Silvestr. příplatek (povinný)

pes/noc

–

–

–

3 790,–

Silvestr. příplatek (povinný) – dítě 6–18 let

–

–

–

1 895,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních lázní a fitness centra (v den příjezdu od 15.00, v den odjezdu
do 12.00), zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta. Upozorňujeme, že provoz některých bazénů v mimosezóně může být omezen.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, parkování cca 5 EUR/noc – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, t. z. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci 1 pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). Uvedené AKCE neplatí v období
SVÁTKŮ. AKCE se nevztahují na příplatky.
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Hotel Park Inn**** ALL INCLUSIVE

Zalakaros

Praha – Zalakaros 560 km, Brno – Zalakaros 360 km,
Ostrava – Zalakaros 498 km, Písek – Zalakaros 465 km
Nově otevřený hotel Park Inn by Radisson Zalakaros Resort
& Spa je propojen krytou vyhřívanou spojovací chodbou
s veřejnými termálními lázněmi Gránit.
Hotel nabízí pokoje STANDARD (26 m²) s možností 1 přistýlky
(mobilní rozkládací lůžko – doporučujeme osobám menšího
vzrůstu), rodinné pokoje *=2 pokoje STANDARD propojené
dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem
se 2–3 přistýlkami (46 m²). V případě objednání „rodinného
pokoje“ hotel poskytne buď 2 pokoje STANDARD propojené
dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem
s možností 2–3 přistýlek. Hotel předem nemůže závazně
potvrdit, kterou z těchto 2 variant ubytování poskytne.
K dispozici bezbariérové pokoje. Vybavení pokojů: klimatizace,
koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan, SAT-TV, telefon,
Wi-Fi připojení zdarma, trezor. Všechny pokoje mají balkon.
Hotelové služby
Dvě restaurace nabízí maďarskou a mezinárodní kuchyni
formou bufetu. Lounge bar k podávání různých druhů kávy,
čajů, nealkoholických nápojů, koktejlů. Recepce, videohry,
šipky, kulečník, hlídané parkoviště a garáže za poplatek.

Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté využívají veřejné termální lázně Gránit s vodní
plochou cca 4000 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). Možnost masáží za poplatek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

ALL INCLUSIVE SERVICE
7.00–10.00 snídaně formou bufetu
10.30–11.30 brunch
12.00–15.00 oběd formou bufetu
15.30–17.00 odpolední snack
18.00–21.30 večeře formou bufetu
7.00–21.30 neomezená konzumace nápojů: nápoje z automatu
(káva, voda, nealko nápoje a džusy), široká nabídka čajů, točené
pivo a rozlévaná vína

AKCE 4=3 (2. 1.–3. 4., 1. 12.–23. 12., nástupy kdykoliv)
AKCE 4=3 (3. 4.–10. 4., 13. 4.–7. 5., 10. 5.–29. 5.,
1. 6.–19. 6., 1. 9.–25. 9., 28. 9.–23. 10., 1. 11.–1. 12.,
nástupy neděle, pondělí)
AKCE 7=6 (2. 1.–23. 12., kromě SVÁTKŮ)
Počet pokojů, který je možný objednat
s výše uvedenými AKCEMI je omezen!
T. z., že volné pokoje v požadovaném termínu
mohou být k dispozici, ale nebude možné uplatnit
zvýhodněné AKCE. Doporučujeme včasnou rezervaci!

2. 1.–3. 4.
1. 12.–23. 12.

3. 4.–10. 4., 13. 4.–7. 5.,
10. 5.–29. 5., 1. 6.–19. 6., 1. 9.–25. 9.,
28. 9.–23. 10., 1. 11.–1. 12.
Noci:
NE, PO, ÚT,
ST, ČT

19. 6.–1. 9. + SVÁTKY: 10. 4.–13. 4.,
7. 5.–10. 5., 29. 5.–1. 6.,
25. 9.–28. 9., 23. 10.–1. 11.

Noci:
PÁ, SO

Minimální délka pobytu 3 noci

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

2 050,–

2 150,–

2 250,–

2 290,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 950,–

3 050,–

3 090,–

3 190,–

přistýlka osoba nad 18 let

1 690,–

1 690,–

1 690,–

1 790,–

přistýlka dítě 6–18 let

1 250,–

1 250,–

1 250,–

1 350,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1 990,–

1 990,–

1 990,–

1 990,–

290,–

290,–

290,–

290,–

příplatek za rodinný pokoj */ noc/pokoj
pes/noc

Cena zahrnuje: 1× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezený vstup do termálních lázní a fitness centra (v den příjezdu
od 15.00, v den odjezdu do 12.00), zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta. Upozorňujeme, že provoz některých bazénů v mimosezóně
může být omezen.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, parkování cca 5 EUR/noc – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, t. z. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci 1 pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). Uvedené AKCE neplatí v období
SVÁTKŮ. AKCE se nevztahují na příplatky.
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Hotel Karos Spa**** Superior

Zalakaros

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

koutek, v létě animační programy pro děti, x-box, parkování
u hotelu a garáž za poplatek.

Moderní wellness hotel má vlastní termální lázně. Nabízí
pokoje SPA SUPERIOR (1. a 2. patro) a SPA SUPERIOR PLUS
(3., 4. a 5. patro) s možností 1 přistýlky pro dítě do 14 let
(klimatizace, sprcha/vana, WC, SAT-TV, Wi-Fi, minibar, balkon).
Apartmány SPA SUPERIOR – ložnice, obývací pokoj s možností
2 přistýlek pro děti do 14 let nebo pro 1 dosp. osobu (klimatizace, koupelna se sprchou i vanou, WC, bidet, fén, SAT-TV, Wi-Fi,
minibar, předsíň, balkon nebo terasa). Zajímavostí apartmánů
je, že termální voda z pramenů je zavedena do každé koupelny.

Fitness, wellness, sport
Každý host může relaxovat v některém ze 7 bazénů (venkovní
plavecký bazén 27-28 °C, venkovní zážitkový bazén 32-33 °C,
vnitřní plavecký bazén 29 °C, vnitřní zážitkový bazén 33 °C,
vnitřní jacuzzi 34 °C, vnitřní brouzdaliště 33 °C, vnitřní termální
bazén 37 °C). Svět sauny – finská, bio, klasická, parní, ponorný
bazén, koupelové masáže. Fitness, ping-pong, aqua-gymnastika. Možnost wellness procedur za poplatek. Městské termální
lázně 200 m.

Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bohatého bufetu, drink-bar, kavárna s večerní živou hudbou. Recepce 24 hod., v létě
zahradní grilování, pro děti stolní tenis, stolní fotbal, dětský

CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 7 = 6 (2. 1.–1. 4., 1. 11.–21. 12.)
SLEVA 10 % za včasný nákup při závazné objednávce
(= úhrada zálohy ve výši 50 %) 60 dnů před nástupem.

2. 1.–1. 4.
1. 11.–21. 12.

1. 4.–1. 7.
1. 9.–1. 11.

1. 7.–1. 9.

Min. délka pobytu

2 noci

2 noci

3 noci

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SPA SUPERIOR

1 590,–

1 650,–

1 950,–

jednolůžkový pokoj SPA SUPERIOR

2 150,–

2 250,–

2 550,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SPA SUPERIOR PLUS

1 850,–

1 890,–

2 250,–

jednolůžkový pokoj SPA SUPERIOR PLUS

2 290,–

2 350,–

2 690,–

řádné lůžko v apartmánu SPA SUPERIOR

1 950,–

1 990,–

2 450,–

přistýlka dítě do 4 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 4–10 let

650,–

650,–

650,–

přistýlka dítě 10–14 let

950,–

950,–

950,–

1 350,–

1 350,–

1 350,–

příplatek za výhled na bazény/pokoj/pobyt

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí formou bufetu, vstup do hotelových bazénů, do světa sauny, zapůjčení županu (pouze pro dosp. osoby), Wi-Fi,
služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,8 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkování za poplatek 4 EUR/noc, garáž za poplatek 7 EUR/noc –
platba na místě, vstupné do městských termálních lázní, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Obsazování pokojů a apartmánů:
Pokoj SPA SUPERIOR (1. a 2 patro) a SPA SUPERIOR PLUS (3., 4. a 5. patro) – 2 dosp. osoby + max. 1 dítě do 14 let. Apartmán SPA SUPERIOR – 2 dosp. osoby
+ max. 2 děti do 14 let nebo celkem 3 dospělé osoby.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.): vnitřní plavecký bazén: 15. 6.–18. 6., vnitřní zážitkový bazén: 22. 6.–24. 6.
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Hotel Freya***

Zalakaros

Praha – Zalakaros 560 km, Brno – Zalakaros 360 km,
Ostrava – Zalakaros 498 km, Písek – Zalakaros 465 km
Hotel je propojen s léčebnými lázněmi Gránit spojovací
chodbou, takže jsou vnitřní bazény i v zimě rychle a pohodlně
dostupné. Nachází se v překrásně udržovaném parku. Hotel
nabízí 1 a 2 lůžk. pokoje s možností přistýlky, v každém pokoji
je koupelna s odděleným WC, balkon, telefon, TV a minibar.
V hotelu nejsou k dispozici rodinné propojené pokoje.
Klimatizace za příplatek.

Hotelové služby
V hotelu je hostům k dispozici restaurace k podávání snídaní
a večeří formou bufetu, kavárna, drink-bar, obchod s dárkovými
předměty, drogerií, dětský koutek, kulečník, parkoviště
za poplatek.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté využívají veřejné termální lázně Gránit s vodní
plochou cca 4000 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). Možnost masáží a léčebné
procedury za poplatek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

SEZÓNA D
SVÁTKY:
9. 4.–13. 4.
29. 5.–1. 6.
20. 8.–23. 8.
23. 10.–1. 11.

SEZÓNA A
2. 1.–1. 5.
1. 10.–20. 12.

SEZÓNA B
1. 5.–1. 7.
1. 9.–1. 10.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1 390,–

1 490,–

1 590,–

1 890,–

jednolůžkový pokoj

1 690,–

1 790,–

1 850,–

2 290,–

přistýlka osoba nad 12 let

1 090,–

1 190,–

1 290,–

1 390,–

850,–

890,–

950,–

1 150,–

přistýlka dítě 6–12 let

SEZÓNA C
1. 7.–1. 9.

přistýlka dítě 3-6 let

150,–

150,–

150,–

150,–

přistýlka dítě do 3 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Cena zahrnuje (Sezóna A, B, C): 1× ubytování s polopenzí formou bufetu, vstupné do termálních lázní GRÁNIT (kromě zážitkové části, léčebného centra
a sauny), zapůjčení županu (pro osoby nad 18 let), Wi-Fi, služby delegáta.
Cena nezahrnuje (Sezóna A, B, C): pobytovou taxu cca 600 HUF/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkoviště za poplatek cca 600 HUF/den – platba
na místě, vstupné do zážitkové části lázní, léčebného centra a sauny 7 EUR/osoba/den, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Cena zahrnuje (Sezóna D – SVÁTKY): 1× ubytování s polopenzí formou bufetu, vstupné do termálních lázní GRÁNIT, do zážitkové části, léčebného centra
a sauny, zapůjčení županu (pro osoby nad 18 let), Wi-Fi, služby delegáta.
Cena nezahrnuje (Sezóna D – SVÁTKY): pobytovou taxu cca 600 HUF/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkoviště za poplatek cca 600 HUF/den –
platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci. V termínu 9. 4.–13. 4. (Velikonoce) je min. délka pobytu 4 noci.
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Thermal Aqua Ensana Health Spa Hotel ~ ALL INCLUSIVE

Hévíz

Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km,
Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 km
Hotel má vlastní termální lázně. Nachází se v srdci lázeňského
městečka Hévíz, 300 m od termálního jezera. Na hotelové
hosty čeká rozmanité množství léčebných, wellness a fitness
programů.
Pokoje STANDARD (22 m²) 1.–3. patro s možností přistýlky pro
dítě, s výhledem na lesopark nebo na město. Vybavení pokojů:
klimatizace, koupelna s vanou, WC, fén, župan, TV, telefon,
Wi-Fi zdarma, trezor, minibar (za poplatek), možnost propojení
pokojů. Při rezervaci je možno uvést požadavek na výhled, který
je bez garance.
Pokoje SUPERIOR (22 m²) 4. a 7. patro s možností přistýlky
pro dítě, s výhledem na město. Vybavení pokojů: klimatizace,
koupelna s vanou nebo sprchou, WC, fén, župan, TV, telefon,
Wi-Fi zdarma, trezor, minibar (za poplatek), varná konvice,
káva, čaj, možnost propojení pokojů. Pokoje jsou kompletně
renovované.
Hotelové služby
Restaurace „Aurea“ se zimní zahradou, drink-bar, kavárna,
recepce, výtah, připojení Wi-Fi zdarma, dětské hřiště,
herna pro děti, dětské programy v létě. Služby za poplatek:
pokojová služba, minibar (kromě minerální vody), parkování
na parkovišti, půjčovna aut a kol. Hotel je nekuřácký.

ALL INCLUSIVE SERVICE
07.00–10.00 snídaně formou bufetu
10.00–11.00 kontinentální snídaně
10.00–15.00 bylinný čaj a ovoce v léčebném oddělení
12.00–14.00 lehký oběd formou bufetu
15.00–17.00 odpolední čaj – moučníky, čaj, káva a zmrzlina
18.00–21.00 večeře formou bufetu
11.00–22.00 nealko nápoje – minerální voda, ovocné
a zeleninové džusy, káva, čaj
18.00–22.00 domácí vína a točené pivo
Fitness, wellness, sport
Hotel nabízí neomezené využívání všech termálních bazénů
(venkovní plavecký bazén 20-26 °C v létě, zážitkový bazén
o celkové rozloze 200 m² a teplotě 29 °C vč. atrakcí jako jacuzzi,
masážní trysky, gejzír a vodopád, 2× vnitřní termální bazén
34 °C a 37 °C, vnitřní brouzdaliště 30–32 °C, vnitřní dětský
bazén se skluzavkou 30–32 °C). Dále k dispozici sauny, venkovní
Kneippův bazén v zahradě (v létě), fitness, sluneční terasa,
stolní tenis, skupinové sportovní programy.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4=3, 8=6 (2. 1.–20. 12.)
U pobytů 7 a více nocí: parkování zdarma,
1× uvítací drink.

11. 1.–1. 3.
15. 11.–23. 12.

2. 1.–11. 1., 1. 3.–10. 4.,
11. 5.–21. 6., 1. 10.–15. 11.

10. 4.–11. 5.
21. 6.–1. 10.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

2 290,–

2 390,–

2 590,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 890,–

2 990,–

3 190,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

2 590,–

2 690,–

2 890,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

3 490,–

3 690,–

3 890,–

přistýlka dítě 6–14 let

1 390,–

1 390,–

1 390,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

550,–

550,–

550,–

pes/noc
příplatek za balíček „WELCOME TO HÉVÍZ“/osoba (1× masáž celého těla 40
min., 1× vstupenka do termálního jezera)
příplatek za balíček „RELAX & BEAUTY“/osoba (1× hydratační ošetření
obličeje 50 min., 1× masáž celého těla 50 min.)

1 090,–
2 390,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out, v den příjezdu a odjezdu oběd není v ceně!!), spotřebu minerální vody
z minibaru, neomezené využívání všech hotelových bazénů, zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkování 3 EUR/auto/noc – platba na místě, vstupné
do termálního jezera, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.): zážitkový bazén: 5. 4.–8. 4., 4. 10.–6. 10.
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Thermal Hévíz Ensana Health Spa Hotel

Hévíz

Hotelové služby
Restaurace Tavirózsa nabízí maďarská, mezinárodní a dietní
jídla formou bufetu, živá hudba k poslechu. Borostyan
Hotel má vlastní termální lázně. Nachází se v centru lázeňského Brasserie nabízí různá piva, chutná jídla, příjemnou obsluhu
města Hévíz uprostřed zeleně, přibližně ve vzdálenosti 5 minut a komfortní prostředí. V Café Ciklámen můžete ochutnat ledové
chůze od termálního jezera.
speciality, koláče a jemné koktejly. Ve večerních hodinách
Pokoje STANDARD (25 m²) 1.–7. patro s možností přistýlky pro
zde hraje živá hudba. 24 hod. recepce, trezor, Wi-Fi, čistírna,
dítě, s výhledem na lesopark nebo na město. Vybavení pokojů:
parkování a garáže (300 m od hotelu) za poplatek, půjčovna aut
klimatizace, koupelna s vanou, WC, fén, župan, TV, telefon,
a kol. Hotel je nekuřácký.
Wi-Fi zdarma, trezor, minibar (za poplatek), balkon, možnost
Fitness, wellness, sport
propojení pokojů. Při rezervaci je možno uvést požadavek
na výhled, který je bez garance.
Hostům je k dispozici vodní svět: vnitřní plavecký bazén
Pokoje SUPERIOR (25 m²) 4.–7. patro s možností přistýlky pro
(10 × 16 m, 28 °C), 2 vnitřní termální bazény (33 °C, 37 °C),
dítě, s výhledem na jezero. Vybavení pokojů: klimatizace,
whirlpool, venkovní termální bazén 33 °C se sluneční terasou
koupelna s vanou, WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi zdarma,
(otevřen od poloviny dubna do poloviny října), venkovní
trezor, minibar (za poplatek), varná konvice, káva, čaj, balkon,
zážitkový bazén o rozloze 200 m² s podvodními masážními
možnost propojení pokojů. Pokoje jsou kompletně renovované, tryskami, vodopády a gejzíry, světelnými efekty a hudbou
nelze ubytovat domácího mazlíčka.
(otevřen po celý rok), jacuzzi, sauna, parní komora, finská sauna
SUITE (52 m²) – ložnice a obývací pokoj s možností přistýlky
v zahradě. Možnost wellness a léčebných procedur za poplatek.
pro 2 děti, s výhledem na město. Vybavení pokojů: klimatizace, Hosté mohou využít fitness, sportovní programy (jóga, aqua
koupelna s vanou a sprchou, WC, bidet, fén, župan, TV, telefon,
aerobic, ranní cvičení, nordic walking).
Wi-Fi zdarma, trezor, minibar (za poplatek), varná konvice, káva,
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
čaj, balkon.
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.
Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km,
Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 km

AKCE 4=3, 8=6 (2. 1.–20. 12.)
U pobytů 7 a více nocí: parkování zdarma,
1× uvítací drink, 1× odpolední káva a zákusek

11. 1.–1. 3.
15. 11.–23. 12.

2. 1.–11. 1., 1. 3.–10. 4.,
11. 5.–21. 6., 1. 10.–15. 11.

10. 4.–11. 5.
21. 6.–1. 10.
2 550,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

2 250,–

2 350,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 850,–

2 950,–

3 150,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

2 390,–

2 590,–

2 690,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

3 190,–

3 390,–

3 490,–

příplatek za pokoj SUITE/noc

1 990,–

1 990,–

1 990,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 6–14 let

1 290,–

1 290,–

1 290,–

550,–

550,–

550,–

pes/noc
příplatek za balíček „WELCOME TO HÉVÍZ“/osoba (1× masáž celého těla 40
min., 1× vstupenka do termálního jezera)
příplatek za balíček „RELAX & BEAUTY“/osoba (1× hydratační ošetření
obličeje 50 min., 1× masáž celého těla 50 min.)

1 090,–
2 390,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, v rámci polopenze 1 nealkoholický nápoj (1 nealko nápoj nebo 1 minerální voda nebo 1 káva nebo 1 čaj),
neomezené využívání všech hotelových bazénů, zapůjčení županu, Wi-Fi připojení a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkování 3 EUR/noc/auto – platba na místě, vstupné
do termálního jezera, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.): venkovní zážitkový bazén: 29. 3.–31. 3., 11. 10.–13. 10., plavecký bazén
a jaccuzi: 14. 6.–16. 6., 13. 12.–15. 12.
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Lotus Therme Hotel & Spa*****

Hévíz

Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km,
Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 km
Exkluzivní a wellness hotel má vlastní termální lázně, nachází
se v klidném prostředí zeleného parku a je vzdálen cca 600 m
od termálního jezera. Wellness centrum poskytuje kompletní
služby pro relaxaci těla, mysli a duše.
Hotel nabízí 1 a 2 lůžk. klimatizované pokoje s možností
přistýlky, které mají vanu nebo sprchu, WC, fén, SAT-TV,
minibar, trezor, přístup na internet, balkon nebo terasu.

Fitness, wellness, sport
Hotel je napájen termální vodou z jezera a hosté mají
k dispozici vnitřní a venkovní bazény, relaxační lázně, bazén
s léčivou vodou, whirlpool, vodní masážní trysky. Saunový park
nabízí laconium, parní lázeň, aroma saunu, infračervené kabiny,
zahradní saunu, finskou saunu. Jeskyně se solí z Mrtvého moře.
Hotel nabízí různé sportovní aktivity – 4 venkovní tenisové
kurty (od dubna), posilovna, golf, volejbal, stolní tenis,
lukostřelba, jízda na koni, petang.

CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
Hotelové služby
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
Restaurace Corvinus nabízí jídla formou bohatého švédského
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
stolu, speciality maďarské i mezinárodní kuchyně. Shali Mar Bar wellness centru.
nabízí nápoje, koktejly, čaj, kávu, občerstvení, koláče. Recepce,
pokojová služba, internet, směnárna, obchod se suvenýry,
prádelna, kadeřnictví, kosmetika, půjčovna aut a kol.

AKCE 7=6 (celoročně)
SLEVA 3 % za včasný nákup při závazné objednávce
(= úhrada zálohy ve výši 50 %) při pobytu min. 7 nocí
60 dnů před nástupem.

6. 1.–30. 3.
26. 10.–23. 12.

30. 3.–30. 4.
1. 6.–3. 8.
2. 10.–23. 10.

30. 4.–1. 6.
3. 8.–2. 10.
23. 10.–26. 10.
23. 12.–4. 1. 2021

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

2 450,–

2 590,–

2 690,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji s výhledem na bazény

2 650,–

2 790,–

2 890,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR (GRAND)

2 850,–

2 990,–

3 090,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji s terasou (4. patro)

2 950,–

3 090,–

3 190,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUITE

3 990,–

4 150,–

4 250,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji LOTUS SUITE

6 150,–

6 250,–

6 390,–

příplatek za jednolůžkový pokoj/noc/osoba

490,–

490,–

490,–

přistýlka osoba nad 12 let – sleva

20 %

20 %

20 %

přistýlka dítě 5–12 let – sleva
přistýlka dítě do 5 let
příplatek za noci PÁ, SO/noc/osoba (při pobytu min. 3 noci, bez
příplatku)

50 %

50 %

50 %

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

250,–

250,–

250,–

Velikonoční příplatek (povinný)/osoba (10.–13. 4.)

–

1 390,–

–

Vánoční příplatek (povinný)/osoba (24.–27. 12.)

–

–

2 100,–

Silvestrovský příplatek (povinný)/osoba

–

–

6 390,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí formou bufetu, uvítací drink, využívání hotelového wellness centra včetně světa sauny, zapůjčení županu,
připojení na internet, parkování, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,75 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: v době SVÁTKŮ je min. délka pobytu 3 noci.
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Hotel Európa Fit****superior

Hévíz

Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km,
Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 km
Hotel se nachází v centru Hévízu, ve vzdálenosti 400 m
od termálního jezera a hostům poskytuje širokou nabídku
služeb na vysoké úrovni.
Hotel nabízí pokoje STANDARD (23–25 m²) s možností přistýlky
pro dítě do 18 let, pokoje SUPERIOR (23–25 m²) s výhledem
do zahrady, s možností přistýlky pro dítě do 18 let.
Apartmány nebo rodinné pokoje (38 m²) – ložnice, obývací
pokoj s možností přistýlky pro 2 děti do 18 let. Vybavení pokojů
a apartmánů: klimatizace, koupelna, WC, fén, trezor, telefon,
TV-SAT, Wi-Fi zdarma, minibar, varná konvice k přípravě kávy
a čaje, zdarma minerální voda při příjezdu, balkon nebo terasa.
Apartmány SUITE (53 m²) – ložnice, obývací pokoj s rozkládací
rohovou pohovkou. Vybavení – klimatizace, koupelna s vanou
i sprchou, WC, fén, trezor, telefon, nová velkoformátová
TV-SAT, Wi-Fi zdarma, dokovací stanice iPad, minibar, kávovar
Nespresso Pixie, varná konvice k přípravě kávy a čaje, zdarma
minerální voda při příjezdu, balkon nebo terasa.
Hotelové služby
Restaurace Citrus nabízí jídla formou bohatého bufetu
maďarské i mezinárodní kuchyně. V blízkosti venkovního

bazénu se nachází zahrada s letním grilem, kde jsou v létě
připravovány osvěžující nápoje, lehké pokrmy a skvělé koktejly.
Mandarin Bar & Café hýčká hosty koktejlovými specialitami,
lákavými zákusky a širokou škálou různých druhů káv.
Večer se o neopakovatelnou atmosféru v kavárně stará živá
hudba. Recepce 24 hod., výtah, pokojový servis, prádelna,
čistírna, dětský koutek, internet, podzemní garáže.
Fitness, wellness, sport
Hostům k dispozici wellness centrum (vnitřní wellness bazén,
termální bazén, vnitřní zážitkový bazén, nové vnitřní dětské
brouzdaliště, whirlpool, vnitřní a venkovní plavecký bazén,
v létě rodinný bazén Acapulco – 270 m²), svět sauny (finské
sauny, infrasauna, parní lázně, zážitkové sprchy, herbárium,
ReneSanarium), v prvním patře tropická zážitková sauna pro
naturisty. Fitness, stolní tenis, kulečník, půjčovna kol, podvodní
gymnastika, nordic walking, jóga. Léčebné a wellness procedury
za poplatek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

SLEVA 100 Kč/osoba (na řádném l.)/noc při závazné
objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50 %) 60
dnů před nástupem.
AKCE 7=6 (5. 1.–10. 4., 17. 5.–19. 7., 22. 11.–20. 12.)

5. 1.–10. 4.
27. 9.–20. 12.

10. 4.–27. 9.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

2 090,–

2 290,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 490,–

2 690,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

2 390,–

2 690,–

řádné lůžko v apartmánu/rodinném pokoji

2 490,–

2 790,–

řádné lůžko v apartmánu SUITE

3 590,–

3 690,–

přistýlka dítě do 7 let

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 7–14 let

1 190,–

1 190,–

přistýlka dítě 14–18 let

1 590,–

1 590,–

Cena zahrnuje: uvítací drink, 1× ubytování s polopenzí, polední polévkový bufet v období 3. 1.–13. 6. a 31. 8.–20. 12. (není v ceně v den příjezdu a odjezdu),
vstup do wellness centra hotelu, zapůjčení županu. Wi-Fi připojení a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkování v podzemní garáži cca 7 EUR/noc – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. V období SVÁTKŮ (10. 4.–13. 4., 30. 4.–3. 5., 29. 5.–1. 6., 20. 8.–23. 8., 22. 10.–25. 10.) je min. délka pobytu 3 noci.
Cena přistýlky pro dospělou osobu je stejná jako cena řádného lůžka ve vybrané kategorii pokoje/apartmánu. V apartmánu/rodinném pokoji
se 2 dospělými osobami mohou být pouze 2 děti do 18 let, 3. dítě do 7 let platí cenu přistýlky pro dítě 7–14 let. AKCE se nevztahují na příplatky.
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Hotel Panoráma***

Hévíz

Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km,
Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 km
Hotel je propojen vytápěnou chodbou s termálními bazény,
které se nacházejí v revmatologickém a rehabilitačním centru
Szt. András, kde je možno si objednat různé procedury. Hotel
se nachází blízko největšího jezera s horkou termální vodou
v Evropě. Nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje SUPERIOR, vybavené koupelnou se sprchovým koutem, WC, TV, Wi-Fi zdarma, telefonem,
minibarem a balkonem. Není možná přistýlka.
Hotelové služby
Restaurace nabízí návštěvníkům pokrmy mezinárodní
a maďarské kuchyně, stravování je formou bufetu. Na hosty
čeká v hotelovém lobby baru celá řada specialit (káva, zákusky
a nápoje). K dispozici recepce 24 hodin, trezor, úschova zavazadel, obchod s dárkovými předměty, kadeřnictví, kosmetika,
manikúra, pedikúra, půjčovna kol. Parkování na uzavřeném
parkovišti nebo v podzemní garáži (za poplatek).

Fitness, wellness, sport
V případě nepříznivého počasí a v zimních měsících mohou
hoteloví hosté využít koupání v revmatologicko-rehabilitačních
lázních „Szent András“ (spojení chodbou). Zde se nachází
7 krytých bazénů: termální bazén 35–36 °C, trakční lázeň 34,5 °C,
2× sedací termální bazén 37 °C, 38 °C, zážitkový bazén 32–34 °C,
2× léčebný tělocvičný bazén (v odpoledních hodinách funguje
jako jacuzzi) 32 °C, 32–34 °C, dále je možnost využívat bazény
v hotelu Spa Hévíz**** (terapeutický bazén 35 °C, jacuzzi 35 °C).
Cca 200 metrů od hotelu se nachází termální jezero. Teplota
vody dosahuje v létě 32-35 °C, v zimě, i při venkovní teplotě
-10 °C, neklesá pod 23 °C. Na hladině rozkvetlý egyptský lotos
a indický leknín dodávají jezeru kouzlo romantiky. Voda je obohacená vápníkem, magnesiem, sodíkem, chloridem, hydrogen
karbonátem a jinými látkami, které jsou léčivé.
Klienti hotelu si mohou vybrat mezi koupáním v termálních
bazénech nebo v jezeře (vyzvednou si vstupenku při příjezdu
v recepci hotelu). Možnost léčebných procedur (za poplatek).
K dispozici infra sauna, masáže (za poplatek).
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

4. 1.–1. 4.

1. 4.–25. 10.

25. 10.–20. 12.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

4 290,–

4 790,–

4 390,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

4 890,–

5 490,–

5 090,–

WELLNESS balíček 3 noci

WELLNESS balíček 4 noci
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

5 550,–

6 190,–

5 790,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

6 150,–

7 090,–

6 690,–

Cena zahrnuje: 3×/4× ubytování s polopenzí, polední polévkový bufet (kromě příjezdového a odjezdového dne), 3×/4× vstup do termálních bazénů
hotelu (3 hod.) či 3×/4× vstup do termálního jezera (3 hod.) – klienti si vyzvednou vstupenku při příjezdu v recepci hotelu, zapůjčení županu, Wi-Fi, služby
delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, garáž cca 8 EUR/auto/noc nebo parkoviště cca 6 EUR/auto/noc –
platba na místě (z kapacitních důvodů není možná rezervace předem), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

30

Hotel Pelion****

Tapolca

Praha – Tapolca 499 km, Brno – Tapolca 300 km,
Ostrava – Tapolca 446 km, Písek – Tapolca 432 km
Hotel má vlastní termální lázně. Nachází se v centru městečka,
uprostřed parku přímo nad krasovou jeskyní, která je nejenom
krásnou podívanou pro oči, ale její speciální mikroklima
vykazuje i léčivé účinky, a proto je vhodná při léčení dýchacích
potíží. Hotel nabízí 1 a 2 lůžk. klimatizované pokoje s možností
přistýlky a postýlky, vybavené koupelnou s vanou nebo
sprchou, fénem, županem pro dospělé, WC, SAT-TV, Wi-Fi
zdarma, telefonem, trezorem, minibarem, většina pokojů
s balkonem. Dále nabízí apartmány (ložnice + obývací pokoj)
a rodinné pokoje (dva propojené pokoje) za příplatek.
Hotelové služby
Klimatizovaná restaurace k podávání jídel formou bohatého
bufetu. Recepce 24 hod., lobby bar, piano bar, kavárna, bar
u bazénu, obchod s dárkovými předměty, úschovna zavazadel,
Wi-Fi v celém hotelu zdarma, kadeřnictví, prádelna, půjčovna
kol, autopůjčovna, parkoviště. Mateřská školka aneb Club
Pinocchio pro děti s programem, na zahradě (pokud to počasí
dovolí) pirátská loď, trampolína, hřiště, dětský bazén, tobogán,
minigolf, cyklo dráha.

Fitness, wellness, sport
V hotelu je k dispozici wellness ostrov (2× vnitřní termální
bazén 33 °C, 37 °C, vnitřní whirlpool, 1× zážitkový proplouvací
bazén 32 °C, vnitřní dětský bazén 34 °C, venkovní koupaliště
od května do září – plavecký bazén 25 m dlouhý 28 °C, venkovní
dětský bazén je součástí zážitkového bazénu, 2 tobogány).
Fitness centrum, svět sauny (sauna, biosauna, infrasauna,
parní kabiny, ponorný bazén), aqua gymnastika, volejbal, stolní
tenis. Klienti mají vstup do léčebné jeskyně, která je propojená
s hotelem podzemní chodbou – doporučuje se alergikům,
astmatikům, dále pro pročištění dýchacích cest nebo jen
pro regeneraci. Za poplatek: solárium, 2 hřiště na squash,
2 tenisové kurty venkovní, badmintonové hřiště, minigolf,
léčebné a wellness masáže.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4=3 (2. 1.–1. 7., 1. 9.–21. 12., nástupy neděle,
kromě SVÁTKŮ)

2. 1.–1. 4.
4. 11.–21. 12.

1. 4.–9. 4.
14. 4.–1. 7.
1. 9.–4. 11.

9. 4.–14. 4.
1. 7.–1. 9.
21. 12.–2. 1. 2021

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1 690,–

1 990,–

2 090,–

jednolůžkový pokoj

2 190,–

2 490,–

2 650,–

dítě do 12 let na řádném lůžku

1 290,–

1 490,–

1 590,–

přistýlka

1 190,–

1 390,–

1 490,–

1 dítě 6–12 let na přistýlce

890,–

1 090,–

1 150,–

1 dítě do 6 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

–

–

1 200,–/890,–

Velikonoční příplatek (povinný) – dosp. osoba/dítě 6–12 let
1. máj příplatek (povinný) – dosp. osoba/dítě 6–12 let

–

1 200,–/890,–

–

23. 10. příplatek (povinný) – dosp. osoba/dítě 6–12 let

–

1 200,–/890,–

–

Vánoční příplatek (povinný) – dosp. osoba/dítě 6–12 let

–

–

1 200,–/890,–

Silvestrovský příplatek (povinný) – dosp. osoba/dítě 6–12 let

–

–

5 200,–/3 900,–

příplatek za apartmán/noc

1 190,–

1 190,–

1 190,–

příplatek za rodinný pokoj/noc

990,–

990,–

990,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí formou bufetu, využívání wellness ostrova a světa sauny, vstup do léčebné jeskyně, zapůjčení županu, Wi-Fi,
parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE neplatí v období SVÁTKŮ (9. 4.–14. 4., 1. 5.–4. 5., 30. 5.–2. 6., 23. 10.–2. 11., 21. 12.–2. 1. 2021). Domácí zvířata v hotelu povolena
nejsou. Minimální délka pobytu 2 noci. V období 1. 7.–1. 9., 21. 12.–2. 1. 2021 a v době SVÁTKŮ je minimální délka pobytu 3 noci.
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Kehida Termál Hotel****

Kehidakustány

Praha – Kehidakustány 523 km, Brno – Kehidakustány 320 km,
Ostrava – Kehidakustány 466 km, Písek – Kehidakustány 433 km
Kehida Termál Hotel se nachází ve společné budově
s Léčebnými a zážitkovými lázněmi Kehida. Hotel nabízí 1 a 2
lůžkové pokoje SUPERIOR (pokoje po rekonstrukci) s možností
1 přistýlky nebo 2 přistýlek (rozkládací gauč – vhodné pouze
pro 2 děti do 12 let), rodinné pokoje (2 lůžková ložnice + dětský
pokoj s možností 1 dětské postýlky a 1 dětské přistýlky).
Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s vanou nebo
sprchových koutem, fén, WC, župan, osuška do lázní, TV, Wi-Fi,
minibar, trezor.
Hotelové služby
Restaurace DEÁK nabízí snídaně a večeře formou bohatého
bufetu (tradiční maďarská kuchyně, regionální speciality z údolí
řeky Zala, mezinárodní kuchyně, vegetariánská a wellness jídla).
Vybraná maďarská vína z různých vinařských oblastí Maďarska.
Pětkrát týdně diskrétní živá hudba. Příjemná zahrádka, kavárna,
cukrárna, snack bar v lázeňské části.
Recepce, dětský koutek, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra,
manikúra, zdarma: parkování, Wi-Fi připojení, půjčovna kol.

Fitness, wellness, sport
Hosté využívají všechny zóny Léčebných a zážitkových lázní
Kehida: vnitřní zážitkový bazén, whirlpool (28–30 °C),
venkovní zážitkový bazén (23–28 °C), vnitřní kruhový bazén
s léčivou vodou (34–36 °C), vnitřní termální bazén na cvičení
(34–36 °C), venkovní bazén s vlnobitím – hluboký (22–24 °C),
divoká řeka a ochlazovací bazén hluboký (28–30 °C), venkovní
plavecký bazén (21–26 °C), brouzdaliště (26-30 °C), venkovní
plavecký bazén (28–32 °C), venkovní termální sedací bazén
(34–36 °C), termální sedací bazén zakrytý (34–36 °C), venkovní
termální sedací bazén velký (34–36 °C), vnitřní a venkovní
tobogán, dětské brouzdaliště se skluzavkou (30–32 °C).
Svět sauny (finská sauna, aroma kabina, parní kabina, infra
sauna, Kneippova lázeň, termální jacuzzi). Fitness sál, aqua
fitness, stolní tenis, venkovní šachy, ruské kuželky a půjčovna
kol zdarma.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4=3 (2. 1.–22. 12., kromě SVÁTKŮ)

3. 1.–15. 6.
1. 9.–22. 12.
kromě SVÁTKŮ

15. 6.–1. 9.
+ SVÁTKY:
10. 4.–15. 4.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

2 090,–

2 490,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

2 750,–

3 150,–

řádné lůžko v rodinném pokoji SUPERIOR
přistýlka dítě do 5 let

1 990,–

2 390,–

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 5–12 let

1 190,–

1 390,–

přistýlka dítě 12–16 let

1 490,–

1 890,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, 1denní neomezené vstupné do termálních lázní, sauny, fitness, Wi-Fi, zapůjčení županu, osušky do lázní,
uzavřené parkoviště, zapůjčení kol, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,1 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.).
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Dům Hertelendy, Kehida Termál Holiday Village

Kehidakustány

Hotelové služby
Restaurace Deák nabízí snídaně a večeře formou bufetu.
Kavárna, cukrárna, dětský koutek, kadeřnictví, kosmetika,
Dům Hertelendy se nachází cca 150 m od vchodu do termálního pedikúra, manikúra, parkování zdarma, Wi-Fi připojení zdarma.
areálu (není propojen krytou spojovací chodbou) a hosté
Fitness, wellness, sport
mohou využívat všechny služby hotelu (recepce, polopenze)
a termálního areálu – tato služba je zahrnuta v ceně ubytování. Hosté využívají všechny zóny Léčebných a zážitkových lázní
Kehida: vnitřní zážitkový bazén, whirlpool (28–30 °C), venkovní
Dům nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje bez možnosti přistýlky
zážitkový bazén (23–28 °C), vnitřní kruhový bazén s léčivou
a propojené pokoje. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna,
vodou (34–36 °C), vnitřní termální bazén na cvičení (34–36 °C),
WC, župan, osuška do lázní, TV, Wi-Fi, minibar, trezor,
u některých pokojů balkon, v přízemí společná čajová kuchyňka venkovní bazén s vlnobitím – hluboký (22–24 °C), divoká řeka
a ochlazovací bazén hluboký (28–30 °C), venkovní plavecký
s krbem a terasa. V podzemním podlaží budovy se nachází
bazén (21–26 °C), brouzdaliště (26-30 °C), venkovní plavecký
finská sauna, vířivka, infra sauna a jednoduchý fitness sál
bazén (28–32 °C), venkovní termální sedací bazén (34–36 °C),
(v ceně ubytování).
termální sedací bazén zakrytý (34–36 °C), venkovní termální
Termál Holiday Village se nachází cca 100 m od vchodu
do termálního areálu. Dvoupatrové apartmánové domy nejsou sedací bazén velký (34–36 °C), vnitřní a venkovní tobogán,
dětské brouzdaliště se skluzavkou (30–32 °C). Svět sauny (finská
propojeny s areálem krytou spojovací chodbou.
sauna, aroma kabina, parní kabina, infra sauna, Kneippova
Hosté mohou využívat všechny služby hotelu (recepce,
lázeň, termální jacuzzi). Fitness sál, aqua fitness, stolní tenis,
polopenze) a termálního areálu – tato služba je zahrnuta
venkovní šachy, ruské kuželky a půjčovna kol zdarma.
v ceně ubytování. Všechny apartmány mají v přízemí kuchyň
s obývacím pokojem s rozkládacím gaučem a TV, Wi-Fi,
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
koupelnu, terasu, v patře 2 ložnice a koupelnu.
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.
Praha – Kehidakustány 523 km, Brno – Kehidakustány 320 km,
Ostrava – Kehidakustány 466 km, Písek – Kehidakustány 433 km

AKCE 4=3 (2. 1.–22. 12, kromě SVÁTKŮ) – platí pro dům
Hertelendy

3. 1.–15. 6.
1. 9.–22. 12.

15. 6.–1. 9.
+ SVÁTKY: 10. 4.–14. 4.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1 850,–

2 190,–

jednolůžkový pokoj

2 390,–

2 750,–

3. 1.–15. 6.
1. 9.–22. 12.

15. 6.–1. 9.
+ SVÁTKY: 10. 4.–14. 4.

apartmán pro 4 osoby/noc

3 890,–

4 990,–

apartmán pro 5-6 osob/noc

4 390,–

5 490,–

220,–

220,–

Dům Hertelendy

Kehida Termál Holiday Village

1× snídaně – osoba nad 12 let
1× snídaně – dítě 5–12 let

120,–

120,–

1× večeře – osoba nad 12 let

330,–

330,–

1× večeře – dítě 5–12 let
dítě do 5 let – snídaně, večeře

210,–

210,–

ZDARMA

ZDARMA

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí (Dům Hertelendy)/1× pronájem apartmánu (Kehida Termál Holiday Village), 1denní neomezené vstupné
do termálních lázní, sauny, fitness, Wi-Fi, zapůjčení županu, uzavřené parkoviště, zapůjčení kol, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,1 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.).
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Gotthard Therme Hotel & Conference**** superior

Szentgotthárd

které díky palmám, exotickým rostlinám a přírodnímu kameni
vytvářejí jedinečnou středozemní atmosféru. K dispozici vnitřní
zážitkový bazén s vodní plochou 512 m² (30–32 °C), 2× vnitřní
Hotel je propojen s termálními lázněmi St. Gotthard Spa &
termální jacuzzi, každá pro 11 osob (34–36 °C), vnitřní termální
Wellness krytou spojovací chodbou a nachází se nedaleko
sedací bazén (34–36 °C), vnitřní plavecký bazén pro děti
centra města Szentgotthárd.
(30–32 °C), vnitřní plavecký bazén 25 m (30–32 °C), vnitřní dětský
Nabízí 1 a 2 lůžk. pokoje SUPERIOR s možností 1 přistýlky
bazén (32–34 °C). Velká skluzavka dlouhá 75 m (žlutá) je pro
(25 m², klimatizace, koupelna se sprchou, fén, župan, TV,
osoby s výškou nad 130 cm (jen pro plavce), děti mají vstup
telefon, trezor, Wi-Fi, minibar, většina s balkonem), rodinné
pouze se souhlasem rodičů, je v provozu po celý rok.
pokoje SUPERIOR s možností 2–3 přistýlek (35 m², klimatizace,
Divoká vodní skluzavka dlouhá 95 m (modrá) je pro osoby nad
koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan, TV, telefon, trezor, 14 let s výškou nad 150 cm (jen pro plavce).
Wi-Fi, minibar, francouzský balkon), 2 lůžkové pokoje SUPERIOR Skluzavka je v provozu po celý rok kromě zimního období,
ROMANTIC pro 2 osoby (36 m², klimatizace, rohové pokoje
protože je převážně ve venkovní části a je otevřená.
s exklusivní koupelnou s vanou, fén, župan, TV, telefon, trezor,
Vnitřní dětská skluzavka (červená) je zážitkem pro ty nejmenší,
Wi-Fi, minibar, balkon), apartmány pro 2-5 osob (2 pokojové,
ale i pro dospělé. Venkovní bazény a nově vybudovaná
klimatizace, koupelna s vanou nebo se sprchou, fén, župan, TV, sportovní zařízení jsou v provozu od jara do podzimu – venkovní
telefon, trezor, Wi-Fi, minibar, prostorný balkon).
dětský bazén (30–32 °C), venkovní zážitkový bazén s vodní
plochou 243 m² (30–32 °C), venkovní hluboký bazén (26–28 °C).
Hotelové služby
Hostům k dispozici za poplatek fitness centrum, svět sauny,
Restaurace nabízí jídla mezinárodní i maďarské kuchyně,
léčebné a wellness procedury, solárium, kadeřnictví,
vegetariánskou stravu. Lobby bar, kavárna, recepce, úschovna
manikúra, pedikúra.
zavazadel, centrální sejf, bezplatné parkoviště, internetová
místnost, lázeňské služby, půjčování kol (od jara do podzimu).
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
Praha – Szentgotthárd 507 km, Brno – Szentgotthárd 310 km,
Ostrava – Szentgotthárd 473 km, Písek – Szentgotthárd 428 km

Fitness, wellness, sport
Hotel je propojen s termálními lázněmi o vodní ploše 1 500 m²,

bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

SLEVA 10 % za včasný nákup při závazné objednávce
pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50 %) 60 dnů před
nástupem (sleva neplatí v období SVÁTKŮ.
SLEVA 10 % při pobytu 4 noci a více, platí pouze
pro řádná lůžka ve 2 lůžkovém pokoji
SUPERIOR a přistýlky pro osoby nad 14 let
(sleva neplatí v období SVÁTKŮ).
Lze kombinovat se slevou za včasný nákup.

2. 1.–26. 6., 30. 8.–24. 12.,
kromě SVÁTKŮ

26. 6.–30. 8.
kromě SVÁTKŮ

SVÁTKY:
10. 4.–13. 4., 30. 4.–3. 5.,
29. 5.–1. 6., 19. 8.–23. 8.,
22. 10.–25. 10., 24. 12.–27. 12.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

1 850,–

1 990,–

1 990,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

2 990,–

3 150,–

3 150,–

přistýlka osoba nad 14 let

1 850,–

1 990,–

1 990,–

přistýlka dítě 10–14 let

1 390,–

1 490,–

1 490,–

přistýlka dítě 6–10 let

925,–

995,–

995,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA,–

příplatek za rodinný pokoj SUPERIOR/noc

550,–

550,–

550,–

pes/noc

600,–

600,–

600,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, balíček SOFT DRINK (každý den od 7.00 do 18.00– džusy Rauch a Biogena z automatu, voda, sodovka, káva
z automatu, čaj), neomezený vstup do termálních lázní (v den příjezdu od 15.00 hod., v den odjezdu do 11.00 hod.), Wi-Fi, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do sauny 5 EUR/osoba/den – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: v období SVÁTKŮ je min. délka pobytu 3 noci, v ostatních termínech 2 noci.
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Hotel Saliris Resort****

Egerszalók

Praha – Egerszalók 662 km, Brno – Egerszalók 459 km,
Ostrava – Egerszalók 370 km, Písek – Egerszalók 641 km
Hotel, který je propojený s vlastními termálními lázněmi, leží
v nádherném přírodním prostředí obklopený borovými lesy.
Termální voda vyvěrající z hloubky 426 m o teplotě 65-68 °C
vytvořila ojedinělé vápencové usazeniny – solný kopec, který
je charakteristický pro své okolí. Hotel nabízí 2 lůžkové pokoje
STANDARD, SUPERIOR (s panoramatickým výhledem),
SUPERIOR PLUS (s výhledem na solný kopec), které mají
možnost 1 přistýlky pro 1 dítě do 14 let. Upozorňujeme,
že jednotlivé kategorie pokojů se liší pouze výhledem.
Vybavení a velikosti pokojů jsou stejné. Přistýlka pro dospělou
osobu není možná. Pro rodiny hotel doporučuje dva 2 lůžk.
pokoje propojené dveřmi, apartmány (SUITE) s možností
přistýlky (ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem)
a 3 pokoje pro zdravotně postižené.

Vybavení pokojů: koupelna s WC, TV (placené programy), Wi-Fi,
minibar, k dispozici varná konvice, káva, čaj, safe, klimatizace,
každý pokoj má terasu s možností posezení.
Hotelové služby
Hostům k dispozici restaurace v 6. patře s nádherným
výhledem na horu Kékes. Bar se širokým výběrem nápojů
je umístěn v horním patře v lobby hotelu. Wi-Fi připojení
k internetu ve veřejných prostorách hotelu zdarma. Parkování
na parkovišti nebo v garážích za poplatek.
Fitness, wellness, sport
Termální lázně a zábavný park nabízí celkem 17 venkovních
a vnitřních bazénů o vodní ploše 1900 m² – zážitkové, léčebné,
jacuzzi, skluzavka, dětské bazény. Svět sauny (za poplatek)
patří k dalším možnostem relaxace klientů. Možnost různých
wellness a léčebných procedur za poplatek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

5. 1.–1. 5., 1. 9.–21. 12.
Noci:
NE, PO, ÚT, ST, ČT

1. 5.–1. 7.

1. 7.–1. 9.

Noci:
PÁ, SO

Noci:
NE, PO, ÚT, ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

1 890,–

2 190,–

1 850,–

2 050,–

2 190,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

2 050,–

2 350,–

1 990,–

2 190,–

2 350,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR PLUS

2 190,–

2 490,–

2 050,–

2 350,–

2 490,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 950,–

3 450,–

2 890,–

3 090,–

3 450,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

3 190,–

3 690,–

3 150,–

3 390,–

3 690,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR PLUS

3 450,–

3 990,–

3 390,–

3 650,–

3 990,–

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

přistýlka osoba nad 14 let – sleva
přistýlka dítě 4–14 let – sleva
přistýlka dítě do 4 let

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí (snídaně – bufet, večeře menu 4 chody nebo bufet, dle obsazenosti hotelu), neomezený vstup do lázeňského
komplexu, fitness, zapůjčení županu, připojení na internet.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,1 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, garáž nebo parkoviště 6 EUR/noc – platba
na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Uvedené ceny neplatí v období SVÁTKŮ: 14. 2.–15. 2., 3. 4.–13. 4., 30. 4.–2. 5., 15. 5.–16. 5., 29. 5.–1. 6., 20. 8.–22. 8., 23. 10.–1. 11.
Ceny rodinných pokojů (2× 1/2 propojené) a apartmánů (SUITE) na vyžádání v CK. Příjezdový a odjezdový den není možný v sobotu.
Údržba bazénů: 6. 9.–9. 9. – hotel uzavřen.
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Imola Hotel Platán****

Eger

Praha – Eger 668 km, Brno – Eger 465 km,
Ostrava – Eger 367 km, Písek – Eger 648 km
Hotel, který má vlastní termální lázně, nabízí klidné prostředí
pro dospělé osoby, rodiče, prarodiče, kteří si chtějí odpočinout
od každodenních a rodičovských povinností. Nachází se
v centru města Eger, v blízkosti veřejných termálních lázní.
Hotel nabízí 29 pokojů PREMIUM (24-27 m²), 3 Junior Suite
(35-39 m²) a 19 apartmánů DE LUXE (45-52 m²) s výhledem
na hory Eged ve východním křídle a s výhledem na termální
lázně v západním křídle. Vybavení pokojů: stěnové vytápění
a chlazení, koupelna se sprchovým koutem, župan, fén, LCD-TV,
Wi-Fi, minibar, trezor, balkon.
Hotelové služby
Restaurace nabízí tradiční maďarskou i mezinárodní kuchyni,
ušlechtilá vína z egerské oblasti. K dispozici recepce, lobby bar,
podzemní garáže zdarma.

Fitness, wellness, sport
V hotelu hostům k dispozici krytý zážitkový bazén se zábavnými
prvky (krční sprcha, perličková koupel, masáž zad), krytý
termální bazén, krytý bazén se slanou vodou, jacuzzi, venkovní
termální bazén, svět sauny (bio sauna, aroma sauna, finská
sauna, senná alpská sauna, infračervená kabina, parní kabina,
Kneippův bazén). Fitness místnost, minigolf. Možnost wellness
a léčebných procedur za poplatek.
Hoteloví hosté mohou po celý rok bezplatně využívat služeb
sousedních termálních lázní včetně zážitkové části (není
propojen krytou spojovací chodbou).
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

2. 1.–1. 7.
1. 10.–20. 12.
kromě SVÁTKŮ

1. 7.–1. 10.
kromě SVÁTKŮ

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji PREMIUM

2 190,–

2 390,–

jednolůžkový pokoj PREMIUM

2 990,–

3 190,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji PREMIUM

1 790,–

1 990,–

jednolůžkový pokoj PREMIUM

2 590,–

2 750,–

490,–

490,–

1 650,–

1 850,–

Pobyty 1–2 noci

Pobyty 3 noci a více

příplatek za pokoj DE LUXE SUITE/noc/osoba
přistýlka v pokoji DE LUXE SUITE

Cena zahrnuje: 1× ubytování, 1× snídani formou bufetu, 1× večeři (3 chody – servírovaná), neomezený vstup do Platán Wellness a světa sauny (8,00–20,00),
neomezený vstup do městských termálních lázní v den příjezdu i odjezdu (není propojen krytou spojovací chodbou), zapůjčení županu, Wi-Fi, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené ceny neplatí v období SVÁTKŮ (13. 3.–15. 3., 10. 4.–14. 4., 1. 5.–3. 5., 29. 5.–2. 6., 20. 8.–23. 8., 22. 10.–25. 10., 1. 11.) – ceny na vyžádání v CK.
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Hotel Flóra***

Eger

Z hotelu lze přejít rovnou do termálních lázní. Hotel ležící
uprostřed léčebných pramenů, obklopen staletými stromy,
nabízí svým hostům pohodlí a pestrou paletu svých služeb.
K dispozici 1 lůžk. podkrovní pokoje bez balkonu se sprchovým
koutem a WC, 2 lůžk. pokoje s balkonem a možností přistýlky,
s koupelnou, WC. Pokoje mají TV, Wi-Fi zdarma, minibar.

Fitness, wellness, sport
Přímo v hotelu hosté využívají wellness centrum (zážitkový
a dětský bazén, jacuzzi, infra sauna, finská sauna, parní komora
a aroma sauna, ochlazující bazén, Kneippův chodník, relaxační
místnost), fitness (pro hosty zdarma), solárium, slunící terasa,
billiárdová místnost, šipky, tenisový kurt.
Hoteloví hosté mohou po celý rok bezplatně využívat služeb
sousedních termálních lázní včetně zážitkové části
(není propojen krytou spojovací chodbou).

Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bufetu, turecká kavárna,
recepce, trezor, dětský koutek, úschovna a půjčovna kol,
uzavřené parkoviště.

CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

Praha – Eger 668 km, Brno – Eger 465 km,
Ostrava – Eger 367 km, Písek – Eger 648 km

BALÍČEK 3 NOCI
3. 1.–1. 4.
1. 11.–21. 12.
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem

BALÍČEK 7 NOCÍ

1. 4.–1. 11.

3. 1.–1. 4.
1. 11.–21. 12.

1. 4.–1. 7.
1. 9.–1. 11.

3 990,–

4 690,–

8 990,–

9 590,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém podkrovním pokoji bez balkonu

3 890,–

4 490,–

8 690,–

9 490,–

jednolůžkový podkrovní pokoj bez balkonu

5 190,–

6 390,–

10 990,–

13 290,–

jednolůžkový pokoj s balkonem

5 390,–

6 690,–

12 690,–

13 990,–

přistýlka osoba nad 4 roky

2 590,–

2 690,–

5 690,–

5 890,–

1 dítě do 4 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

příplatek za klimatizaci/pokoj/noc

300,–

300,–

300,–

300,–

příplatek za pokoj s výhledem na bazény/pokoj/noc

300,–

300,–

300,–

300,–

Cena zahrnuje: 3×/7× ubytování s polopenzí, vstupné do termálních lázní včetně zážitkové části, sauny a fitness, zapůjčení županu (u pobytů 7 nocí),
parkoviště (u pobytů 7 nocí), Wi-Fi připojení k internetu.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, zapůjčení županu cca 400 HUF/den (u pobytů 3 noci), parkoviště
cca 1000 HUF/noc – platba na místě (u pobytů 3 noci), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené ceny platí pro pobyt 3 noci, u kratších pobytů 10 % navýšení. Uvedené ceny neplatí v období SVÁTKŮ: 9. 4.–13. 4., 30. 4.–3. 5.,
29. 5.–1. 6., 1. 7.–31. 8., 22. 10.–25. 10., 21. 12.–2. 1. 2021. Ceny na vyžádání v CK.
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Hotel Aqua Sol****

Hajdúszoboszló
Dále je hostům k dispozici koupaliště (13 bazénů s termální
Praha – Hajdúszoboszló 772 km, Brno – Hajdúszoboszló 570 km,
Ostrava – Hajdúszoboszló 563 km, Písek – Hajdúszoboszló 753 km a sladkou vodou – bazén s vlnobitím, plavecký bazén,
perličkový a dětský s pozoruhodnými zážitky. Aquapark
Hotel je propojen s termálními lázněmi a zážitkovým areálem
(za příplatek) nabízí velké množství vodních atrakcí včetně
Aqua–Palace.
velkých skluzavek (čtyřtraťová obrovská kamikadze, mohutná
Klimatizované prosklené přemostění na prvním patře hotelu
skluzavka, „černá díra“, „šílená řeka“, Niagara, big hole, twister,
spojuje hotel s termálními lázněmi a letním koupalištěm
z 12 metrů vysoké věže můžete sjíždět z devíti možných
s mořskou pláží. Hotel nabízí 1 a 2 lůžkové klimatizované
skluzavek). Děti pobaví maličké vodopády, v bazénu stojící sloni
pokoje s možností přistýlky (rozkládací lůžko, nedoporučujeme (jako živí), dětská skluzavka a dřevěné hřiště. Kdo se unaví
pro dospělé osoby), propojené pokoje.
klouzáním, může si odpočinout v proudící řece nebo 3 nových
Vybavení pokojů: koupelna, WC, fén, župan, SAT-TV, telefon,
bazénech (pro dospělé, děti a nejmenší).
trezor, Wi-Fi zdarma, minibar, balkon, terasa nebo francouzský
Aqua-Palace s vodní plochou 1 600 m² je zážitkem nejenom
balkon.
pro rodiny s dětmi, ale také pro ty, kteří si přejí zvláštní
tématické lázně a jedinečné wellness zážitky.
Hotelové služby
Koupání v bazénech je obohaceno různými prvky: vodní
Klimatizovaná restaurace s letní terasou k podávání jídel
masáže, masáže, prameny, proudy, bublinkové lázně, vířivky
formou bufetu, drink-bar, drogerie, úschovna zavazadel,
atd. Rodinné a obří skluzavky jsou připravené pro ty, kdo milují
uzavřené parkoviště a krytá garáž za příplatek.
aktivní dobrodružství ve vodě. Exkluzivní dobrodružné bazény
evokují různá období a různá místa (tropický bazén, bazén
Fitness, wellness, sport
v ledové jeskyni, bazén s kinem, termální bazén Pávai, bazén
Do termálních lázní mají hosté neomezený vstup (léčebné
v jeskyni, římský bazén, bazén Ganga, mořský bazén).
lázně: 4 venkovní termální bazény jsou propojeny širokými
krytými chodbami, uvnitř haly jsou 3 kryté bazény s odlišnou
teplotou léčivé vody 32, 36 a 38 °C).

CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 5 = 4 (3. 1.– 11. 7., 29. 8.– 21. 12.)
AKCE 7 = 6 (11. 7.– 29. 8.)

3. 1.–1. 4.
1. 11.–21. 12.

1. 4.–11. 7.
29. 8.–1. 11.

11. 7.–29. 8.
21. 12.–3. 1. 2021

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1 890,–

1 990,–

2 250,–

jednolůžkový pokoj

2 390,–

2 490,–

2 690,–

přistýlka osoba nad 16 let

1 790,–

1 790,–

1 890,–

přistýlka dítě 12–16 let

1 290,–

1 290,–

1 390,–

přistýlka dítě 4–12 let

990,–

990,–

1 090,–

přistýlka dítě do 4 let

490,–

490,–

590,–

příplatek – malá kúra

3 390,–

3 390,–

3 390,–

příplatek – velká kúra

5 590,–

5 590,–

5 590,–

390,–

390,–

390,–

příplatek – osvěžující masáž 30 min.

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní a do zážitkového areálu Aqua-Palace, odpolední kávu a zákusek, zapůjčení
županu, připojení na internet, služby delegáta (22. 5.–27. 6., 18. 8.–8. 9.). Upozorňujeme, že provoz některých bazénů v mimosezóně může být omezen.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkování 2 EUR/auto/noc, vstup do Aquaparku, solárium, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: malá kúra (10 procedur dle doporučení lékaře), velká kúra (20 procedur dle doporučení lékaře).
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Hotel Béke****

Hajdúszoboszló
Fitness, wellness, sport
Praha – Hajdúszoboszló 772 km, Brno – Hajdúszoboszló 570 km,
Ostrava – Hajdúszoboszló 563 km, Písek – Hajdúszoboszló 753 km Wellness centrum hotelu Béke nabízí svým hostům bazény
s vodní plochou 3500 m² (dva kryté termální bazény, jeden
Hotel má vlastní termální lázně a leží v zelené zóně města, cca
krytý plavecký bazén, krytý zážitkový bazén, krytý dětský bazén,
10–15 minut od centra. V jeho blízkosti se nacházejí další hotely, jeden venkovní termální bazén, dva venkovní plavecké bazény),
restaurace a zábavné podniky. Hotel nabízí zrekonstruované
svět sauny – aroma kabina, parní sauna, finská sauna, infra
1 a 2 lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky.
sauna. Možnost léčebných procedur za poplatek. V blízkosti
Vybavení pokojů: koupelna se sprchovým koutem a WC, fén,
hotelu se nachází tenisové a bowlingové hřiště, možnost
SAT-TV, telefon, Wi-Fi připojení, minibar, bezpečností schránka
zapůjčení jízdního kola a v létě speciálního šlapacího vozítka.
a balkon.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
Hotelové služby
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
V restauraci se podává bufetová snídaně a hlavní jídlo formou
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
bufetu či a‘la carte. Večeři lze konzumovat za doprovodu
wellness centru.
příjemné živé hudby. Club-Café očekává své hosty se širokou
nabídkou káv, koktejlů a ostatních nápojů, zmrzlinami
a po domácku zhotovenými zákusky, při hezkém počasí
i na terase. V hale mají hosté k dispozici drink-bar. Další služby:
trezor, prádelna a čistírna, kadeřník, kosmetika, pedikúra,
manikúra, drogerie, biofitotéka, butik s oděvy, pro děti X-box
v lobby, herna, venkovní hřiště, parkoviště u hotelu.

AKCE 5 = 4 (3. 1.– 11. 7., 29. 8.– 21. 12.)
AKCE 7 = 6 (11. 7.– 29. 8.)

3. 1.–1. 4.
1. 11.–21. 12.

1. 4.–11. 7.
29. 8.–1. 11.

11. 7.–29. 8.
21. 12.–3. 1. 2021

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1 790,–

1 890,–

2 090,–

jednolůžkový pokoj

2 090,–

2 250,–

2 350,–

přistýlka osoba nad 16 let

1 550,–

1 590,–

1 750,–

přistýlka dítě 12–16 let

1 090,–

1 190,–

1 290,–

přistýlka dítě 4–12 let

750,–

750,–

790,–

přistýlka dítě do 4 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

příplatek – malá kúra

3 190,–

3 190,–

3 190,–

příplatek – velká kúra

4 990,–

4 990,–

4 990,–

390,–

390,–

390,–

příplatek – osvěžující masáž 25 min.

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness centra a sauny hotelu, zapůjčení županu pro dospělé osoby, uzavřené parkoviště,
služby delegáta (22. 5.–27. 6., 18. 8.–8. 9.).
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do veřejných termálních lázní a Aquaparku, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: malá kúra (10 procedur dle doporučení lékaře), velká kúra (20 procedur dle doporučení lékaře).
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Grand Margaret Island Ensana Health Spa Hotel****

Budapešť

Praha – Budapešť 528 km, Brno – Budapešť 325 km,
Ostrava – Budapešť 472 km, Písek – Budapešť 485 km

minibar (za poplatek), rychlovarná konvice, káva, čaj, některé
pokoje s balkonem.

Hotel má vlastní termální lázně. Nachází se přímo
na Margaretině ostrově v těsné blízkosti hotelu Thermal
Margaret Island Ensana Health Spa Hotel. Hotely jsou spolu
propojeny podzemní vyhřívanou chodbou a služby obou hotelů
jsou hostům k dispozici. Ostrov o ploše několika čtverečních
kilometrů také poskytuje klidné prostředí pro odpočinek
a oddech zejména svým krásným arboretem a čistým ovzduším,
vzdáleným od ruchu velkoměsta, ačkoliv se ve skutečnosti
nachází v jeho samém středu.
Hotel nabízí renovované pokoje DE LUXE s výhledem na ostrov
nebo na Dunaj, s možností přistýlky. Vybavení pokojů:
klimatizace, koupelna se sprchou/vanou, WC, fén, župan,
lázeňské ručníky, pantofle, LCD TV, telefon, Wi-Fi zdarma,
rádio, trezor, minibar (za poplatek), rychlovarná konvice, káva,
čaj, některé pokoje s balkonem, možnost propojení pokojů.
Renovované prostorné pokoje DE LUXE PLUS s výhledem
na ostrov nebo na Dunaj, s možností přistýlky. Vybavení pokojů:
klimatizace, koupelna se sprchou/vanou, WC, fén, župan,
lázeňské ručníky, pantofle, LCD TV, telefon, Wi-Fi zdarma,
rádio, trezor, minibar (za poplatek), rychlovarná konvice, káva,
čaj, některé pokoje s balkonem, možnost propojení pokojů.
Pokoje SUITE s výhledem na ostrov nebo na Dunaj, s možností
přistýlky. Vybavení pokojů: ložnice, obývací pokoj, klimatizace,
koupelna se sprchou / vanou, WC, bidet, fén, župan, lázeňské
ručníky, pantofle, 2× LCD TV, telefon, Wi-Fi zdarma, rádio, trezor,

Hotelové služby
V restauraci Széchenyi, v prostředí připomínajícím slavnou
éru Rakouska-Uherska si mezi vzrostlými stromy na krásné
zahradní terase vychutnáte vybrané pokrmy. Na jídelním lístku
najdete původní maďarská jídla a mezinárodní speciality,
ale i mnoho lehkých, zdravých pokrmů. K večeři hraje každý
den (kromě pondělí) živá hudba. Drink bar Neptun v lázeňské
části, Begonia Café and Terrace, Margaret Brasserie and Victoria
Drink Bar. Bistro Baróka se širokým výběrem z lehkých svačinek,
salátů a čerstvých, zdravých jídel, vynikajícího sladkého pečiva,
zmrzliny, kávy a čaje. Recepce 24 hod., Wi-Fi zdarma, půjčovna
aut, hotelové taxi, garáže za poplatek, uzavřené parkoviště.
Fitness, wellness, sport
K dispozici vnitřní plavecký bazén, jacuzzi, sauna, solárium,
fitness. Hosté využívají služeb hotelu Thermal Margaret Island
Ensana Health Spa Hotel. Součástí hotelu je vnitřní plavecký
bazén 27 °C, venkovní plavecký bazén 26–28 °C, vnitřní termální
bazén 36–38 °C, zážitkový bazén 32–34 °C, bazén na tělocvik
33–35 °C, jacuzzi, sauna, infra sauna, parní a aroma kabina,
fitness, terasa na slunění, solárium, masáže, léčebné procedury.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

9. 1.–21. 3.
1. 11.–24. 12.

21. 3.–10. 4.
24. 6.–30. 8.

10. 4.–24. 6.
30. 8.–1. 11.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji DE LUXE

1 890,–

2 090,–

2 190,–

jednolůžkový pokoj DE LUXE

2 490,–

2 850,–

3 090,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji DE LUXE PLUS

2 090,–

2 290,–

2 390,–

jednolůžkový pokoj DE LUXE PLUS

2 790,–

3 190,–

3 390,–

řádné lůžko v pokoji SUITE

2 490,–

2 690,–

2 890,–

přistýlka osoba nad 12 let

1 490,–

1 490,–

1 490,–

přistýlka dítě 6–12 let

350,–

350,–

350,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

500,–

500,–

500,–

–

1 800,–

–

590,–

590,–

590,–

1× oběd
povinný příplatek v období F1 (29. 7.–3. 8.)/os./pobyt
pes/noc

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezené využívání hotelových termálních lázní, fitness, „hodinku pro dámy“ (koupání v bazénech pouze pro
dámy každé pondělí, středu a pátek v době od 12.00 do 13.00), zapůjčení županu, Wi-Fi, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: parkování 8 EUR/auto/noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci.
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Thermal Margaret Island Ensana Health Spa Hotel****

Budapešť

Praha – Budapešť 528 km, Brno – Budapešť 325 km,
Ostrava – Budapešť 472 km, Písek – Budapešť 485 km

pantofle, 2× LCD TV, telefon, Wi-Fi zdarma, rádio, trezor, minibar
(za poplatek), rychlovarná konvice, káva, čaj, balkon.

Hotel má vlastní termální lázně. Je situován na Margaretině
ostrově v sousedství hotelu Grand Margaret Island Ensana
Health Spa Hotel. Hotely jsou spolu propojeny podzemní
vyhřívanou chodbou a služby obou hotelů jsou hostům
k dispozici. Hotel byl prvním velkoměstským lázeňským
hotelem ve světě, nabízející rozsáhlou řadu léčebných
a wellness služeb. Ostrov o ploše několika čtverečních
kilometrů také poskytuje klidné prostředí pro odpočinek
a oddech zejména svým krásným arboretem a čistým ovzduším,
vzdáleným od ruchu velkoměsta, ačkoliv se ve skutečnosti
nachází v jeho samém středu.
Hotel nabízí zcela renovované pokoje PREMIUM s výhledem
na ostrov nebo na Dunaj, s možností přistýlky. Vybavení pokojů:
klimatizace, koupelna se sprchou, WC, bidet, fén, župan,
lázeňské ručníky, pantofle, LCD TV, telefon, Wi-Fi zdarma, rádio,
trezor, minibar (za poplatek), rychlovarná konvice, káva, čaj,
balkon, možnost propojení pokojů. Pokoje PREMIUM PLUS
s výhledem na Dunaj, s možností přistýlky. Vybavení pokojů:
klimatizace, koupelna s vanou/sprchou, WC, fén, župan,
lázeňské ručníky, pantofle, LCD TV, telefon, Wi-Fi zdarma,
rádio, trezor, minibar (za poplatek), rychlovarná konvice,
káva, čaj, balkon. Pokoje JUNIOR SUITE s výhledem na Dunaj,
s možností přistýlky. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna
s vanou, samostatný sprchový kout, samostatné WC, fén, župan,
lázeňské ručníky, pantofle, LCD TV, telefon, Wi-Fi zdarma,
rádio, trezor, minibar (za poplatek), rychlovarná konvice, káva,
čaj, balkon. Pokoje SUITE s výhledem na Dunaj, s možností
přistýlky. Vybavení pokojů: ložnice, obývací pokoj, klimatizace,
koupelna s vanou, samostatný sprchový kout, WC, bidet,
samostatné WC s umyvadlem, fén, župan, lázeňské ručníky,

Hotelové služby
Nově zrekonstruovaná restaurace Platán nabízí bohatou
snídani formou bufetu. Bistro Baróka se širokým výběrem
z lehkých svačinek, salátů a čerstvých, zdravých jídel,
vynikajícího sladkého pečiva, zmrzliny, kávy a čaje. Drink bar
Neptun v lázeňské části, Begonia Café and Terrace, Margaret
Brasserie and Victoria Drink Bar. V restauraci Széchenyi
v lázeňském hotelu Grand Margaret Island, si mezi vzrostlými
stromy na krásné zahradní terase vychutnáte vybrané
pokrmy. Na jídelním lístku najdete původní maďarská jídla
a mezinárodní speciality, ale i mnoho lehkých, zdravých pokrmů.
K večeři hraje každý den (kromě pondělí) živá hudba.
Recepce 24 hod., Wi-Fi zdarma, půjčovna aut, hotelové taxi,
garáže za poplatek, uzavřené parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Součástí hotelu je vnitřní plavecký bazén 27 °C, venkovní
plavecký bazén 26–28 °C, vnitřní termální bazén 36–38 °C,
zážitkový bazén 32–34 °C, bazén na tělocvik 33–35 °C, jacuzzi,
sauna, infra sauna, parní a aroma kabina, fitness, terasa
na slunění, solárium, masáže, léčebné procedury. Vzhledem
ke svému obsahu minerálních látek jsou léčivé vody Margaretina
ostrova velmi účinné při léčbě nemocí pohybového ústrojí,
potížích s páteří a při neurózách.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

9. 1.–21. 3.
1. 11.–24. 12.

21. 3.–10. 4.
24. 6.–30. 8.

10. 4.–24. 6.
30. 8.–1. 11.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji PREMIUM

1 890,–

2 090,–

2 190,–

jednolůžkový pokoj PREMIUM

2 490,–

2 850,–

3 090,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji PREMIUM PLUS

2 090,–

2 290,–

2 390,–

jednolůžkový pokoj PREMIUM PLUS

2 790,–

3 190,–

3 390,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji JUNIOR SUITE

2 190,–

2 390,–

2 590,–

řádné lůžko v pokoji SUITE

2 490,–

2 690,–

2 890,–

přistýlka osoba nad 12 let

1 490,–

1 490,–

1 490,–

přistýlka dítě 6–12 let

350,–

350,–

350,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

500,–

500,–

500,–

–

1 800,–

–

590,–

590,–

590,–

1× oběd
povinný příplatek v období F1 (29. 7.–3. 8.)/os./pobyt
pes/noc

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezené využívání hotelových termálních lázní, fitness, „hodinku pro dámy“
(koupání v bazénech pouze pro dámy každé pondělí, středu a pátek v době od 12.00 do 13.00), zapůjčení županu, Wi-Fi, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: parkování 8 EUR/auto/noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Pokoje kategorie Premium Plus, Junior Suite a Suite nebudou v období 10. 1.–31. 3. 2020 k dispozici
z důvodu rekonstrukce.
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Aquaworld Resort Budapest****

Budapešť

Praha – Budapešť 528 km, Brno – Budapešť 325 km,
Ostrava – Budapešť 472 km, Písek – Budapešť 485 km

Rodinný pokoj – 2 dvoulůžkové pokoje propojené dveřmi,
v každém pokoji možnost 1 přistýlky pro dítě do 14 let.

Hotel je největším hotelovým komplexem propojeným
s aqua-parkem ve střední Evropě. Nabízí ubytování v elegantně
vybavených pokojích STANDARD, SUPERIOR, JUNIOR SUITE
a apartmánech. Vybavení pokojů: koupelna, WC, fén, župan,
klimatizace, LCD SAT-TV, Wi-Fi, rádio, telefon, minibar, sejf.
Všechny pokoje SUPERIOR jsou s výhledem na Budínské hory
a s balkonem, vybavené rychlovarnou konvicí pro přípravu kávy
nebo čaje. Pokoje JUNIOR SUITE s výhledem na Budínské hory
(za příplatek) mají balkon. Pokoje JUNIOR SUITE s výhledem
na parkoviště balkon nemají. Některé pokoje STANDARD
s výhledem na parkoviště balkon nemají (CK nezaručuje
pokoj s balkonem).

Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bufetu, kavárna, bar
v orientálních lázních, recepce, Wi-Fi připojení k internetu
ZDARMA v celém hotelu. Parkoviště zdarma, podzemní garáže
za poplatek.

Typy pokojů a možnosti přistýlek
Dvoulůžkový pokoj STANDARD, SUPERIOR (1 pokoj) – možnost
přistýlky pro 1 dítě do 14 let. JUNIOR SUITE (1 pokoj) – možnost
přistýlky pro 1 dosp. osobu nebo pro max. 2 děti do 14 let.
Apartmán pro 2–4 osoby (1 ložnice + obývací pokoj) – možnost
přistýlky pro 1 dosp. osobu nebo pro max. 2 děti do 14 let.
Apartmán pro 4–6 osob (2 ložnice + obývací pokoj) – možnost
přistýlky pro 1 dosp. osobu nebo pro 2 děti do 14 let.

Fitness, wellness, sport
Hosté mohou využívat orientální lázně, wellness a fitness
centrum hotelu (vnitřní a venkovní relaxační bazén, mandalový
bazén, turecká parní lázeň hamam, finská sauna a parní
kabina). Hosté mají přímý vstup do AQUAWORLDU (17 vnitřních
a venkovních bazénů, 180 m dlouhá horská řeka, 11 skluzavek
různých délek, bazén s umělým vlnobitím, bazén pro milovníky
surfování, skokanská věž, svět sauny za poplatek a mnoho
dalších atrakcí). Vstup na některé skluzavky a atrakce je
omezen výškou dítěte – více informací na www.hungariatour.cz.
2 kurty na squash, otevřené tenisové kurty za poplatek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4=3 (5. 1.–28. 6., 30. 8.–25. 10., 8. 11.–20. 12.)
SLEVA 5% za včasný nákup při závazné objednávce
pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50%) 60 dnů před
nástupem (platí pro pobyty v období 1. 1.–28. 6.
a 30. 8.–20. 12.).

1. 1.–5. 1., 28. 6.–30. 8., 20. 12.–1. 1. 2021

5. 1.–29. 3., 8. 11.–20. 12.

29. 3.–28. 6., 30. 8.–8. 11.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

2 490,–

1 990,–

2 190,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

3 790,–

2 790,–

3 190,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

2 690,–

2 290,–

2 390,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

3 990,–

3 090,–

3 590,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji JUNIOR SUITE

2 890,–

2 390,–

2 590,–

řádné lůžko v apartmánu pro 2–4 osoby

3 190,–

2 690,–

2 890,–

řádné lůžko v apartmánu pro 4–6 osob

2 090,–

1 890,–

1 950,–

řádné lůžko v rodinném pokoji pro 4–6 osob /*
přistýlka dítě do 7 let
přistýlka dítě 7–14 let
přistýlka osoba nad 14 let

1 990,–

1 790,–

1 890,–

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

990,–

990,–

990,–

1 650,–

1 650,–

1 650,–

příplatek za domácí zvíře/noc

400,–

400,–

400,–

příplatek za podzemní garáž/noc

230,–

230,–

230,–

příplatek za výhled na Budínské hory/pokoj/noc

250,–

250,–

250,–

osoba nad 14 let/noc

dítě 7–14 let/noc

690,–

345,–

POVINNÉ PŘÍPLATKY
Velikonoční příplatek pro noci 10. 4., 11. 4., 12. 4., 13. 4.
Formule 1 pro noci 31. 7., 1. 8., 2. 8., 3. 8.
Silvestrovský příplatek 31. 12.

650,–

320,–

3 090,–

2 190,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, vstup do wellness, fitness a lázeňského centra hotelu, neomezený vstup do Aquaworldu, zapůjčení županu,
parkování na parkovišti u hotelu, připojení na internet, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: minimální délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE a slevy za včasný nákup se nevztahují na příplatky. Uvedené AKCE nelze kombinovat,
to znamená, že nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6 atd.). /* Platí pouze při ubytování 2 dosp. osob + 2 dětí do 14 let
ve 2 dvoulůžkových pokojích propojených dveřmi.
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Hotel Velence Resort & Spa****

Jezero Velence

Praha – jezero Velence 552 km, Brno – jezero Velence 350 km,
Ostrava – jezero Velence 495 km, Písek – jezero Velence 508 km
Hotel je propojen s termálními lázněmi spojovací chodbou.
Leží přímo na břehu Velenského jezera s překrásným výhledem
na jezero a Velenské hory, cca 45 km od Budapešti a 15 km od
Székesfeherváru (sjezd z dálnice M7 cca 5 min).
Hotel nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje STANDARD (v přízemí)
a SUPERIOR (v patře), SUPERIOR PLUS s možností dvou při
stýlek, 2 pokoje pro tělesně postižené, SUITE pokoje. Pro rodiny
s dětmi hotel doporučuje ubytování ve dvou 2 lůžk. pokojích
SUPERIOR, které jsou propojeny dveřmi. Každý pokoj má klimatizaci, koupelnu, WC, župan, fén, SAT-TV, telefon, trezor,
minibar, rychlovarnou konvici, připojení na internet, balkon.
Hotelové služby
Sanse Café & Restaurant s krytou terasou a kouzelným výhledem na jezero nabízí maďarskou, mezinárodní a vegetariánskou
kuchyni, speciality na grilu, světově proslulá vína. Dále je zde
Chef’s Bistro, Papa‘s Bar, Sunset Beach Bar, Well Bar. Dětský
svět – Meet Ele-Philipe! – pro děti jsou zde připravovány animační programy. Recepce 24 hodin, úschovna kol.

Fitness, wellness, sport
Rekreační a wellness park o celkové rozloze 3600 m² (z toho je
vodní plocha 1050 m²) nabízí vnitřní termální bazén 36 °C,
2× vnitřní termální zážitkový bazén s výhledem na jezero 36 °C,
vnitřní jacuzzi s výhledem na jezero 34–36 °C, venkovní termální bazén 34–36 °C (mimo sezónu je provoz omezen), vnitřní
zážitkový bazén 30–32 °C, venkovní zážitkový bazén 30-32 °C,
2× vnitřní dětský bazén 32–34 °C, venkovní plavecký bazén 25 m.
Svět sauny (finská sauna, infra sauna, bio sauna, parní kabina,
ledová a tropická sprcha, tepidárium, solná kabina, Kneippova
lázeň, jacuzzi), fitness, 2 kurty na squash. Možnost wellness
a léčebných masáží za poplatek.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4 = 3 (Sezóna A, nástupy neděle, pondělí,
kromě SVÁTKŮ)

Sezóna A
2. 1.–13. 7.
30. 8.–23. 12.
(kromě SVÁTKŮ)

Sezóna B
13. 7.–30. 8.
SVÁTKY:
10. 4.–13. 4.
1. 5.–4. 5.
30. 5.–2. 6.

Noci:
NE, PO, ÚT,
ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

1 550,–

1 650,–

1 950,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

1 990,–

2 090,–

2 490,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR

1 590,–

1 690,–

1 990,–

jednolůžkový pokoj SUPERIOR

2 090,–

2 190,–

2 590,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 6–14 let

1 050,–

1 090,–

1 290,–

290,–

290,–

290,–

příplatek za pokoj SUPERIOR PLUS/noc/osoba

Cena zahrnuje: 1× ubytování, 1× polopenzi formou bufetu, neomezený vstup do rekreačního a wellness parku hotelu (v den příjezdu od 14.00 do 22.30,
v den odjezdu od 7.00 do 11.00, během pobytu denně od 7.00 do 22.30), zapůjčení županu a osušky, připojení na internet.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkování cca 5 EUR/noc – platba na místě, pojištění léčebných
výloh a storno zájezdu.
Poznámka: Sezóna A – min. délka pobytu 2 noci. Sezóna B – min. délka pobytu 3 noci.
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Thermal Hotel Visegrád**** superior

Visegrád

Praha – Visegrád 558 km, Brno – Visegrád 355 km,
Ostrava – Visegrád 365 km, Písek – Visegrád 499 km

Lepence Brasserie. Recepce, dětský koutek, podzemní garáže
nebo uzavřené parkoviště, půjčovna kol za poplatek.

Hotel, který má vlastní termální lázně, se nachází na krásném
místě v ohybu Dunaje, v těsné blízkosti lesoparku Pilis, pouze
40 km od Budapešti. Hotel nabízí 2 lůžk. pokoje CLASSIC
s výhledem na lesopark, s možností 1 přistýlky a 1 postýlky,
2 lůžk. pokoje PREMIUM s výhledem na Dunaj, s možností
1 přistýlky a 1 postýlky. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna,
WC, župan, fén, Wi-Fi, SAT-TV, rádio, telefon, trezor, minibar.
K dispozici propojené pokoje pro rodiny s dětmi, bezbariérové
pokoje.

Fitness, wellness, sport
Hosté mohou využívat wellness centrum (vnitřní a venkovní
vyhřívaný zážitkový bazén 27-32 °C, termální bazén 34–36 °C,
termální bazén 36–38 °C, letní bazén se sluneční terasou
28–30 °C, dětský bazén 28–30 °C, vyhřívaný venkovní plavecký
bazén 20 m dlouhý 26–28 °C). Svět sauny (finská sauna, infra
sauna, aroma kabina, tepidárium, ledová fontána, zážitková
sprcha), fitness.

Hotelové služby
Restaurace Duna k podávání jídel formou bufetu, nabízí tra
diční maďarskou i mezinárodní kuchyni. Živá hudba v pátek
a sobotu. Drink bar Topaz, Aquamarine bar ve wellnessu,

CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4=3 (sezóna A)
AKCE 5=4 (sezóna A, B)
AKCE 7=6 (sezóna A, B, C, D)

Sezóna A
2. 1.–1. 4.
3. 11.–23. 12.

Sezóna B
1. 4.–10. 4.
13. 4.–1. 5.
3. 5.–29. 5.
1. 6.–1. 7.
1. 9.–23. 10.
26. 10.–1. 11.

Sezóna C
1. 7.–20. 8.
23. 8.–1. 9.

1 690,–

1 890,–

1 990,–

jednolůžkový pokoj CLASSIC

2 150,–

2 390,–

přistýlka osoba nad 12 let

1 390,–

1 490,–

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji CLASSIC

Sezóna D
SVÁTKY
1. 5.–3. 5.
29. 5.–1. 6.
20. 8.–23. 8.
Sezóna E
23. 10.–26. 10.
Velikonoce
1. 11.–3. 11.
Vánoce
(min. délka
10. 4.–13. 4.
pobytu 3 noci) 23. 12.–30. 12.

Sezóna F
Silvestr
30. 12.–2. 1. 2021

2 490,–

2 690,–

3 890,–

2 590,–

3 190,–

3 390,–

4 990,–

1 590,–

1 990,–

2 190,–

3 090,–

přistýlka dítě 6–12 let

845,–

945,–

995,–

1 245,–

1 345,–

1 945,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

příplatek za pokoj PREMIUM (výhled na Dunaj)/osoba/noc

350,–

350,–

350,–

350,–

350,–

350,–

garáž/noc

190,–

190,–

190,–

190,–

190,–

190,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness centra hotelu, připojení na internet, zapůjčení županu a osušky, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=10 atd.).
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Portobello Wellness & Yacht Hotel Esztergom****

Ostřihom

Praha – Ostřihom 514 km, Brno – Ostřihom 315 km,
Ostrava – Ostřihom 342 km, Písek – Ostřihom 474 km
Hotel se nachází v centru historického města Ostřihom, v tichém
a klidném prostředí, 40 km od Budapešti a je propojený
s aquaparkem Aquasziget Spa Esztergom (vnitřní a venkovní
bazény, vířivky, sauny).
Hotel nabízí komfortně zařízené pokoje STANDARD (v pokoji
může být umístěna max. 1 přistýlka a 1 dětská postýlka),
rodinné pokoje (ložnice a obývací pokoj s možností přistýlky
pro 1 dítě do 14 let nebo 2 děti do 10 let) a apartmány (ložnice
a obývací pokoj – s možností přistýlky pro 2 děti do 14 let nebo
1 dosp. osobu). Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna (vana/
sprcha), fén, župan, LCD-TV, Wi-Fi, telefon, trezor, minibar.
Hotelové služby
Restaurace nabízí jídla formou bufetu. Maďarská a mezinárodní
kuchyně je připravovaná z kvalitních místních surovin,

tématické kulinářské akce pro hosty, večeře ve francouzském
stylu. Lobby bar nabízí různé občerstvení, míchané koktejly,
kávu a čaj, kavárna, drink bar. K dispozici recepce, úschovna
zavazadel, půjčovna kol, koutek pro děti, dětské hřiště,
obchod se suvenýry, parkování zdarma, garáže.
Fitness, wellness, sport
Hosté mají přístup do aquaparku Aquasziget Spa Esztergom
(vnitřní zážitkový bazén s různými efekty, whirlpool, dětský
bazén, dva tobogány, infrasauna, venkovní plavecký bazén,
2 obří skluzavky, venkovní zážitkové bazény, svět sauny).
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4=3 (2. 1.–21. 12., kromě SVÁTKŮ)

2. 1.–16. 6.
2. 9.–21. 12.
(kromě SVÁTKŮ)

16. 6.–2. 9.
+ SVÁTKY:
9. 4.–14. 4.
1. 5.–3. 5.
28. 5.–1. 6.
20. 8.–23. 8.
22. 10.–1. 11.
21. 12.–2. 1. 2021

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD

1 790,–

2 190,–

jednolůžkový pokoj STANDARD

2 390,–

2 890,–

řádné lůžko v rodinném pokoji/apartmánu

2 190,–

2 590,–

20 %

20 %

přistýlka osoba nad 12 let – sleva
přistýlka dítě 6–12 let – sleva
přistýlka dítě do 6 let
Silvestr. příplatek (povinný)/osoba

50 %

50 %

ZDARMA

ZDARMA

–

4 190,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do aquaparku Aquasziget Spa Esztergom, připojení na internet, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,2 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, parkování v garáži 5 EUR/auto/noc – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, to znamená, že nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=10 atd.) a neplatí
v období SVÁTKŮ. V době SVÁTKŮ je min. délka pobytu 3 noci. V ostatních termínech 2 noci.
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Hotel Orchidea**** ALL INCLUSIVE

Lipót

a překrásném přírodním prostředí, hosté se mohou těšit na
2× termální bazén 33–38 °C, 1× plavecký bazén, 1× zážitkový
bazén 31–33 °C (tobogán, skokanská deska, masážní vodopád,
podvodní masáže, jacuzzi, gejzír), 1× plážový bazén 28–30 °C
(vlnobití, obří tobogány, dětská část, gejzír), 1× dětský bazén
30–32 °C, vodní mlýn se saunou umístěný na ostrově.

Praha – Lipót 380 km, Brno – Lipót 180 km,
Ostrava – Lipót 326 km, Písek – Lipót 346 km

Hotel, který má vlastní termální lázně, se nachází v příjemném
a klidném prostředí malé vesničky Lipót, nedaleko Dunaje
mezi městy Győr a Mosonmagyaróvár. Nedaleko hotelu jsou
vybudovány městské letní termální lázně (duben – září) –
za poplatek. Nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje s možností 1–2 přistýlek, CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
vybavené klimatizací, koupelnou, fénem, WC, SAT-TV, Wi-Fi,
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
telefonem, trezorem, minibarem, většina pokojů s balkonem.
možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.
Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bufetu, nabízí mezinárodní, ALL INCLUSIVE SERVICE
maďarské speciality, dietní stravu, vegetariánskou stravu,
07.30–10.00 snídaně formou bufetu
kavárna, wellness bar, vinný sklípek, Wi-Fi zdarma, parkování.
12.00–14.00 oběd formou bufetu
16.00–17.00 odpolední svačina formou bufetu
Fitness, wellness, sport
– káva, čaj, koláč, ovoce
Hostům k dispozici neomezené využívání wellness centra
18.30–21.00 večeře formou bufetu
hotelu (venkovní bazén a vnitřní zážitkový bazén s termální
11.00–22.00 minerálka, Pepsi Cola, Schweppes orange, Toma
vodou, čtyři typy infračervených saun – světelná, zvuková,
ovocné šťávy, čaj, káva, rozlévaná vína, točené pivo BORSODI,
bylinná a aromatická, finská sauna, využití fitness a relaxační
domácí pálenka
místnosti). Nedaleko hotelu jsou vybudovány letní termální
lázně (duben – září) – za poplatek, které se nacházejí v klidném

5. 1.–20. 12.
kromě SVÁTKŮ
BALÍČEK

2 NOCI

3 NOCI

4 NOCI

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

3 890,–

5 690,–

7 390,–

přistýlka dítě do 3 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 3–10 let

2 290,–

3 490,–

4 590,–

přistýlka dítě 10–14 let

2 990,–

4 290,–

5 690,–

Příplatek za letní sezónu 15. 6.–15. 9.
osoba nad 14 let/noc

290,–

dítě 3–14 let/noc

190,–

dítě do 3 let

ZDARMA

Cena zahrnuje: 2×/3×/4× ubytování s ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezený vstup do wellness centra hotelu
(v den příjezdu od 14.00 do 23.00, během pobytu denně od 7.00 do 23.00, v den odjezdu do 10.00), zapůjčení županu a osušky, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,6 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstupné do městských letních termálních lázní,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Výše uvedené ceny neplatí v období SVÁTKŮ: 13. 3.–15. 3., 9. 4.–14. 4., 30. 4.–3. 5., 29. 5.–1. 6., 22. 10.–1. 11.
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Aqua Hotel Termál***

Mosonmagyaróvár
Praha – Mosonmagyaróvár 369 km, Brno – Mosonmagyaróvár
169 km, Ostrava – Mosonmagyaróvár 315 km,
Písek – Mosonmagyaróvár 357 km

Fitness, wellness, sport
Hostům přímo v hotelu k dispozici krytý bazén s termální vodou,
finská sauna, infra sauna. Z hotelu přejdete rovnou do parku
termálních lázní (není propojen krytou spojovací chodbou),
Hotel se nachází přímo v termálním areálu (není propojen krytou kde můžete relaxovat a léčit své zdravotní problémy v bazénech
spojovací chodbou). Nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje STANDARD
s léčivou vodou (vnitřní plavecký bazén 33,3 m, 28-29 °C, bazén
bez možnosti přistýlky, které mají koupelnu s WC, fén, SAT-TV,
s léčivou vodou 36–38 °C, koupelový a sedací bazén 30-33 °C,
telefon, minibar, trezor a 1 a 2 lůžkové pokoje STANDARD PLUS
bazén s léčivou vodou perličkový 36–38 °C, wellness bazén
s možností přistýlky pro dítě do 14 let, které mají francouzskou
32–34 °C, bazén s léčivou vodou 28–30 °C, venkovní plavecký
postel, koupelnu s WC, fén, SAT-TV, telefon, minibar, trezor,
bazén 25 m, 26–28 °C). Možnost lékařské prohlídky, léčebných
klimatizaci, připojení na internet. K dispozici propojené pokoje
procedur, masáží, zubního ošetření. Pes: ne.
STANDARD PLUS, bezbariérové pokoje STANDARD PLUS.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku
Hotelové služby
bazénu/ů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má
Restaurace k podávání snídaní a večeří. Recepce 24 hod., výtah, možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
trezor, internet, úschovna zavazadel, prádelna, čistírna,
wellness centru.
uzavřené parkoviště zdarma.

Balíček 2 noci
„Aqua – Romantik“
2. 1.–3. 4.
29. 10.–23. 12.
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD PLUS
jednolůžkový pokoj STANDARD
jednolůžkový pokoj STANDARD PLUS

3 350,–
3 590,–
4 250,–
4 490,–

3. 4.–29. 10.

3 590,–
3 790,–
4 590,–
4 790,–

Balíček 4 noci
„Aqua – relaxační dny“

2. 1.–3. 4.
29. 10.–23. 12.
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD PLUS
jednolůžkový pokoj STANDARD
jednolůžkový pokoj STANDARD PLUS

6 490,–
6 690,–
7 690,–
7 890,–

3. 4.–29. 10.

6 690,–
6 990,–
7 990,–
8 290,–

Balíček 3 noci
2. 1.–3. 4.
29. 10.–23. 12.

4 990,–
5 190,–
6 090,–
6 290,–

Balíček 7 nocí

2. 1.–3. 4.
29. 10.–23. 12.

10 990,–
11 590,–
13 290,–
13 490,–

3. 4.–29. 10.

5 190,–
5 490,–
6 490,–
6 790,–

3. 4.–29. 10.

11 590,–
11 990,–
13 850,–
14 490,–

Cena balíčku „Aqua – Romantik“ (pobyt 2 noci) zahrnuje: 2× ubytování s polopenzí (snídaně – bufet, večeře – výběr ze 3 menu), 1 malá láhev sektu/pokoj,
1× medová masáž zad (15 min), vstup do hotelového termálního bazénu, finské sauny a infra kabiny, vstup do termálního areálu a sauny, parkování.
Cena balíčku (pobyt 3 noci) zahrnuje: 3× ubytování s polopenzí (snídaně – bufet, večeře – výběr ze 3 menu), vstup do hotelového termálního bazénu,
finské sauny a infra kabiny, vstup do termálního areálu a sauny, parkování.
Cena balíčku „Aqua – relaxační dny“ (pobyt 4 noci) zahrnuje: 4× ubytování s polopenzí (snídaně – bufet, večeře – výběr ze 3 menu), 1× masáž na přání
(15 min.) – dle výběru medová nebo čokoládová nebo aroma, vstup do hotelového termálního bazénu, finské sauny a infra kabiny, vstup do termálního
areálu a sauny, parkování.
Cena balíčku (pobyt 7 nocí) zahrnuje: 7× ubytování s polopenzí (snídaně – bufet, večeře – výběr ze 3 menu), vstup do hotelového termálního bazénu,
finské sauny a infra kabiny, vstup do termálního areálu a sauny, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 350 HUF/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, zapůjčení županu cca 600 HUF/dospělá osoba / den – platba
na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu. Poznámka: uvedené ceny neplatí v období Velikonoc – ceny a termíny na vyžádání v CK.
Příplatek za balkon – možné pouze u pokoje STANDARD PLUS – 200 Kč/pokoj/noc.
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Hotel Flóra***
AUTOBUSOVÉ zájezdy s výlety

Eger

pobyt 7 nocí, autobusem s jednodenním výletem
do jeskynních lázní Miskolc Tapolca, s večerním koupáním
v Egerszalóku a prohlídkou Egeru – města vína a baroka.
Program
1. den odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do hotelu,
od cca 14.00 ubytování, koupání a relaxace
v lázních, večeře.
2. den snídaně, koupání a relaxace v lázních, večeře.
3. den snídaně, prohlídka města Egeru, koupání a relaxace
v lázních, večeře.
4. den snídaně, koupání a relaxace v lázních, večeře.
5. den snídaně, v cca 9.00 odjezd do Miskolc Tapolca, koupání
v jeskynních lázních, večeře.
6. den snídaně, koupání a relaxace v lázních, večeře. V cca 20.30
odjezd do Egerszalóku (případně do Demjénu) – noční koupání.
7. den snídaně, koupání a relaxace v lázních, večeře.
8. den snídaně, v cca 11.00 odjezd zpět do ČR.

Prohlídka Egeru
Začátek pěší prohlídky po snídani v 9.30. Prohlídka zahrnuje:
budovu Megyeháza (Župní dvůr) – bývalá věznice s nádherně
kovanými vraty – mistrovská práce kováře Henrika Fazoly,
komplex budov lycea, bazilika, Arcibiskupský palác, tržnice,
náměstí Dobó, budova eklektické radnice, barokní kostel
minoritů sv. Antonína z Padovy, minaret, Egerský hrad – symbol
maďarského vlastenectví, hradní bašta, hrob spisovatele
Gárdonyiho Gézy, který napsal nesmrtelný román o bojích proti
Turkům (Egerské hvězdy), kasematy, atd. (vstupenky individuálně
dle zájmu). Prohlídka končí v Údolí krásné ženy, kde se nachází
celá řada vinných sklípků s bohatou nabídkou věhlasných vín.

počet
nocí

trasa
viz. strana 67

řádné lůžko ve
dvoulůžkovém pokoji

jednolůžkový pokoj

7

B2, D

11 990,–

14 990,–

1. 9.–8. 9. (út–út)

7

D

11 990,–

14 990,–

13. 9.–20. 9. (ne-ne)

7

C

11 990,–

14 990,–

termíny
5. 7.–12. 7. (ne-ne)

Cena zahrnuje: 7× ubytování s polopenzí formou bufetu, vstup do termálních lázní včetně zážitkové části, sauny a fitness, dopravu, prohlídku Egeru,
1denní výlet do jeskynních lázní Miskolc Tapolca, 1× výlet na večerní koupání do Egerszalóku, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu,
vstupné do termálních lázní v Miskolc Tapolca, vstupné do termálních lázní v Egerszalóku, vstupy do muzeí a památkových objektů.
Poznámka: právo na změnu programu vyhrazeno.
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Hotel Aquaworld Resort Budapest****
AUTOBUSOVÉ zájezdy s výlety

Budapešť

3 noci autobusem, s prohlídkou Budapešti, s průvodcem
a koupáním v jednom z největších aquaparků střední Evropy,
který je propojený s hotelem.
Program
1. den odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do hotelu,
od cca 14.00 ubytování, koupání, relaxace v Aquaworldu
a hotelovém wellness a fitness, večeře.
2. den snídaně, prohlídka Budapešti s průvodcem nebo
koupání, relaxace v Aquaworldu a hotelovém wellness
a fitness, večeře.
3. den snídaně, koupání, relaxace v Aquaworldu a hotelovém
wellness a fitness, večeře.
4. den snídaně, v cca 11.00 odjezd zpět do ČR.
Prohlídka Budapešti
Naše cca čtyřhodinová prohlídka maďarské metropole –
Budapešti – začíná na náměstí Hrdinů (výstup z autobusu),
kde se v kostce seznámíme s dějinami Maďarska, počínaje
od devátého století a konče stoletím jednadvacátým.
K tomu nám poskytne krásnou kulisu Miléniový pomník,
muzejní budovy, Zámek Vajdahunyad a celé Městské sady,
včetně Zoologické zahrady, Széchenyiho lázní nebo proslulé
restaurace Gundel.

termíny

počet
nocí

trasa
viz. strana 67

Z náměstí Hrdinů pojedeme po Andrássyho třídě, která ústí
do náměstí Erzsébet a skrývá také hodně zajímavostí.
Mimo jiné pod touto třídou jezdí nejstarší metro na kontinentu,
nacházejí se na ní nebo v její těsné blízkosti krásné paláce,
několik divadel, spousta sídel diplomatických sborů, také
Velvyslanectví ČR, a v neposlední řadě budova Státní Opery.
Poté pokračujeme po třídě Bajcsy-Zsilinszky, zde si prohlé
dneme největší kostel Budapešti, Svatoštěpánskou baziliku
(vstupné fakultativně).
Pokračujeme autobusem podél bývalých městských hradeb
města Pešti, podíváme se na největší Synagogu Evropy, pak
přejedeme přes Dunaj na budínskou stranu. Tato kopcovitá
část města nabízí četná vyhlídková místa. Krásná vyhlídka
se nachází z kopce Gellért, je to dokonce UNESCEM chráněné
panorama, takže zde opět vystoupíme z autobusu, abychom
se mohli pokochat.
Odtud se přemístíme autobusem na Budínský hrad,
kde budeme procházet pěšky, podíváme se na Matyášův
chrám (vstupné fakultativně), na Rybářskou baštu (vstupné
fakultativně) a na exteriér Královského paláce.
Poté pokračujeme autobusem zpátky na pešťskou stranu
a přiblížíme se k Centrální Tržnici, kde naše prohlídka končí
a nastane chvíle nákupu a volného času.
V závislosti na dopravní situaci a dalších nepředvídatelných
okolnostech je změna programu vyhrazena.

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji STANDARD

jednolůžkový
pokoj STANDARD

přistýlka dítě
7–14 let

přistýlka dítě
do 7 let

30. 4.–3. 5. (čt-ne)

3

D

7 690,–

10 690,–

4 990,–

1 990,–

15. 10.–18. 10. (čt-ne)

3

B3

7 690,–

10 690,–

4 990,–

1 990,–

Cena zahrnuje: 3× ubytování s polopenzí formou bufetu, vstup do Aquaworldu, vstup do wellness, fitness a lázeňského centra hotelu, dopravu, prohlídku
Budapešti s průvodcem, zapůjčení županu, pobytovou taxu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storno zájezdu, vstupy do muzeí a památkových objektů.
Poznámka: právo na změnu programu vyhrazeno.
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RELAXAČNÍ POBYTY ~ AUTOBUSEM
Hotel Park Inn**** ALL INCLUSIVE

Sárvár

ALL INCLUSIVE SERVICE
7.00–10.00 (do 10.30 v sobotu a neděli) snídaně formou bufetu
10.00–11.30 brunch
11.30–14.00 oběd formou bufetu
15.00–16.30 odpolední snack
17.30–21.30 večeře formou bufetu
7.00–21.30 neomezená konzumace nápojů – nápoje z automatu
(káva, voda, nealko nápoje a džusy), široká nabídka čajů, točené
pivo a rozlévaná vína

Program
1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do Sárváru,
od cca 15.00 ubytování a koupání v termálních lázních.
2. den a 3. den (2.–4.) koupání a relaxace.
4. den (5. den) koupání a relaxace do cca 11.30.
Pokoje jsou k dispozici do 12.00. Odjezd zpět do ČR
v cca 12.15. V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

termíny

počet
nocí

trasa
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řádné lůžko ve dvoulůžkovém
pokoji STANDARD

přistýlka

přistýlka
dítě 6-14 let

přistýlka
dítě do 6 let

jednolůžkový pokoj
STANDARD

13. 2.–16. 2. (čt–ne)

3

C

6 990,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

8 990,–

19. 2.–23. 2 (st–ne)

4

B3, D

7 990,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

9 990,–

26. 2.–1. 3. (st-ne)

4

A

7 990,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

9 990,–

4. 3.–8. 3. (st-ne)

4

E

8 290,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

10 990,–

5. 3.–8. 3. (čt-ne)

3

D

6 990,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

8 990,–

11. 3.–15. 3. (st-ne)

4

G

8 290,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

10 990,–

12. 3.–15. 3. (čt-ne)

3

G

7 690,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

9 990,–

18. 3.–22. 3. (st-ne)

4

C

8 290,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

10 990,–

5. 4.–9. 4. (ne-čt)

4

X

8 490,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

11 190,–

26. 4.–30. 4. (ne-čt)

4

S2

7 990,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

9 990,–

7. 5.–10. 5. (čt-ne)

3

M, D

8 990,–

6 790,–

5 790,–

1 590,–

12 690,–

27. 9.–1. 10. (ne-čt)

4

G, D

8 490,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

11 190,–

4. 10.–8. 10. (ne-čt)

4

A

8 490,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

11 190,–

11. 10.–15. 10. (ne-čt)

4

E

8 490,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

11 190,–

1. 11.–5. 11. (ne-čt)

4

L

8 490,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

11 190,–
10 990,–

5. 11.–8. 11. (čt-ne)

3

D

7 790,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

8. 11.–12. 11. (ne-čt)

4

B3

8 490,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

11 190,–

12. 11.–15. 11. (čt-ne)

3

E

7 990,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

10 990,–

15. 11.–19. 11. (ne-čt)

4

E

8 490,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

11 190,–

19. 11.–22. 11. (čt-ne)

3

O2

7 990,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

10 990,–

26. 11.–29. 11. (čt-ne)

3

B3, D

7 690,–

6 490,–

5 490,–

1 590,–

9 990,–

Cena zahrnuje: 3×/4× ubytování se stravováním ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezený vstup do termálního areálu (v den příjezdu od cca
15.00, v den odjezdu do cca 12.00), dopravu, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
UPOZORNĚNÍ: termální lázně Sárvár plánují v roce 2020 postupnou rekonstrukci termálních lázní. Plánovaný termín 15. 1.–15. 3. 2020 byl 10. 12. 2019 zrušen.
Nové termíny a informace nejsou momentálně známy. Prosím, sledujte aktuální informace na www.hungariatour.cz. V případě omezení služeb lázní z výše
uvedených důvodů nebude poskytnuta žádná kompenzace. Klient má možnost využívat další služby lázní (bazény a jiné).
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RELAXAČNÍ POBYTY ~ AUTOBUSEM
Hotel Park Inn**** ALL INCLUSIVE

Zalakaros

Program
1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do Zalakarose, od cca
15.00 ubytování a koupání v termálních lázních.
2. a 3. den (2.–4. den) koupání a relaxace.
4. den (5. den)
koupání a relaxace do cca 11.30. Pokoje jsou k dispozici do 12.00.
Odjezd zpět do ČR v cca 12.15. Ve večerních hodinách příjezd do ČR.

termíny

počet
nocí

ALL INCLUSIVE SERVICE
7.00–10.00 snídaně formou bufetu
10.30–11.30 brunch
12.00–15.00 oběd formou bufetu
15.30–17.00 odpolední snack
18.00–21.30 večeře formou bufetu
7.00–21.30 neomezená konzumace nápojů: nápoje z automatu
(káva, voda, nealko nápoje a džusy), široká nabídka čajů, točené
pivo a rozlévaná vína

trasa
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řádné lůžko ve dvoulůžkovém
pokoji STANDARD

přistýlka

přistýlka
dítě 6-14 let

přistýlka
dítě do 6 let

jednolůžkový pokoj
STANDARD

13. 2.–16. 2. (čt-ne)

3

C

6 990,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

8 990,–

19. 2.–23. 2. (st-ne)

4

B3, D

7 990,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 790,–

20. 2.–23. 2. (čt-ne)

3

B3, D

6 990,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

8 990,–

26. 2.–1. 3. (st-ne)

4

A

7 990,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 790,–

27. 2.–1. 3. (čt-ne)

3

A

6 990,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

8 990,–

4. 3.–8. 3. (st-ne)

4

E

7 990,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 790,–

5. 3.–8. 3. (čt-ne)

3

E

6 990,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

8 990,–

11. 3.–15. 3. (st-ne)

4

G

7 990,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 790,–

12. 3.–15. 3. (čt-ne)

3

G

6 990,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

8 990,–

18. 3.–22. 3. (st-ne)

4

C

7 990,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 790,–

5. 4.–9. 4. (ne-čt)

4

X

8 290,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 950,–

30. 4.–3. 5. (čt-ne)

3

L

7 790,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

10 150,–

27. 9.–1. 10. (ne-čt)

4

G, D

8 690,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

11 490,–

4. 10.–8. 10. (ne-čt)

4

A

8 290,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 950,–

11. 10.–15. 10. (ne-čt)

4

E

8 290,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 950,–

25. 10.–29. 10. (ne-čt)

4

C

8 690,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

11 490,–

1. 11.–5. 11. (ne-čt)

4

L

7 990,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 790,–

5. 11.–8. 11. (čt-ne)

3

B3, D

6 990,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

8 990,–

8. 11.–12. 11. (ne-čt)

4

B3, D

7 990,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 790,–

12. 11.–15. 11. (čt-ne)

3

E

6 990,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

8 990,–

15. 11.–19. 11. (ne-čt)

4

E

7 990,–

6 990,–

5 590,–

1 690,–

10 790,–

19. 11.–22. 11. (čt-ne)

3

O2

6 990,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

8 990,–

26. 11.–29. 11. (čt-ne)

3

B3, D

6 990,–

6 590,–

5 290,–

1 690,–

8 990,–

Cena zahrnuje: 3×/4× ubytování se stravováním ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezený vstup do termálního areálu (v den příjezdu od cca
15.00, v den odjezdu do cca 11.30), dopravu, zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
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RELAXAČNÍ POBYTY ~ AUTOBUSEM
Hotel Répce Gold**** POLOPENZE

Bükfürdő

Program
1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do Bükfürdő, od cca
14.00 ubytování a koupání v termálních lázních včetně zážitkové části (kromě světa sauny), večeře.
2. a 3. den (2.–4., 2.–6. den) snídaně, koupání a relaxace, večeře.

4. den (5. den, 7. den) snídaně, koupání a relaxace ve wellness
centru hotelu. V den odjezdu již není vstup do termálních lázní
v ceně. Pokoje jsou k dispozici do 10.00. Odjezd zpět do ČR
v cca 10.15 – 12.15. V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

počet
nocí

trasa
viz. strana 67

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém pokoji

přistýlka

přistýlka
dítě 3-12 let

přistýlka
dítě do 3 let

jednolůžkový pokoj

27. 2.–1. 3. (čt-ne)

3

A

6 290,–

5 190,–

3 990,–

1 590,–

6 990,–

5. 3.–8. 3. (čt-ne)

3

E

6 290,–

5 190,–

3 990,–

1 590,–

6 990,–

12. 3.–15. 3. (čt-ne)

3

B3, D

6 290,–

5 190,–

3 990,–

1 590,–

6 990,–

29. 3.–4. 4. (ne-so)

6

C

10 990,–

8 990,–

6 490,–

1 590,–

12 990,–

30. 4.–3. 5. (čt-ne)

3

B3, D

7 590,–

5 690,–

4 290,–

1 590,–

8 690,–

17. 5.–21. 5. (ne-čt)

4

O2

6 990,–

5 390,–

4 290,–

1 590,–

7 990,–

termíny

25. 9.–28. 9. (pá-po)

3

L

7 590,–

5 690,–

4 290,–

1 590,–

8690,–

4. 10.–8. 10. (ne-čt)

4

E

6 990,–

5 390,–

4 290,–

1 590,–

7 990,–

14. 11.–17. 11. (so-út)

3

B3, D

7 590,–

5 690,–

4 290,–

1 590,–

8 690,–

19. 11.–22. 11. (čt-ne)

3

O2

6 290,–

5 190,–

3 990,–

1 590,–

6 990,–

26. 11.–29. 11. (čt-ne)

3

G

6 290,–

5 190,–

3 990,–

1 590,–

6 990,–

29. 11.–2. 12. (ne-st)

3

S

6 290,–

5 190,–

3 990,–

1 590,–

6 990,–

Cena zahrnuje: 3×/4×/6× ubytování s polopenzí formou bufetu, 1× minerální vodu (0,25 l)/osoba/večeře, neomezený vstup do termálních lázní včetně
zážitkové části lázní, kromě světa sauny, (v den příjezdu vstup do termálních lázní od cca 14.00, v den odjezdu již vstup do termálních lázní není v ceně),
neomezený vstup do wellness centra hotelu, dopravu, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: vstup do světa sauny (za příplatek – platba na místě), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: povinný příplatek – pobytová taxa 60 Kč/noc/osoby nad 18 let. Z organizačních důvodů bude u skupin stanoven čas večeře vedoucím
restaurace hotelu a bude upřesněn delegátem CK Hungariatour v místě.

Danubius Hotel Bük**** ALL INCLUSIVE

Bükfürdő

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: na základě rozhodnutí centrály řetězce hotelů „Danubius“ bude od 1. 1. 2020 Danubius Hotel Bük****
patřit do skupiny wellness hotelů a již nebude poskytovat léčebné služby. V bazénech nebude k dispozici termální voda.

Program
1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do Bükfürdő,
od cca 14.00 ubytování a koupání ve wellness centru hotelu.
2. a 3. den (2.–4. den) koupání a relaxace.
4. den (5. den) koupání a relaxace. Pokoje jsou v den odjezdu
k dispozici do 11.00. Odjezd zpět do ČR v cca 11.15–12.15.
V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

ALL INCLUSIVE SERVICE
07.00–10.00: snídaně formou bufetu
10.00–12.00: snídaně PLUS – pečivo, jogurty, ovoce
12.00–14.00: oběd formou bufetu (polévky, saláty, zelenina, sladké
pečivo, hlavní chody – maďarské a mezinárodní
speciality, dorty, ovoce, zdravá výživa, dětský bufetový koutek)
14.00–18.00: pizza, palačinky, dorty, zmrzlina, ovoce
18.00–22.00: večeře formou bufetu
10.00–22.00: nealkoholické nápoje, káva, čaj
11.00–22.00: rozlévaná vína, točené pivo

počet
nocí

trasa
viz. strana 67

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém pokoji
STANDARD PLUS

přistýlka

přistýlka dítě
6–14 let

přistýlka dítě
do 6 let

jednolůžkový pokoj
STANDARD PLUS

20. 2.–23. 2 (čt–ne)

3

B3, D

6 790,–

5 590,–

4 290,–

1 590,–

7 790,–

18. 3.–22. 3. (st–ne)

4

O2

8 690,–

6 890,–

4 650,–

1 590,–

9 990,–

6. 5.–10. 5. (st–ne)

4

M

8 690,–

6 890,–

4 650,–

1 590,–

9 990,–

24. 9.–28. 9. (čt–po)

4

G, D

8 690,–

6 890,–

4 650,–

1 590,–

9 990,–

termíny

21. 10.–25. 10. (st–ne)

4

O2

8 690,–

6 890,–

4 650,–

1 590,–

9 990,–

28. 10.–1. 11. (st–ne)

4

A

8 690,–

6 890,–

4 650,–

1 590,–

9 990,–

5. 11.–8. 11. (čt–ne)

3

E

6 790,–

5 590,–

4 290,–

1 590,–

7 790,–

26. 11.–29. 11. (čt–ne)

3

B3, D

6 790,–

5 590,–

4 290,–

1 590,–

7 790,–

Cena zahrnuje: 3×/4× ubytování se stravováním ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out, v den příjezdu ani odjezdu není oběd v ceně), neomezený vstup
do wellness centra hotelu (v den příjezdu od 14.00, v den odjezdu do 11.00), dopravu, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstupné do městských termálních lázní, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.
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Spirit Hotel Thermal Spa***** POLOPENZE

Sárvár

Program
1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do Sárváru,
od cca 14.00 ubytování a koupání v lázních hotelu, večeře.
2. a 3. den snídaně, koupání a relaxace, večeře.

4. den snídaně, koupání a relaxace.
Pokoje jsou k dispozici do 11.00. Odjezd zpět do ČR v cca 11.15.
V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

počet
nocí

trasa
viz. strana 67

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém pokoji
PREMIUM

jednolůžkový pokoj
PREMIUM

Příplatek za další volné sedadlo
v autobuse (pro komfortnější
cestování)

19. 4.–22. 4. (ne–st)

3

C

8 590,–

9 990,–

500,–

8. 11.–11. 11. (ne–st)

3

B3

8 590,–

9 990,–

500,–

termíny

Cena zahrnuje: 3× ubytování s polopenzí, SPIRIT WELCOME DRINK, neomezené využívání „oázy“ lázeňského wellness centra (10 000 m², vnitřní a venkovní
bazény s termální vodou, zážitkové bazény, vířivky, Kneippův bazén, krytý plavecký bazén 25 m × 12 m), využívání světa sauny (parní kabina, růžová sauna,
finská sauna, infra sauna, aroma kabina, Laconium, Frigidarium, venkovní vířivka, tropická zážitková sprcha), fitness centrum, dopravu, zapůjčení županu,
služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,6 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

JUFA Vulkan Thermen Resort**** POLOPENZE

Celldömölk

Program
1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do Celldömölku,
od cca 14.00 ubytování, koupání a relaxace v termálních lázních
JUFA, večeře.
2. den a 3. den (2.–4. den) snídaně, koupání a relaxace v termálních lázních JUFA, večeře.

4. den (5. den) snídaně, koupání a relaxace v termálních lázních
JUFA. Pokoje jsou k dispozici do 11.00. Odjezd zpět do ČR v cca
11.15. V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

počet
nocí

trasa
viz. strana 67

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém pokoji

přistýlka

přistýlka
dítě 6-16 let

přistýlka
dítě do 6 let

jednolůžkový pokoj

5. 3.–8. 3. (čt-ne)

3

L

5 990,–

5 390,–

4 190,–

1 590,–

6 990,–

18. 3.–22. 3. (st-ne)

4

O2

6 990,–

6 290,–

4 890,–

1 590,–

7 990,–

30. 4.–3. 5. (čt-ne)

3

B3, D

5 990,–

5 390,–

4 190,–

1 590,–

6 990,–

termíny

7. 5.–10. 5. (čt-ne)

3

G

5 990,–

5 390,–

4 190,–

1 590,–

6 990,–

27. 9.–1. 10. (ne-čt)

4

D, G

6 990,–

6 290,–

4 890,–

1 590,–

7 990,–

14. 10.–18. 10. (st-ne)

4

L

6 990,–

6 290,–

4 890,–

1 590,–

7 990,–

19. 11.–22. 11. (čt-ne)

3

O2

5 990,–

5 390,–

4 190,–

1 590,–

6 990,–

26. 11.–29. 11. (čt-ne)

3

D, B3

5 990,–

5 390,–

4 190,–

1 590,–

6 990,–

Cena zahrnuje: 3× /4× ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních lázní VULKAN, sauny a fitness centra, dopravu, zapůjčení
županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

Thermal Hotel Balance**** POLOPENZE

Lenti

Program
1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do Lenti,
od cca 15.00 ubytování, koupání a relaxace ve wellness centru
hotelu a v termálních lázních, večeře.
2. a 3. den snídaně, koupání a relaxace ve wellness centru
hotelu a v termálních lázních, večeře.
termíny

počet
nocí

trasa
viz. strana 67

4. den snídaně, koupání a relaxace ve wellness centru hotelu
a v termálních lázních. Pokoje jsou k dispozici do 11.00. Odjezd
zpět do ČR v cca 11.15. V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém pokoji
SUPERIOR

přistýlka

přistýlka
dítě 4-10 let

přistýlka
dítě do 4 let

jednolůžkový pokoj
SUPERIOR

30. 4.–3. 5. (čt-ne)

3

A

6 690,–

5 990,–

5 590,–

1 590,–

8 190,–

7. 5.–10. 5. (čt-ne)

3

D

6 690,–

5 990,–

5 590,–

1 590,–

8 190,–

27. 9.–30. 9. (ne–st)

3

B3

6 690,–

5 990,–

5 590,–

1 590,–

8 190,–

15. 11.–18. 11. (ne–st)

3

L

6 690,–

5 990,–

5 590,–

1 590,–

8 190,–

Cena zahrnuje: uvítací drink, 3× ubytování, 3× polopenzi formou bufetu, 15.30 -16.00 „sladkou půlhodinku“, neomezený vstup do veřejných termálních
lázní Lenti, vstup do hotelového wellness a sauny (4. patro) s občerstvením (čaj, ovoce), vstup do nové kryté zážitkové části (zážitkový bazén 33 °C
určený pro mladší generaci: brouzdaliště a skluzavka pro nejmenší, masážní lůžka, široká skluzavka, vodní hřib, gejzíry, zážitkový bazén 34 až 36 °C
určený pro generaci středního a staršího věku: masážní lůžka, masážní lavice, 4 krční sprchy, jacuzzi, gejzíry), dopravu, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
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Hotel Répce Gold**** AUTOBUSEM

Bükfürdő

Více informací o hotelu naleznete na str. 10
Lázně
V Bükfürdő narazili výzkumníci ropy v r. 1971 na pramen
o teplotě 58 °C, který chrlí z hloubky země 1000 l/min. Léčivá
voda má mimořádně vysoký obsah železa, je to charakteristická
zemito-vápenitá voda s konstantním podílem vápníku, hořčíku
a hydrogenuhličitanů. Kryté lázně a koupaliště s léčivou termální a pitnou vodou se rozprostírají na 13 ha a jeho vodní plocha
je více než 5 000 m². Komplex s 27 bazény očekává návštěvníky
po celý rok, aby zde léčili a zregenerovali své tělo. Milovníkům
sauny je určen svět sauny pro 150 osob (tepidarium, aromatická

parní sauna, infračervená i finská sauna, ledová kabina,
aromatická sauna a venkovní finská sauna, vnitřní a venkovní
ochlazovací bazén, jacuzzi, Kneippův bazén).
Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza
(řídnutí kostí), diskopatie, lumbago, Bechtěrevova nemoc,
chronický zánět kloubů, dna, revmatismus měkkých tkání,
rehabilitace po ortopedických a neurochirurgických operacích,
poúrazová rehabilitace, chronické gynekologické a urologické
záněty, chronický žaludeční katar, žaludeční vředy,
zažívací potíže.

trasa
viz. strana 67

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji

přistýlka

přistýlka
dítě 3-12 let

přistýlka
dítě do 3 let

jednolůžkový
pokoj

12. 05.–20. 05.

A

12 500,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

14 550,–

19. 05.–27. 05.

G, D

12 500,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

14 550,–

termíny

26. 05.–03. 06.

E, D

12 900,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

14 950,–

02. 06.–10. 06.

K, D

12 900,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

14 950,–

09. 06.–17. 06.

O, D

12 900,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

14 950,–

16. 06.–24. 06.

H

12 900,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

14 950,–

23. 06.–01. 07.

B3

12 900,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

14 950,–

30. 06.–08. 07.

E

13 990,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

15 990,–

07. 07.–15. 07.

C

13 990,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

15 990,–

14. 07.–22. 07.

B3

13 990,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

15 990,–

21. 07.–29. 07.

G

13 990,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

15 990,–

28. 07.–05. 08.

C

13 990,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

15 990,–

04. 08.–12. 08.

B3

13 990,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

15 990,–

11. 08.–19. 08.

N

13 990,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

15 990,–

18. 08.–26. 08.

B3

13 990,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

15 990,–

25. 08.–02. 09.

B3

13 990,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

15 990,–

01. 09.–09. 09.

S

12 900,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

14 950,–

08. 09.–16. 09.

A

12 900,–

10 990,–

7 990,–

1 590,–

14 950,–

15. 09.–23. 09./*

O

12 400,–

10 490,–

7 490,–

1 590,–

14 450,–

Povinný příplatek – pobytová taxa – osoby nad 18 let/noc/60,–
Cena zahrnuje: 7× ubytování, 7× snídani formou bufetu, 8× večeři formou bufetu (včetně odjezdového dne, kromě 15. 9.–23. 9.),
1× minerální vodu (0,25 l)/osoba/večeře, dopravu autobusem, vstupné do termálního areálu, do zážitkové části lázní (kromě světa sauny) na dny St, Čt, Pá,
So, Ne, Po, Út, využívání wellness ostrova hotelu (plavecký bazén, jacuzzi, whirlpool, sauna, parní kabina), zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: vstupné do světa sauny (za příplatek – platba na místě), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: v den odjezdu se na recepci odevzdává klíč od pokoje a župan do 10 hod. U posledního realizovaného turnusu jsou zajištěny vstupy
do termálního areálu (kromě světa sauny) na dny Út, St, Čt, Pá, So, Ne, Po. V den odjezdu je možné využívat wellness ostrov hotelu.
Příjezd do Bükfürdő v úterý v poledních hodinách (cca 12.00–13.00). Dle možností hotelu ubytování po příjezdu, nejpozději do 15.00. V den odjezdu (úterý)
předání pokoje do 10.00, poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit poslední den pobytu (úterý) v termálním areálu
(vstupenka v ceně pobytu), kde mají k dispozici sociální zařízení a sprchy, večeře v hotelu (v ceně). Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách
v cca 21.00–24.00, 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./* U posledního realizovaného turnusu je vstupné do termálních lázní na dny Út, St, Čt, Pá, So, Ne, Po, nadále není v ceně
večeře v odjezdový den a odjezd do ČR je v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 10.00–14.00.

54

Hotel Répce*** AUTOBUSEM

Bükfürdő

Více informací o hotelu naleznete na str. 11
Lázně
V Bükfürdő narazili výzkumníci ropy v r. 1971 na pramen o teplotě
58 °C, který chrlí z hloubky země 1000 l/min. Léčivá voda
má mimořádně vysoký obsah železa, je to charakteristická
zemito-vápenitá voda s konstantním podílem vápníku, hořčíku
a hydrogenuhličitanů. Kryté lázně a koupaliště s léčivou termální
a pitnou vodou se rozprostírají na 13 ha a jeho vodní plocha je
více než 5 000 m². Komplex s 27 bazény očekává návštěvníky
po celý rok, aby zde léčili a zregenerovali své tělo. Milovníkům
sauny je určen nově vybudovaný svět sauny pro 150 osob

termíny

trasa
viz. strana 67

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji

12. 05.–20. 05.

(tepidarium, aromatická parní sauna, infračervená i finská sauna,
ledová kabina, aromatická sauna a venkovní finská sauna, vnitřní
a venkovní ochlazovací bazén, jacuzzi, Kneippův bazén).
Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza
(řídnutí kostí), diskopatie, lumbago, Bechtěrevova nemoc,
chronický zánět kloubů, dna, revmatismus měkkých tkání,
rehabilitace po ortopedických a neurochirurgických operacích,
poúrazová rehabilitace, chronické gynekologické a urologické
záněty, chronický žaludeční katar, žaludeční vředy, zažívací potíže.

přistýlka

přistýlka
dítě 3–12 let

přistýlka
dítě do 3 let

jednolůžkový
pokoj

STOP PRODEJE

19. 05.–27. 05.

G, D

10 990,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

13 390,–

26. 05.–03. 06.

E, D

10 990,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

13 390,–

02. 06.–10. 06.

K, D

10 990,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

13 390,–

09. 06.–17. 06.

O, D

10 990,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

13 390,–

16. 06.–24. 06.

H

10 990,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

13 390,–

23. 06.–01. 07.

B3

10 990,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

13 390,–

30. 06.–08. 07.

E

12 390,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

14 990,–

07. 07.–15. 07.

C

12 390,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

14 990,–

14. 07.–22. 07.

B3

12 390,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

14 990,–

21. 07.–29. 07.

G

12 390,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

14 990,–

28. 07.–05. 08.

C

12 390,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

14 990,–

04. 08.–12. 08.

B3

12 390,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

14 990,–

11. 08.–19. 08.

N

12 390,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

14 990,–

18. 08.–26. 08.

B3

12 390,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

14 990,–

25. 08.–02. 09.

B3

12 390,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

14 990,–

01. 09.–09. 09.

S

10 990,–

9 890,–

7 290,–

1 590,–

13 390,–

7 290,–

1 590,–

12 990,–

08. 09.–16. 09.
15. 09.–23. 09. /*

STOP PRODEJE
O

10 590,–

9 890,–

Povinný příplatek – pobytová taxa – osoby nad 18 let/noc/60,–
Cena zahrnuje: 7× ubytování, 7× snídani formou bufetu, 8× večeři formou bufetu (včetně odjezdového dne, kromě 15. 9.–23. 9.), 1× minerální vodu (0,25 l)
/osoba/večeře, dopravu autobusem, vstupné do termálního areálu, do zážitkové části lázní (kromě světa sauny) na dny St, Čt, Pá, So, Ne, Po, Út, využívání
wellness ostrova hotelu (plavecký bazén, jacuzzi, whirlpool, sauna, parní kabina), zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: vstupné do světa sauny (za příplatek – platba na místě), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: v den odjezdu se na recepci odevzdává klíč od pokoje a župan do 10 hod. U posledního realizovaného turnusu jsou zajištěny vstupy
do termálního areálu (kromě světa sauny) na dny Út, St, Čt, Pá, So, Ne, Po. V den odjezdu je možné využívat wellness ostrov hotelu.
Příjezd do Bükfürdő v úterý v poledních hodinách (cca 12.00–13.00). Dle možností hotelu ubytování po příjezdu, nejpozději do 15.00. V den odjezdu (úterý)
předání pokoje do 10.00, poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit poslední den pobytu (úterý) v termálním
areálu (vstupenka v ceně), kde mají k dispozici sociální zařízení a sprchy, večeře v hotelu (v ceně). Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách
v cca 21.00–24.00, 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. /* U posledního realizovaného turnusu je vstupné do termálních lázní na dny Út, St, Čt, Pá, So, Ne, Po,
nadále není v ceně večeře v odjezdový den a odjezd do ČR je v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních večerních
hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 10.00–14.00.

55

Danubius Hotel Bük**** AUTOBUSEM

Bükfürdő

Více informací o hotelu naleznete na str. 14
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: na základě rozhodnutí centrály řetězce
hotelů „Danubius“ bude od 1. 1. 2020 Danubius Hotel Bük****
patřit do skupiny wellness hotelů a již nebude poskytovat
léčebné služby. V bazénech nebude k dispozici termální voda.

ALL INCLUSIVE SERVICE
07.00–10.00 snídaně formou bufetu
10.00–12.00 snídaně PLUS (pečivo, jogurty, ovoce)
12.00–14.00 oběd formou bufetu (polévky, saláty, zelenina,
sladké pečivo, hlavní chody – maďarské a mezinárodní
speciality, dorty, ovoce, zdravá výživa, dětský bufetový koutek)
14.00–18.00 pizza, palačinky, dorty, zmrzlina, ovoce
18.00–22.00 večeře formou bufetu
10.00–22.00 nealkoholické nápoje, káva, čaj
11.00–22.00 rozlévaná vína a točené pivo

trasa
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řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji
STANDARD PLUS

12. 05.–20. 05.

A

15 340,–

19. 05.–27. 05.

G, D

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

26. 05.–03. 06.

E, D

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

termíny

přistýlka

přistýlka
dítě 6-14 let

přistýlka
dítě do 6 let

jednolůžkový
pokoj
STANDARD PLUS

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

02. 06.–10. 06.

K, D

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

09. 06.–17. 06.

O, D

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

16. 06.–24. 06.

H

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

23. 06.–01. 07.

B3

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

30. 06.–08. 07.

E

15 940,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 940,–

07. 07.–15. 07.

C

15 940,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 940,–

14. 07.–22. 07.

B3

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 940,–

21. 07.–29. 07.

G

15 940,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 940,–

28. 07.–05. 08.

C

15 940,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 940,–

04. 08.–12. 08.

B3

15 940,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 940,–

11. 08.–19. 08.

N

15 940,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 940,–

18. 08.–26. 08.

B3

15 940,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 940,–

25. 08.–02. 09.

B3

15 940,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 940,–

01. 09.–09. 09.

S

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

08. 09.–16. 09.

A

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

15. 09.–23. 09./*

O

15 340,–

13 290,–

8 990,–

1 590,–

18 100,–

Cena zahrnuje: 7× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE, dopravu autobusem, neomezené využívání wellness centra hotelu, „Sport all inclusive“
(4 tenisové kurty s antukou v zahradě, minigolf, squash, stolní tenis, zahradní šachy, pétanque, kulečník), fitness, zapůjčení županu, připojení na internet,
služby delegáta. V den příjezdu stravování all inclusive a vstup do lázní hotelu začínají od cca 14.00. V den odjezdu je stravování all inclusive a vstup
do lázní hotelu do cca 21.00. U pobytu 15. 9.–23. 9. je stravování all inclusive a vstup do lázní hotelu v den odjezdu do 11.00.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, nápoje z minibaru, bowling, pojištění léčebných výloh a storno
zájezdu.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno): zážitkový bazén: 8. 6.–10. 6., 31. 8.–2. 9., vnitřní plavecký bazén: 2. 6.–3. 6.,
14. 9.–16. 9., venkovní plavecký bazén: 15. 6.–17. 6., 7. 9.–9. 9., dětský bazén: 6. 7.–8. 7.
Příjezd do Bükfürdő v úterý v poledních hodinách (cca 12.00–14.00). Ubytování od cca 14.00. V den odjezdu (úterý) předání pokoje do 11.00, poté si klienti
uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit poslední den pobytu (úterý) v hotelovém wellness a nadále mohou využívat
služby all inclusive do cca 21.00. Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 21.00–24.00, 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. /* U posledního
realizovaného turnusu je odjezd do ČR v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 10.00–14.00.

56

Hotel Apartman*** AUTOBUSEM

Bükfürdő

Více informací o hotelu naleznete na str. 13
Lázně
V Bükfürdő narazili výzkumníci ropy v r. 1971 na pramen o teplotě
58 °C, který chrlí z hloubky země 1000 l/min. Léčivá voda
má mimořádně vysoký obsah železa, je to charakteristická
zemito-vápenitá voda s konstantním podílem vápníku, hořčíku
a hydrogenuhličitanů. Kryté lázně a koupaliště s léčivou termální
a pitnou vodou se rozprostírají na 13 ha a jeho vodní plocha
je více než 5 000 m². Komplex s 27 bazény očekává návštěvníky
po celý rok, aby zde léčili a zregenerovali své tělo. Milovníkům
sauny je určen nově vybudovaný svět sauny pro 150 osob

termíny
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řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
apartmánu

(tepidarium, aromatická parní sauna, infračervená i finská sauna,
ledová kabina, aromatická sauna a venkovní finská sauna, vnitřní
a venkovní ochlazovací bazén, jacuzzi, Kneippův bazén).
Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza
(řídnutí kostí), diskopatie, lumbago, Bechtěrevova nemoc,
chronický zánět kloubů, dna, revmatismus měkkých tkání,
rehabilitace po ortopedických a neurochirurgických operacích,
poúrazová rehabilitace, chronické gynekologické a urologické
záněty, chronický žaludeční katar, žaludeční vředy, zažívací potíže.

přistýlka

přistýlka
dítě 3-10 let

přistýlka
dítě do 3 let

jednolůžkový
apartmán

12. 05.–20. 05.

A

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

19. 05.–27. 05.

G, D

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

26. 05.–03. 06.

E, D

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

02. 06.–10. 06.

K, D

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

09. 06.–17. 06.

O, D

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

16. 06.–24. 06.

H

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

23. 06.–01. 07.

B3

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

30. 06.–08. 07.

E

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

07. 07.–15. 07.

C

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

14. 07.–22. 07.

B3

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

21. 07.–29. 07.

G

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

28. 07.–05. 08.

C

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

04. 08.–12. 08.

B3

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

11. 08.–19. 08.

N

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

18. 08.–26. 08.

B3

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

25. 08.–02. 09.

B3

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

01. 09.–09. 09.

S

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

08. 09.–16. 09.

A

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

15. 09.–23. 09./*

O

5 290,–

4 590,–

2 990,–

1 590,–

6 290,–

Cena zahrnuje: 7× ubytování, dopravu autobusem, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstupné do termálního areálu, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Příplatky: 1× snídaně 140 Kč (bufet), 1× oběd či večeře 260 Kč (menu).
Příjezd do Bükfürdő v úterý v poledních hodinách (cca 12.00–13.00). Dle možností hotelu ubytování po příjezdu, nejpozději do 15.00. V den odjezdu (úterý)
předání pokoje do 10.00, poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit dobu do odjezdu autobusu v termálním
areálu (za příplatek), kde mají k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 21.00–24.00, 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./* U posledního realizovaného turnusu je odjezd do ČR v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý
v pozdních večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v cca 10.00–14.00 hod.

57

JUFA Vulkan Thermen Resort**** AUTOBUSEM

Celldömölk

Více informací o hotelu naleznete na str. 20
Lázně
V krásném prostředí s kulisou vyhaslé sopky Ság-hegy lákají
své návštěvníky jedny z nejmladších a nejméně známých lázní
Maďarska – Vulkánfürdő Celldömölk. Pramen s léčivou vodou
byl objeven teprve v roce 2007 a lázně slouží svým hostům
od února 2008. Léčivá voda je sodíkovo-vodíkovo-karbonátová,
chloridového typu, mírná (obsahuje minimální množství
vápníku a hořčíku), má vysoký obsah fluoridu (6,5mg/l).
Hoteloví hosté využívají termální lázně o vodní ploše 1600 m²
(krytý 25 m dlouhý plavecký bazén 25–27 °C,

krytý výukový bazén 30 °C, ochlazovací bazén u sauny
10–12 °C, krytý termální léčivý bazén 33–34 °C, kombinovaný
krytý a otevřený sedací bazén s léčivou vodou 36–37 °C,
venkovní dětský bazén se skluzavkou 30–32 °C – letní provoz,
dětský bazén na hraní 28–30 °C – letní provoz, zážitkový bazén
s rozlohou 560 m² – letní provoz).
Indikace
Chronické opotřebení kloubů, chronické revmatologické záněty,
rehabilitace po ortopedických, traumatologických operacích,
zánět kříže, z kříže vycházející bolesti, statické potíže, poruchy
držení těla (vychýlení páteře), stres, přetíženost.
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řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji

přistýlka

přistýlka
dítě 6-16 let

přistýlka
dítě do 6 let

jednolůžkový
pokoj

12. 05.–20. 05.

A

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

19. 05.–27. 05.

G, D

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

26. 05.–03. 06.

E, D

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

02. 06.–10. 06.

K, D

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

09. 06.–17. 06.

O, D

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

16. 06.–24. 06.

H

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

23. 06.–01. 07.

B3

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

30. 06.–08. 07.

E

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

termíny

07. 07.–15. 07.

C

11 990,–

9 990,–

7 990,–

1 590,–

13 990,–

14. 07.–22. 07.

B3

11 990,–

9 990,–

7 990,–

1 590,–

13 990,–

21. 07.–29. 07.

G

11 990,–

9 990,–

7 990,–

1 590,–

13 990,–

28. 07.–05. 08.

C

11 990,–

9 990,–

7 990,–

1 590,–

13 990,–

04. 08.–12. 08.

B3

11 990,–

9 990,–

7 990,–

1 590,–

13 990,–

11. 08.–19. 08.

N

11 990,–

9 990,–

7 990,–

1 590,–

13 990,–

18. 08.–26. 08.

B3

11 990,–

9 990,–

7 990,–

1 590,–

13 990,–

25. 08.–02. 09.

B3

11 990,–

9 990,–

7 990,–

1 590,–

13 990,–

01. 09.–09. 09.

S

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

08. 09.–16. 09.

A

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

15. 09.–23. 09./*

O

10 990,–

8 990,–

7 790,–

1 590,–

12 990,–

Cena zahrnuje: 7× ubytování s polopenzí formou bufetu, dopravu autobusem, neomezený vstup do termálního areálu (v den příjezdu od 14.00,
v den odjezdu do 20.00), zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Příjezd do Celldömölku v úterý v poledních hodinách (cca 13.00–14.00). Ubytování od 14.00. V den odjezdu (úterý) předání pokoje do 11.00,
poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit dobu do odjezdu autobusu v termálním areálu (v ceně), kde mají
k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 21.00–24.00, 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./* U posledního
realizovaného turnusu je odjezd do ČR v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 10.00–14.00 hod.
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Thermal Sárvár Ensana Health Spa Hotel**** AUTOBUSEM

Sárvár

Více informací o hotelu naleznete na str. 19
Lázně
V hotelu se nachází Vodní svět – polokrytý zážitkový bazén
s termální vodou (30–34 °C), krytý termální bazén
(12,5 × 8 m, 36 °C), venkovní bazén s mixovanou termální
vodou a pitnou vodou, v letním období je bazén naplněn
pitnou vodou (13,5 × 8 m, 28–32 °C), svět sauny (finská sauna,
infrasauna, aromatická kabina, parní koupel), oddechová část
Zsolnai s lehátky a fontánou, bezprostřední vchod do arboreta,
terasa na slunění s lehátky, solárium.
Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, rehabilitace
po zlomeninách, neakutní stádia chronických zánětů
pohybového ústrojí, poúrazová a pooperační rehabilitace,
revmatismus, nemoci vegetativního nervového systému,
bronchiální astma, nealergická chronická rýma, bronchitida,
rekonvalescence po akutních onemocněních dýchacích cest,
chronické gynekologické záněty, menopauza, chronické kožní
nemoci (ekzémy, lupénka).

ALL INCLUSIVE SERVICE
07.00–10.00 bohatá snídaně formou bufetu
10.00–21.00 káva, čaj, minerální voda, ovocné šťávy z automatu,
v létě – zmrzlina v kavárně „Átrium Eszpresszó“ nebo v zahradě,
sezónní ovoce (3 druhy) – v zimě do 17.30
12.00–14.00 oběd formou bufetu, čepované pivo, rozlévané víno
a minerálka. Oběd formou bufetu je zajištěn při odpovídající
obsazenosti hotelu, která je min. 25 osob. Při nižším počtu osob
je oběd zajištěn servírovanou formou.
14.00–18.00 (v zimním období do 17.30): slané a sladké drobné
pečivo, zmrzlina v kavárně „Átrium Eszpresszó“ nebo v zahradě
v letním období
19.00–21.00 večeře formou bufetu kombinovaná s výběrem
z menu, čepované pivo, rozlévané víno a minerálka
Na pokoji do minibaru Vám bude jednou denně doplněna láhev
minerálky zdarma
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řádné lůžko
ve dvoulůžkovém pokoji
SUPERIOR

přistýlka

jednolůžkový pokoj
SUPERIOR

12. 05.–20. 05.

A

14 790,–

12 290,–

17 890,–
17 890,–

termíny

19. 05.–27. 05.

G, D

14 790,–

12 290,–

26. 05.–03. 06.

E, D

14 790,–

12 290,–

17 890,–

02. 06.–10. 06.

K, D

14 790,–

12 290,–

17 890,–

09. 06.–17. 06.

O, D

14 790,–

12 290,–

17 890,–

16. 06.–24. 06.

H

14 790,–

12 290,–

17 890,–

23. 06.–01. 07.

B3

14 790,–

12 290,–

17 890,–

30. 06.–08. 07.

E

15 690,–

12 890,–

18 690,–

07. 07.–15. 07.

C

15 690,–

12 890,–

18 690,–

14. 07.–22. 07.

B3

15 690,–

12 890,–

18 690,–

21. 07.–29. 07.

G

15 690,–

12 890,–

18 690,–

28. 07.–05. 08.

C

15 690,–

12 890,–

18 690,–

04. 08.–12. 08.

B3

15 690,–

12 890,–

18 690,–

11. 08.–19. 08.

N

15 690,–

12 890,–

18 690,–

18. 08.–26. 08.

B3

15 690,–

12 890,–

18 690,–

25. 08.–02. 09.

B3

15 690,–

12 890,–

18 690,–

01. 09.–09. 09.

S

15 690,–

12 890,–

18 690,–

08. 09.–16. 09.

A

15 690,–

12 890,–

18 690,–

15. 09.–23. 09./*

O

14 790,–

11 990,–

17 790,–

Cena zahrnuje: 7× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE, dopravu autobusem, neomezené využívání lázní hotelu, zapůjčení županu, připojení na internet,
služby delegáta. Po příjezdu obdržíte na recepci náramek modré barvy, který vás opravňuje využívat služby all inclusive. V den příjezdu stravování all
inclusive a vstup do lázní hotelu začínají od cca 14.00. V den odjezdu je stravování all inclusive a vstup do lázní hotelu do cca 21.00.
U pobytu 15. 9.–23. 9. je stravování all inclusive a vstup do lázní hotelu v den odjezdu do 11.00.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno): termální zážitkový bazén:8. 6.–10. 6., 31. 8.–2. 9., zahradní termální
bazén: 3. 6., 9. 9., termální vnitřní bazén: 8. 6., 31. 8.
Příjezd do Sárváru v úterý v poledních hodinách (cca 12.00–14.00). Ubytování od cca 14.00. V den odjezdu (úterý) předání pokoje do 11.00, poté si klienti
uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit poslední den pobytu (úterý) v hotelových lázních a nadále mohou využívat
služby all inclusive do cca 21.00. Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 21.00–24.00, 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./* U posledního
realizovaného turnusu je odjezd do ČR v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 10.00–14.00.
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Hotel Park Inn**** AUTOBUSEM ~ POLOPENZE

Sárvár

Více informací o hotelu naleznete na str. 16
Lázně
Město se pyšní dvěma vydatnými prameny termální vody.
Ten, který zásobuje termální vodou lázně, vyvěrá o teplotě
43 °C z hloubky přibližně 1 300 m, další o teplotě 83 °C
s vysokým obsahem minerální soli, je využíván na výrobu
termální koupelové soli. Lázeňský areál poskytuje návštěvníkům
kromě 3 600 m² vodní plochy i služby wellness a fitness centra
a světa sauny (finské sauny, bio sauna, parní lázně, aroma
kabiny, Kneippův bazén, zážitkové sprchy a vířivky).

termíny
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řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji STANDARD

Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, rehabilitace
po zlomeninách, neakutní stádia chronických zánětů
pohybového ústrojí, poúrazová a pooperační rehabilitace,
revmatismus, nemoci vegetativního nervového systému,
bronchiální astma, nealergická chronická rýma, bronchitida,
rekonvalescence po akutních onemocněních dýchacích cest,
chronické gynekologické záněty, menopauza, chronické kožní
nemoci (ekzémy, lupénka).

přistýlka

přistýlka
dítě 6–14 let

přistýlka
dítě do 6 let

jednolůžkový
pokoj STANDARD

19. 05.–27. 05.

G, D

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

26. 05.–03. 06.

E, D

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

02. 06.–10. 06.

K, D

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

09. 06.–17. 06.

O, D

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

16. 06.–24. 06.

H

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

23. 06.–01. 07.

B3

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

30. 06.–08. 07.

E

15 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

22 290,–

07. 07.–15. 07.

C

15 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

22 290,–

14. 07.–22. 07.

B3

15 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

22 290,–

21. 07.–29. 07.

G

15 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

22 290,–

28. 07.–05. 08.

C

15 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

22 290,–

04. 08.–12. 08.

B3

15 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

22 290,–

11. 08.–19. 08.

N

15 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

22 290,–

18. 08.–26. 08.

B3

15 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

22 290,–

25. 08.–02. 09.

B3

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

01. 09.–09. 09.

S

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

08. 09.–16. 09.

A

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

15. 09.–23. 09./*

O

14 290,–

9 990,–

8 290,–

1 590,–

20 490,–

Cena zahrnuje: 7× ubytování s polopenzí formou bufetu, dopravu autobusem, neomezený vstup do termálního areálu (v den příjezdu od cca 15.00,
v den odjezdu do 12.00), zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Příjezd do Sárváru v úterý v poledních hodinách (cca 12.00–13.00). Ubytování od 15.00. V den odjezdu (úterý) předání pokoje do 12.00, poté si klienti
uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit dobu do odjezdu autobusu v termálním areálu (za příplatek), kde mají
k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 21.00–24.00, 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./* U posledního
realizovaného turnusu je odjezd do ČR v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 10.00–14.00 hod.
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Hotel Park Inn**** AUTOBUSEM ~ ALL INCLUSIVE

Sárvár

Více informací o hotelu naleznete na str. 17
Lázně
Město se pyšní dvěma vydatnými prameny termální vody.
Ten, který zásobuje termální vodou lázně, vyvěrá o teplotě
43 °C z hloubky přibližně 1 300 m, další o teplotě 83 °C
s vysokým obsahem minerální soli, je využíván na výrobu
termální koupelové soli. Lázeňský areál poskytuje návštěvníkům kromě 3 600 m² vodní plochy i služby wellness a fitness
centra a světa sauny (finské sauny, bio sauna, parní lázně,
aroma kabiny, Kneippův bazén, zážitkové sprchy a vířivky).
Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, rehabilitace
po zlomeninách, neakutní stádia chronických zánětů pohybového ústrojí, poúrazová a pooperační rehabilitace, revmatis-

termíny
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mus, nemoci vegetativního nervového systému, bronchiální
astma, nealergická chronická rýma, bronchitida, rekonvalescence po akutních onemocněních dýchacích cest, chronické gynekologické záněty, menopauza, chronické kožní nemoci (ekzémy,
lupénka).
ALL INCLUSIVE SERVICE
7.00–10.00 (do 10.30 v sobotu a neděli) snídaně formou bufetu
10.00–11.30 brunch
11.30–14.00 oběd formou bufetu
15.00–16.30 odpolední snack
17.30–21.30 večeře formou bufetu
7.00–21.30 neomezená konzumace nápojů – nápoje z automatu
(káva, voda, nealko nápoje a džusy), široká nabídka čajů, točené
pivo a rozlévaná vína

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji STANDARD

přistýlka

přistýlka
dítě 6-14 let

přistýlka
dítě do 6 let

jednolůžkový
pokoj STANDARD

19. 05.–27. 05.

G, D

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

26. 05.–03. 06.

E, D

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

02. 06.–10. 06.

K, D

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

09. 06.–17. 06.

O, D

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

16. 06.–24. 06.

H

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

23. 06.–01. 07.

B3

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

30. 06.–08. 07.

E

16 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

23 690,–

07. 07.–15. 07.

C

16 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

23 690,–

14. 07.–22. 07.

B3

16 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

23 690,–

21. 07.–29. 07.

G

16 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

23 690,–

28. 07.–05. 08.

C

16 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

23 690,–

04. 08.–12. 08.

B3

16 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

23 690,–

11. 08.–19. 08.

N

16 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

23 690,–

18. 08.–26. 08.

B3

16 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

23 690,–

25. 08.–02. 09.

B3

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

01. 09.–09. 09.

S

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

08. 09.–16. 09.

A

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

15. 09.–23. 09./*

O

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 590,–

21 690,–

Cena zahrnuje: 7× ubytování s ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), dopravu autobusem, neomezený vstup do termálního areálu
(v den příjezdu od cca 15.00, v den odjezdu do 12.00), zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Příjezd do Sárváru v úterý v poledních hodinách (cca 12.00–13.00). Ubytování od 15.00. V den odjezdu (úterý) předání pokoje do 12.00, poté si klienti
uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit dobu do odjezdu autobusu v termálním areálu (za příplatek), kde mají
k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 21.00–24.00, 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./* U posledního
realizovaného turnusu je odjezd do ČR v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 10.00–14.00 hod.
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Hotel Park Inn**** AUTOBUSEM ~ POLOPENZE

Zalakaros

Více informací o hotelu naleznete na str. 22
Hotel Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa je propojen
krytou vyhřívanou spojovací chodbou s veřejnými termálními
lázněmi Gránit.
Lázně
Termální léčivá voda byla objevena při provádění ropných
vrtů v r. 1962. Vyvěrá o teplotě 96 °C, má vysoký obsah chloridu sodného, uhlovodíku, jodidu a bromidu a patří do skupiny
sirnatých léčivých vod. V posledních desetiletích zde byl vybudován lázeňský komplex vysoké úrovně s léčebnou, rekreační
a atraktivní částí. Lázeňské hosty čeká téměř 4000 m² vodní
plochy uprostřed rozsáhlého, upraveného a zalesněného parku

termíny

trasa
viz. strana 67

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji STANDARD

s bazény o teplotě 28–36 °C. Zážitkové lázně pod širým nebem
jsou v provozu i v zimě, ale některé bazény mohou být uzavřeny
z důvodu špatného počasí.
Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, vápenatění,
artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza (řídnutí
kostí), Bechtěrevova nemoc, degenerativní onemocnění páteře,
revmatismus, rehabilitace po zlomeninách, nemoci vegetativního nervového systému, chronické gynekologické záněty,
menopauza, oslabený imunitní systém, chronické kožní nemoci
(ekzémy, lupénka), respirační onemocnění, trávicí a metabolická
onemocnění (dna, diabetes).

přistýlka

přistýlka
dítě 6-18 let

přistýlka
dítě do 6 let

jednolůžkový
pokoj STANDARD

19. 05.–27. 05.

G

12 990,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

15 590,–

26. 05.–03. 06.

S

12 990,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

15 590,–

02. 06.–10. 06.

B3

12 990,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

15 590,–

09. 06.–17. 06.

O

13 290,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

15 990,–

16. 06.–24. 06.

H

13 290,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

15 990,–

23. 06.–01. 07.

B3

13 790,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

16 490,–

30. 06.–08. 07.

S

13 790,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

16 490,–

28. 07.–05. 08.

C

13 790,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

16 490,–

04. 08.–12. 08.

B3

13 790,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

16 490,–

11. 08.–19. 08.

C

13 790,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

16 490,–

18. 08.–26. 08.

B3

13 790,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

16 490,–

25. 08.–02. 09.

B3, D

13 790,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

16 490,–

01. 09.–09. 09.

B3, D

12 990,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

15 590,–

08. 09.–16. 09.

A, D

12 990,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

15 590,–

O

12 990,–

9 990,–

7 990,–

1 690,–

15 590,–

15. 09.–23. 09./*

Cena zahrnuje: 7× ubytování s polopenzí formou bufetu, dopravu autobusem, neomezený vstup do termálních lázní a fitness centra
(v den příjezdu od 15.00, v den odjezdu do 12.00), zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Příjezd do Zalakarose v úterý v odpoledních hodinách (cca 14.00). Dle možností hotelu ubytování po příjezdu. V den odjezdu (úterý) předání pokoje
do 12.00 hod., poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit dobu do odjezdu autobusu v termálním areálu
(za příplatek), kde mají k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 22.00–23.00, 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./* U posledního realizovaného turnusu je odjezd do ČR v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních
večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 10.00–14.00 hod.
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Hotel Park Inn**** AUTOBUSEM ~ ALL INCLUSIVE

Zalakaros

Více informací o hotelu naleznete na str. 23
Hotel Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa je propojen
krytou vyhřívanou spojovací chodbou s veřejnými termálními
lázněmi Gránit.
Lázně
Termální léčivá voda byla objevena při provádění ropných vrtů
v r. 1962. Vyvěrá o teplotě 96 °C, má vysoký obsah chloridu
sodného, uhlovodíku, jodidu a bromidu a patří do skupiny
sirnatých léčivých vod. V posledních desetiletích zde byl
vybudován lázeňský komplex vysoké úrovně s léčebnou,
rekreační a atraktivní částí. Lázeňské hosty čeká téměř 4000 m²
vodní plochy uprostřed rozsáhlého, upraveného a zalesněného
parku s bazény o teplotě 28-36 °C. Zážitkové lázně pod širým
nebem jsou v provozu i v zimě, ale některé bazény mohou být
uzavřeny z důvodu špatného počasí.

Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, vápenatění,
artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza (řídnutí
kostí), Bechtěrevova nemoc, degenerativní onemocnění
páteře, revmatismus, rehabilitace po zlomeninách, nemoci
vegetativního nervového systému, chronické gynekologické
záněty, menopauza, oslabený imunitní systém, chronické kožní
nemoci (ekzémy, lupénka), respirační onemocnění, trávicí
a metabolická onemocnění (dna, diabetes).
ALL INCLUSIVE SERVICE
7.00–10.00 snídaně formou bufetu
10.30– 11.30 brunch
12.00–15.00 oběd formou bufetu
15.30– 17.00 odpolední snack
18.00–21.30 večeře formou bufetu
7.00–21.30 neomezená konzumace nápojů: nápoje z automatu
(káva, voda, nealko nápoje a džusy), široká nabídka čajů, točené
pivo a rozlévaná vína

trasa
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řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji STANDARD

přistýlka

přistýlka
dítě 6-18 let

přistýlka
dítě do 6 let

jednolůžkový
pokoj STANDARD

19. 05.–27. 05.

G

14 990,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 590,–

26. 05.–03. 06.

S

14 990,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 590,–

02. 06.–10. 06.

B3

14 990,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 590,–

09. 06.–17. 06.

O

15 290,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 790,–

16. 06.–24. 06.

H

15 290,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 790,–

23. 06.–01. 07.

B3

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 990,–

30. 06.–08. 07.

S

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 990,–

termíny

28. 07.–05. 08.

C

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 990,–

04. 08.–12. 08.

B3

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 990,–

11. 08.–19. 08.

C

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 990,–

18. 08.–26. 08.

B3

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 990,–

25. 08.–02. 09.

B3, D

15 690,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 990,–

01. 09.–09. 09.

B3, D

14 990,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 590,–

08. 09.–16. 09.

A, D

14 990,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 590,–

O

14 990,–

11 690,–

8 990,–

1 690,–

17 590,–

15. 09.–23. 09./*

Cena zahrnuje: 7× ubytování s ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), dopravu autobusem, neomezený vstup do termálních lázní a fitness centra
(v den příjezdu od 15.00, v den odjezdu do 12.00), zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Příjezd do Zalakarose v úterý v odpoledních hodinách (cca 14.00). Dle možností hotelu ubytování po příjezdu. V den odjezdu (úterý) předání pokoje
do 12.00 hod., poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit dobu do odjezdu autobusu v termálním areálu
(za příplatek), kde mají k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 22.00–23.00, 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./* U posledního realizovaného turnusu je odjezd do ČR v úterý v cca 12.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních
večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 12.00–14.00 hod.
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Hotel Karos Spa**** superior ~ AUTOBUSEM

Zalakaros

ponorný bazén, koupelové masáže. Fitness, ping-pong,
aqua-gymnastika. Městské termální lázně 200 m.

Více informací o hotelu naleznete na str. 24
Lázně
Termální léčivá voda byla objevena při provádění ropných
vrtů v r. 1962. Vyvěrá o teplotě 96 °C, má vysoký obsah
chloridu sodného, uhlovodíku, jodidu a bromidu a patří
do skupiny sirnatých léčivých vod.
Každý host může relaxovat v některém ze 7 bazénů (venkovní
plavecký bazén 27–28 °C, venkovní vodní park 32–33 °C, vnitřní
plavecký bazén 29 °C, vnitřní vodní park 33 °C, vnitřní perličkový bazén 34 °C, vnitřní brouzdaliště 33 °C, vnitřní termální
bazén 37 °C). Ostrov sauny – finská, bio, klasická, parní,

Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, vápenatění,
artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza (řídnutí
kostí), Bechtěrevova nemoc, degenerativní onemocnění páteře, revmatismus, rehabilitace po zlomeninách, nemoci vegetativního nervového systému, chronické gynekologické záněty,
menopauza, oslabený imunitní systém, chronické kožní
nemoci (ekzémy, lupénka), respirační onemocnění, trávicí
a metabolická onemocnění (dna, diabetes).

AKCE PRO RODINY S DĚTMI
- 1 přistýlka (dítě do 10 let) v pokoji Spa Superior
pobyt ZDARMA, platí pouze cenu za dopravu 1 690 Kč
(při ubytování se 2 dosp. osobami)
– 2 přistýlky (děti do 10 let) v apartmánu
Spa Superior pobyt ZDARMA,
platí pouze cenu za dopravu 1 690 Kč
(při ubytování se 2 dosp. osobami)

termíny
19. 05.–27. 05.
26. 05.–03. 06.
02. 06.–10. 06.
09. 06.–17. 06.
16. 06.–24. 06.
23. 06.–01. 07.
30. 06.–08. 07.
28. 07.–05. 08.
04. 08.–12. 08.
11. 08.–19. 08.
18. 08.–26. 08.
25. 08.–02. 09.
01. 09.–09. 09.
08. 09.–16. 09.
15. 09.–23. 09./*

trasa
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řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji
SPA SUPERIOR

řádné lůžko
v apartmánu
SPA SUPERIOR

přistýlka
osoba
nad 10 let

přistýlka
dítě
do 10 let

jednolůžkový
pokoj
SPA SUPERIOR

G
S
B3
O
H
B3
S
C
B3
C
B3
B3, D
B3, D
A, D
O

10 990,–
10 990,–
10 990,–
10 990,–
10 990,–
10 990,–
11 990,–
11 990,–
11 990,–
11 990,–
11 990,–
11 990,–
10 990,–
10 990,–
10 990,–

12 690,–
12 690,–
12 690,–
12 690,–
12 690,–
12 690,–
14 990,–
14 990,–
14 990,–
14 990,–
14 990,–
14 990,–
12 690,–
12 690,–
12 690,–

10 990,–
10 990,–
10 990,–
10 990,–
10 990,–
10 990,–
11 990,–
11 990,–
11 990,–
11 990,–
11 990,–
11 990,–
10 990,–
10 990,–
10 990,–

1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–
1 690,–

12 990,–
12 990,–
12 990,–
12 990,–
12 990,–
12 990,–
13 990,–
13 990,–
13 990,–
13 990,–
13 990,–
13 990,–
12 990,–
12 990,–
12 990,–

Cena zahrnuje: 7× ubytování s polopenzí formou bufetu, dopravu autobusem, vstup do hotelových lázní a světa sauny (4000 m²), 1× vstupenku do
termálních lázní Gránit (pouze pro dosp. osoby), 1× masáž 15 min. (pouze pro dosp. osoby), zapůjčení županu (pouze pro dosp. osoby), dětské animační
programy (červenec, srpen), Wi-Fi, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,8 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstupné do městských termálních lázní, pojištění léčebných výloh a
storno zájezdu.
Poznámka: apartmán SPA SUPERIOR – ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s možností 2 přistýlek. Při ubytování 1 dosp. osoby a 1 dítěte do 10 let
ve 2 lůžk. pokoji nebo apartmánu SPA SUPERIOR se platí 2× cena řádného lůžka dle vybraného typu ubytování.
Pokoje SPA SUPERIOR jsou v 1. nebo 2. patře.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.): vnitřní plavecký bazén: 15. 6.–18. 6., vnitřní zážitkový bazén: 22. 6.–24. 6.
Příjezd do Zalakarose v úterý v odpoledních hodinách (cca 14.00). Dle možností hotelu ubytování po příjezdu. V den odjezdu (úterý) předání pokoje do
10.00 hod., poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit dobu do odjezdu autobusu v termálním areálu
(za příplatek), kde mají k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 22.00–23.00, přesný čas určí
delegát, a to dle příjezdu autobusu s dalším turnusem a s ohledem na povinnou 9 hod. přestávku pro řidiče./* U posledního realizovaného turnusu je
odjezd do ČR v úterý v cca 10.00–14.00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR ve středu v brzkých ranních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, kromě posledního realizovaného turnusu, kdy je odjezd v úterý v cca 12.00–14.00 hod.
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Termal Aqua Ensana Health Spa Hotel
AUTOBUSEM ~ ALL INCLUSIVE

Hévíz

Více informací o hotelu naleznete na str. 26

Termal Hévíz Ensana Health Spa Hotel
AUTOBUSEM ~ POLOPENZE

Hévíz

Více informací o hotelu naleznete na str. 27
Lázně
Jen 6 km od severního pobřeží Balatonu je vzdáleno nejznámější
a nejstarší maďarské lázeňské městečko, které se od 18. století
rozrůstá kolem největšího teplovodního termálního jezera,
nejenom Evropy, ale i světa. Teplota vody dosahuje v létě
32–35 °C, v zimě, i při venkovní teplotě -10 °C, neklesá pod 23 °C.

Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, rehabilitace po
zlomeninách, neakutní stádia chronických zánětů pohybového
ústrojí, Bechtěrevova nemoc, lumbago, osteoporóza (řídnutí
kostí), poúrazová a pooperační rehabilitace, revmatismus,
nemoci vegetativního nervového systému.

Hotel „AQUA“ – hostům k dispozici: termální bazény (venkovní
plavecký bazén 20–26 °C, zážitkový bazén o celkové rozloze
200 m² a teplotě 29 °C vč. atrakcí jako jacuzzi, masážní trysky,
gejzír a vodopád, 2× vnitřní termální bazén 34 °C a 37 °C, vnitřní
brouzdaliště 30–32 °C, vnitřní dětský bazén se skluzavkou
30–32 °C), sauny, venkovní Kneippův bazén v zahradě (v létě),
sluneční terasa.

ALL INCLUSIVE SERVICE (Hotel „AQUA“)
07.00–10.00 snídaně formou bufetu
10.00–11.00 kontinentální snídaně
10.00–15.00 bylinný čaj a ovoce v léčebném oddělení
12.00–14.00 lehký oběd formou bufetu
15.00–17.00 odpolední čaj – moučníky, čaj, káva a zmrzlina
18.00–21.00 večeře formou bufetu
7.00–22.00 nealko nápoje – minerální voda, ovocné a zeleninové džusy, káva, čaj
18.00–22.00 domácí vína a točené pivo

Hotel „HÉVÍZ“ – hostům k dispozici: vnitřní plavecký bazén
(10×16 m, 28 °C), 2 vnitřní termální bazény (33 °C, 37 °C),
whirlpool, venkovní termální bazén 33 °C se sluneční terasou
(otevřen od poloviny dubna do poloviny října), venkovní
zážitkový bazén o rozloze 200 m² s podvodními masážními
tryskami, vodopády a gejzíry, světelnými efekty a hudbou,
jacuzzi, sauna, parní komora, finská sauna v zahradě.

termíny
17. 5.–24. 5.
7. 6.–14. 6.
23. 8.–30. 8.
20. 9.–27. 9.

trasa
viz. strana 67
B3
D
L
E

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji STANDARD
AQUA/HÉVÍZ

jednolůžkový
pokoj STANDARD
AQUA/HÉVÍZ

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji SUPERIOR
AQUA/HÉVÍZ

jednolůžkový
pokoj SUPERIOR
AQUA/HÉVÍZ

13 450,–/12 990,–

15 990,–/15 690,–

14 950,–/13 990,–

18 990,–/17 590,–

Ve výše uvedených termínech je možno zajistit též ubytování v hotelu Panoráma*** (Hévíz) či v hotelu Park Inn****(Zalakaros).
Pokoje a ceny na vyžádání v CK.
Cena zahrnuje: 7× ubytování, stravování – ALL INCLUSIVE (v hotelu „AQUA“, od Check-in do Check-out, v den odjezdu oběd není v ceně), stravování –
POLOPENZE (v hotelu „HÉVÍZ“), dopravu autobusem, spotřebu minerální vody z minibaru, neomezené využívání všech hotelových bazénů, zapůjčení
županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: vstupné do termálního jezera, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu, pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na
místě.
Poznámka: pokoje STANDARD – 1., 2., 3. patro, pokoje SUPERIOR – 4., 5., 6., 7. patro.
Příjezd do Hévízu v neděli v odpoledních hodinách (cca 14.00). Dle možností hotelu ubytování po příjezdu. V den odjezdu (neděle) předání pokoje do
10.00, poté odjezd zpět do ČR. Čas odjezdu určí delegát v místě. Příjezd do ČR v neděli v nočních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v neděli v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1.00–5.00 dle odjezdového místa).
Odjezdy z Maďarska: v neděli dopoledne (cca 11.00).
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Hotel Aqua Sol**** AUTOBUSEM

Hajdúszoboszló
Více informací o hotelu naleznete na str. 38

Lázně
V r. 1925, při hledání ložiska zemního plynu, z vrtu hlubokého
1090 m, vytryskl vydatný termální pramen, horký 75 °C a tím se
změnil charakter zemědělského městečka na léčebné centrum.
Voda má významný obsah hydrogen karbonátu, jódu, brómu
a jiných stopových prvků (titanu, vanadu, mědi, zinku, stříbra,
stroncia, barya a olova, částice aniony, kationy).

4 venkovní termální bazény jsou propojeny širokými krytými
chodbami. Uvnitř haly jsou 3 kryté bazény s odlišnou teplotou
léčivé vody: 32, 36 a 38 °C. Během léta se zde mohou rekreovat
statisíce návštěvníků ve 13 bazénech jak s termální vodou, tak
sladkou. Aqua-Palace s vodní plochou 1 600 m² je zážitkem
nejenom pro rodiny s dětmi, ale také pro ty, kteří si přejí
zvláštní, tématické lázně a jedinečné wellness zážitky. Aquapark
nabízí velké množství vodních atrakcí včetně velkých skluzavek.

Hotel Béke**** AUTOBUSEM

Hajdúszoboszló
Více informací o hotelu naleznete na str. 39

Wellness centrum hotelu Béke nabízí svým hostům bazény
s vodní plochou 3500 m² (dva kryté termální bazény, jeden
krytý plavecký bazén, krytý zážitkový bazén, krytý dětský bazén,
jeden venkovní termální bazén, dva venkovní plavecké bazény),
svět sauny – aroma kabina, parní sauna, finská sauna, infra
sauna. Možnost léčebných procedur za poplatek. V blízkosti
hotelu se nachází tenisové a bowlingové hřiště, možnost
zapůjčení jízdního kola a v létě speciálního šlapacího vozítka.

Indikace
Chronická polyartritida (druhotný zánět více kloubů), artróza
(degenerativní nemoc kloubů), Bechtěrevova nemoc, chondróza, nemoci vegetativního nervového systému, stavy po dětské
obrně, po mozkovém krvácení, po operaci mozku či obrnách
jiného původu za účelem doléčování, rehabilitace po zlomeninách, poúrazová a pooperační rehabilitace, některé formy
zúžení cév, chronická onemocnění gynekologická, neplodnost,
chronické kožní nemoci (ekzémy, lupénka), svědění.

počet
nocí

trasa
viz. strana 67

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji Aqua Sol

jednolůžkový pokoj
Aqua Sol

řádné lůžko
ve dvoulůžkovém
pokoji Béke

jednolůžkový pokoj
Béke

23. 05.–03. 06.

9

K

14 690,–

17 990,–

12 990,–

15 990,–

01. 06.–12. 06.

9

B3, D

14 690,–

17 990,–

12 990,–

15 990,–

10. 06.–21. 06.

9

B3

14 690,–

17 990,–

12 990,–

15 990,–

19. 06.–30. 06.

9

H

14 690,–

17 990,–

12 990,–

15 990,–

17. 08.–26. 08.

7

D

12 990,–

14 990,–

11 490,–

13 490,–

termíny

24. 08.–02. 09.

7

A

12 990,–

14 990,–

11 490,–

13 490,–

31. 08.–09. 09.

7

B3

12 990,–

14 990,–

11 490,–

13 490,–

Cena zahrnuje (hotel Aqua Sol): 7×/9× ubytování s polopenzí formou bufetu, dopravu autobusem, vstup do termálního areálu, vstup do areálu AquaPalace (některé atrakce jsou za příplatek), zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena zahrnuje (hotel Béke): 7×/9× ubytování s polopenzí formou bufetu, dopravu autobusem, neomezený vstup do wellness centra a sauny hotelu,
zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do veřejných termálních lázní (u hotelu Béke) a Aquaparku,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
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Pokoje, studia, apartmány AUTOBUSEM

Hajdúszoboszló

Pokoje CLASSIC – ubytování ve dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, některé s možností přistýlky,
společná vybavená kuchyně s jídelním koutem či obývacím
pokojem. Termální areál 400–600 m.

Pokoje SUPERIOR – ubytování ve dvoulůžkových studiích
či apartmánech s vlastním sociálním zařízením, kuchyní
s jídelním koutem, balkonem či terasou, některé s možností
přistýlky. Termální areál 400–600 m.

počet
nocí

trasa
viz. strana 67

23. 05.–03. 06.

9

K

5 690,–

5 890,–

01. 06.–12. 06.

9

B3, D

5 690,–

5 890,–

10. 06.–21. 06.

9

B3

5 690,–

5 890,–

19. 06.–30. 06.

9

H

5 690,–

5 890,–

17. 08.–26. 08.

7

D

5 690,–

5 890,–

24. 08.–02. 09.

7

A

5 690,–

5 890,–

31. 08.–09. 09.

7

B3

5 690,–

5 890,–

termíny

řádné lůžko ve dvoulůžkovém řádné lůžko ve dvoulůžkovém
pokoji CLASSIC
pokoji SUPERIOR

Cena zahrnuje: 7×/9× ubytování včetně ložního prádla, dopravu autobusem, spotřebu elektrické energie, vody a plynu, závěrečný úklid, pobytovou taxu,
služby delegáta.
Cena nezahrnuje: vstupné do termálního areálu, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Sleva: 200 Kč/přistýlka dospělá osoba/pobyt, 400 Kč/přistýlka dítě 3-12 let/pobyt. Dítě do 3 let 1 690 Kč.
Příjezd do Hajdúszoboszló v ranních hodinách (v cca 9.00). Dle možností hotelu ubytování po příjezdu, případně uložení zavazadel do uzamčené místnosti
a ubytování od cca 14.00. V den odjezdu předání pokoje do 10.00, poté si klienti uloží svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit
dobu do odjezdu autobusu v termálním areálu (za příplatek), kde mají k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je ve večerních hodinách.
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 v brzkých
ranních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v pozdních večerních hodinách (Praha v cca 23.00).
Odjezdy z Maďarska: ve večerních hodinách.

NÁSTUPNÍ MÍSTA
SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY ZÁJEZDY AUTOBUSEM
TRASA X: Plzeň – Beroun – Praha – Brno
TRASA X1: Praha – Brno
TRASA A: Karlovy Vary – Rakovník – Kladno – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA B2: Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA B3: Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno
TRASA E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA G: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA H: Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice – Mělník – Neratovice – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA K: Klášterec nad Ohří – Kadaň – Chomutov – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA K2: Praha – Kolín – Kutná Hora – Čáslav – Havlíčkův Brod – Jihlava – Brno
TRASA L: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
TRASA M: Děčín – Ústí nad Labem – Lovosice – Litoměřice – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA N: Nový Bor – Česká Lípa – Mělník – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA O: Liberec – Mladá Boleslav – Praha – Příbram – Písek – České Budějovice – Třeboň
TRASA O2: Praha – Příbram – Písek – České Budějovice – Třeboň
TRASA P: Bělá pod Bezdězem – Mladá Boleslav – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA S: Plzeň – Klatovy – Strakonice – Vodňany – České Budějovice – Třeboň
TRASA S2: Sušice – Horažďovice – Strakonice – Vodňany – České Budějovice – Třeboň
Nástupní místo je garantováno při min. počtu 8 osob. Při nižším počtu je nabídnuto nejbližší možné nástupní místo na trase.
Jednotlivé trasy mohou být změněny nebo doplněny o další nástupní místa. Doprava na některých trasách může být zajištěna
náhradní dopravou (mikrobus, osobní auto, autobusová linka, vlak atd.) V případě náhradní dopravy je nutné přestoupit
do hlavního autobusu, který zajišťuje dopravu do cílové stanice. Zasedací pořádky jsou vytvářeny pouze do hlavních autobusů.
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POZNEJ

CELÝ SVĚT
Po Čechách nebo do zahraničí cestujte
s pojištěním bez limitu. A s naší mobilní aplikací,
budete mít navíc pomoc vždy po ruce.
S mobilní aplikací

bez starostí

Cestovní pojištění

Inzerce_A4_CESTA.indd 1
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Smlouva o zájezdu
SÍDLO
CK Hungariatour s.r.o.
Freyova 983/25, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Bankovní spojení: KB, číslo účtu 7574790277 / 0100

PROVIZNÍ PRODEJCE

Firma evidována dne 3. 6. 1998 u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 98416, IČO 25177532.
PRODEJ ZÁJEZDŮ – centrála
Harantova 1359
397 01 Písek
tel.: 382 213 937, 382 211 400
mobil: 737 332 565
info@hungariatour.cz

PRODEJ ZÁJEZDŮ
Dlouhá tř. 38, vchod z Rybné ul.
110 00 Praha 1
tel.: 224 828 205
mobil: 736 485 865
praha@hungariatour.cz

Letovisko

Termín

Název ubytování

Lůžková sestava

Celkem osob

Stravování

PRODEJ ZÁJEZDŮ
Solniční 13
602 00 Brno
tel.: 542 217 671
mobil: 603 485 226
brno@hungariatour.cz

PRODEJ ZÁJEZDŮ
Českobratrská 2227/7
702 00 Ostrava
tel.: 596 115 139
mobil: 603 159 357
ostrava@hungariatour.cz

Počet nocí

Doprava / nástupní místo

OBJEDNÁVAJÍCÍ
1. Jméno

Datum narození

Adresa

Telefon

Email
SPOLUCESTUJÍCÍ
2. Jméno

Datum narození

3. Jméno

Datum narození

4. Jméno

Datum narození

OBJEDNANÉ SLUŽBY

CENA NEZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNO ZÁJEZDU OD POJIŠŤOVNY ALLIANZ
120 Kč / 10 dní; 145 Kč / 12 dní; 204 Kč / 17 dní – dítě do 15 let
240 Kč / 10 dní; 290 Kč / 12 dní; 407 Kč / 17 dní – osoba 15–70 let
480 Kč / 10 dní; 581 Kč / 12 dní; 814 Kč / 17 dní – osoba nad 70 let
Úhrada

CENA CELKEM

Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s obsahem Smlouvy o zájezdu,
Všeobecnými podmínkami CK Hungariatour a schvaluji je, přijímám a to jménem svým
i jménem všech uvedených osob, které mě k přihlášení zmocnily. Dále potvrzuji, že jsem
převzal katalog CK Hungariatour s uvedením charakteristických znaků a kategorie
ubytování a ubytovacího místa, polohy, že jsem byl seznámen s charakteristikou
stravování a cestování a převzal doklad o uzavření pojištění CK proti úpadku. Přílohou
této Smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné podmínky. Podpisem této Smlouvy o zájezdu
vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů mých i osobních údajů
dalších spolucestujících v souladu s nařízením Evropské unie o nakládání s osobními údaji
(GDPR). CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku bazénu/ů v rámci

Datum

Podpis klienta
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zákonem předepsané sanitární údržby nebo za mimořádné odstávky z důvodu ochrany
zdraví a zajištění bezpečnosti lidí. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud
má možnost využívat další bazény v termálním areálu/aquaparku/wellness centru. Beru
na vědomí a to i jménem uvedených osob, důsledky vyplývající z nesjednání připojištění.
Zároveň souhlasím se z así láním obchodních sdělení a ak tuálních nabídek .
V případě, že o tuto službu nemáte zájem, prosíme o písemné sdělení na adresu CK
či info@hungariatour.cz.

Podpis pracovníka CK

Všeobecné obchodní podmínky CK Hungariatour s. r. o.
rok 2020
1. Úvodní ustanovení
CK Hungariatour zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu v Maďarsku
a Slovinsku. Zajišťuje pobyty:
•	dle katalogové nabídky
•	dle objednávky zákazníka
•	dle nabídky uvedené na www. hungariatour. cz
2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Hungariatour s. r. o. vzniká na základě
podepsané „Smlouvy o zájezdu“ uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
v platném znění potvrzené cestovní kanceláří. Zákazník souhlasí, aby jeho
osobní údaje včetně data narození, uvedené ve Smlouvě o zájezdu, zpracovala
CK Hungariatour v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. k nezbytně nutným
účelům. Smlouva o zájezdu může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři
nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce – prodejce, který je cestovní
agenturou nebo cestovní kanceláří, která prodává zájezd další cestovní kanceláře (dále jen CA). CA jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy
a udělené plné moci. Zákazník může požádat o předložení dokumentu,
který osvědčuje způsobilost CA uzavírat Smlouvy o zájezdu jménem cestovní
kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkován.
Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, potvrzeného
knihování, těmito podmínkami a reklamačním řádem.
3. Práva a povinnosti zákazníka
•	právo na poskytnutí služeb ve sjednaném rozsahu
•	dle zákona 40/1964 OZ právo na reklamaci případných nedostatků do
3 měsíců po návratu ze zájezdu (doporučujeme písemnou formou, případně
doložit písemné potvrzení delegáta CK)
•	právo být seznámen se všemi případnými změnami pobytu
•	právo na zrušení pobytu ve smyslu stornovacích podmínek CK Hungariatour
•	povinnost zaplatit zálohu ve výši 50 % ihned při uzavření Smlouvy o zájezdu,
nejdéle však do 7 dnů a doplatek uhradit do 30 dnů před odjezdem
•	povinnost pravdivě a úplně poskytnout údaje pro uzavření Smlouvy o zájezdu
•	v případě nesplnění zvláštního požadavku (např. umístění v autobuse,
ubytování v požadované budově, patře, pokoji atd. ), který je uveden
na Smlouvě o zájezdu, nemá zákazník právo reklamace a nároku
na jakoukoliv kompenzaci
•	v případě zrušení pobytu uhradit storno poplatky
•	v případě snížení ceny u hotelu v průběhu roku, zákazník nemá právo zpětně
požadovat změnu ceny (snížení ceny)
4. Práva a povinnosti CK Hungariatour
CK Hungariatour je oprávněna odstoupit s okamžitou platností
•	při nesplnění minimálního počtu účastníků zájezdu (35 osob), do 10 dnů
od data uskutečnění zájezdu, účastník je neprodleně informován a je mu
nabídnuta změna Smlouvy o zájezdu
•	pobyt zrušit, přesunout dobu jeho konání, změnit jeho cenu, objekt ubytování v případě, že nastanou okolnosti, které brání poskytnout služby podle
předem stanovených podmínek, sjednaných ve smlouvě o zájezdu. Zákazník
má poté právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené částky,
pokud zruší účast
do 5 dnů po vyrozumění o změně
•	pokud se zákazník nedostaví v čase uvedeném na pokynech, zmešká odjezd
nebo musí-li být ze zájezdu vyloučen – má CK nárok na plnou úhradu ceny
zájezdu
– veškeré údaje obsažené v katalogu o službách a cenách odpovídají informacím známým v době tisku katalogu
•	CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku bazénu/ů v rámci
zákonem předepsané sanitární údržby nebo za mimořádné odstávky
z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti lidí. Klient nemá nárok
na kompenzaci služeb, pokud má možnost využívat další bazény v termálním
areálu/aquaparku/wellness centru.
5. Cena pobytů
Cenou pobytu se rozumí cena, kterou potvrdí CK Hungariatour na Smlouvě
o zájezdu. Ceny jsou cenami smluvními mezi CK Hungariatour s. r. o. na straně
jedné a zákazníkem na straně druhé. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou
u každého pobytu vyjmenovány. Uvedené ceny jsou v CZK, pokud není uvedeno jinak.
6. Stornovací podmínky
Zákazník má právo před zahájením pobytu odstoupit od uzavřené smlouvy
o zájezdu – stornovat pobyt. Zrušení zájezdu vyžaduje písemnou formu.
Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné storno
pobytu doručeno CK Hungariatour.
V tomto případě má CK Hungariatour právo účtovat storno poplatky.
Storno poplatek je splatný ihned a jeho výše je stanovena s ohledem na
termín, kdy zákazník svůj pobyt zruší, v takovýchto případech je zákazník
povinen uhradit CK Hungariatour:
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•	v době 30 a více dnů před plánovaným poskytnutím služeb, náhradu
ve výši 500,– Kč za smlouvu o zájezdu (zájezd)
•	v době kratší 30 dnů, avšak nejpozději do 21. dne před plánovaným
poskytnutím služeb, náhradu ve výši 10 % z ceny za osobu
•	v době kratší 21 dnů, avšak nejpozději do 15. dne před plánovaným
poskytnutím služeb, náhradu ve výši 20 % z ceny za osobu
•	v době kratší 15 dnů, avšak nejpozději do 7. dne před plánovaným
poskytnutím služeb, náhradu ve výši 50 % z ceny za osobu
•	v době kratší 7 dnů, avšak nejpozději do 3. dne před plánovaným
poskytnutím služeb, náhradu ve výši 80 % z ceny za osobu
•	v době kratší 3 dnů 100 % ceny za osobu
•	při zrušení Smlouvy o zájezdu s termínem pobytu v době maďarských svátků
(např. Velikonoce, dušičkové svátky, Vánoce, Silvestr…) platí 100 % storno!
Proto doporučujeme pojištění storno zájezdu.
7. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka
Jakékoliv změny týkající se objednaného zájezdu a rozsahu služeb je nutno podat
cestovní kanceláři výhradně písemnou formou (dopis, fax, e-mail).
•	změna termínu včetně zkrácení či prodloužení termínu, změna kapacity
– v době kratší 30 dnů před nástupem již kvalifikováno jako storno
– 30 a více dnů před odjezdem manipulační poplatek 500,– Kč/smlouva
o zájezdu
•	změna jména a jiných osobních údajů, změna nástupního místa, změna počtu
osob v objednaném pokoji, studiu či apartmánu, doobjednání dalších služeb
(stravování, pojištění, léčebný balíček, lázeňský balíček, masáže, typ pokoje,
dětská postýlka, pes, garáž, parkoviště, atd. )
– manipulační poplatek 500,– Kč/smlouva o zájezdu
•	změna počtu účastníků (snížení)
– změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné či více osob, které
jsou povinny uhradit odstupné dle článku 6 těchto podmínek. Je-li v důsledku
takové změny více lůžkový pokoj (apartmán, studio) obsazen menším počtem
osob než je počet lůžek, je zákazník povinen doplatit cenu za neobsazené lůžko.
8. Cestovní doklady
Dle nařízení MZV ČR je od 26. 6. 2012 nutný vlastní cestovní pas nebo občanský
průkaz pro všechny dospělé osoby, děti i infanty cestující mimo ČR!
Děti od 0 do 15-ti let mohou mít občanský průkaz a dá se na něj cestovat
po státech EU.
9. Cestovní pojištění
V ceně pobytu není zahrnuto cestovní pojištění. CK Hungariatour Vám toto
může sjednat u Allianz pojišťovny, a. s. (podrobnosti získáte přímo v CK).
10. Zákonné pojištění CK proti úpadku
CK Hungariatour s. r. o. je povinna po dobu své činnosti mít ve smyslu
příslušných ustanovení zákona č. 159/99 sb. uzavřenu pojistnou smlouvu,
na jejíž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK
z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České
republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě,
že se zájezd neuskuteční
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části.
CK Hungariatour s. r. o. je povinna předat zákazníkovi současně se Smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze
ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V případě,
že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět
do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne
pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně
nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník
dopravu včetně nezbytného ubytování na vlastní náklady, poskytne mu
pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit,
pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění Smlouvy
o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu
pojišťovna poskytla. CK Hungariatour s. r. o. je pojištěna dle zákona
č. 159/1999 Sb. u Generali pojišťovny.
11. Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2020.
Zákazník potvrzuje svým podpisem na smlouvě o zájezdu nebo telefonicky, že
jsou mu tyto podmínky známy, rozumí jim, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá, a to i jménem všech uvedených osob na jeho Smlouvě o zájezdu,
které mu k jejich přihlášení a účasti dali plnou moc v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. Katalog 2020 je zpracováván v prosinci 2019.
CK Hungariatour s. r. o. si vyhrazuje právo na případné změny, které v době
vydání katalogu nebyly známy.
Aktuální a platné informace najdete na www.hungariatour.cz

Důležité informace CK Hungariatour s. r. o.
Seznamte se s těmito důležitými informacemi, protože jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek a Smlouvy o zájezdu.
Provozní doba termálních lázní a areálů, předepsané sanitární údržby, rekonstrukce bazénů a ubytovacích kapacit
V lázních jsou vnitřní, proplouvací a venkovní bazény. Celoročně jsou v provozu vnitřní a proplouvací bazény, ale venkovní bazény
jsou v provozu pouze v letním období od cca 15. května do 15. září, v závislosti na počasí. Venkovní bazény a atrakce pro děti jsou
otevřeny od června do srpna. Vstup na některé skluzavky a atrakce je omezen výškou dítěte. V určitých obdobích probíhají pravidelné sanitární údržby bazénů, které nemůžeme ovlivnit. CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku bazénu/ů
v rámci zákonem předepsané sanitární údržby nebo za mimořádné odstávky z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti
lidí. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má možnost využívat další bazény v termálním areálu/aquaparku/wellness
centru.
V termálním areálu/aquaparku/wellness centru mohou probíhat rekonstrukce. O této skutečnosti bude klient informován poté,
co CK Hungariatour obdrží danou informaci.
Autobusové zájezdy
Pokud si z naší nabídky vyberete autobusový zájezd, jedná se o skupinový zájezd, kdy je nezbytná vzájemná tolerance a pochopení v průběhu celého zájezdu.
Zákonné pojištění
Pojištění proti úpadku je obsaženo v ceně zájezdu. Pojistnou smlouvu má CK Hungariatour uzavřenu u Generali pojišťovny
dle Zákona č. 159/1999 Sb (osvědčení naleznete na www. hungariatour. cz).
Léčebné pojištění
Komplexní pojištění může naše CK sjednat u Allianz pojišťovny (tzv. balíček na 10, 12, 17 dní), který obsahuje: pojištění léčebných
výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby a pojištění stornovacích poplatků
– max. 15.000 Kč/os. a 30.000 Kč/os. pojistná událost, pojištění musí být však sjednáno a zaplaceno při úhradě zálohy k zájezdu.
Cena pojištění
120 Kč/10 dní; 145 Kč/12 dní; 204 Kč/17 dní – dítě do 15 let
240 Kč/10 dní; 290 Kč/12 dní; 407 Kč/17 dní – osoba 15–70 let
480 Kč/10 dní; 581 Kč/12 dní; 814 Kč/17 dní – osoba nad 70 let

NOVĚ pojištění včetně zimních sportů
173 Kč/10 dní – dítě do 15 let
345 Kč/10 dní – osoba 15–70 let
691 Kč/10 dní – osoba nad 70 let

Pokud si nezajistíte pojištění prostřednictvím naší CK, doporučujeme toto u kterékoliv jiné pojišťovny (i své zdravotní), nedoporučujeme cestovat v žádném případě bez zdravotního pojištění.
NOVĚ
Osoby od 50 let si mohou sjednat pojištění stornovacích poplatků ve výši 4,2 % z ceny zájezdu k denní sazbě
pojistného – oproti stávajícím pojistným podmínkám budeme osobám od 50 let a výše plnit i v případě zrušení cesty
z důvodů chronického onemocnění.
Ambulantní lékařské ošetření

Bez limitu

Léky a další zdravotnický materiál

Bez limitu

Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

Bez limitu

Léčba, diagnostika a operace

Bez limitu

Převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR

Bez limitu

Výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného

Bez limitu

Akutní zubní ošetření

10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy

Výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného

Max. 5 dní/2 000 Kč/den

Pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)

1 500 000 Kč

Repatriace související s terorismem

1 500 000 Kč

Poznámka: kompletní přehled limitů naleznete na www. hungariatour. cz
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Praha

Dlouhá třída 38 (vchod z Rybné)
PSČ 110 00, Praha 1
Tel.: 224 828 205, 736 485 865
E-mail: praha@hungariatour.cz

Brno

Solniční 13, PSČ 602 00
Tel.: 542 217 671, 603 485 226
E-mail: brno@hungariatour.cz

Ostrava Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00
Tel.: 596 115 139, 603 159 357
E-mail: ostrava@hungariatour.cz

Písek

Harantova 1359, PSČ 397 01
Tel.: 382 213 937, 737 332 565
E-mail: info@hungariatour.cz

Administrativní sídlo společnosti: Freyova 983/25, PSČ 190 00, Praha 9 – Vysočany

www.hungariatour.cz

