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SLOVENIA

Green. Active. Healthy.

Zelená
Ve Slovinsku je na dobrých
20 tisících km² více než 22 tisíc
živočišných a rostlinných druhů.
Více než třetina Slovinska je zapojena
do sítě Natura 2000. Slovinsko
je třetí nejzalesněnější zemí v Evropě.
Přírodní bohatství udržujeme s láskou.

Aktivní
Ve Slovinsku je skoro 10 tisíc km
dobře značených pěších stezek.
Kromě více než 170 horských chat
je ve Slovinsku 40 hotelů s nabídkou
pro milovníky pěší turistiky. Na
cyklistických stezkách jsou zřízeny
informační body. Ve Slovinsku
uvidíte z hor moře, z lesa pole,
z města ves, ze země nebe, a proto
vaše tělo nebude moci odolat
a vydat se na procházku, na kolo,
na lyže, do vody, do nebe.

Zdravá
Ve Slovinsku je 87 přírodních
termálních pramenů. Voda, podnebí
a další činitelé jsou jádrem nabídky
15 certifikovaných lázní. Termální
a minerální vody Slovinska jsou
již po staletí zdrojem zdraví.

foto: jezero Bled
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VŠEOBECNÉ INFORMACE O SLOVINSKU

Rozloha: 20 273 km²
Počet obyvatel: 2 020 000
Hlavní město: Ljubljana (Lublaň)
Úřední jazyk: slovinština

Přes výskyt velkých budov, zvláště v okrajových částech města, se zachovalo
historické centrum Lublaně, kde se mísí baroko s art nouveau. Město je silně
ovlivněno rakouskou architekturou ve stylu Štýrského Hradce a Solnohradu.

Měna: EUR
Zeměpisná poloha, podnebí
Slovinsko je přímořský stát na pomezí Balkánu a střední
Evropy. Severní část země zasahuje do jižní části
Alp, východní oblast Prekmurje do Panonské nížiny
a jihozápadní pobřežní část do Istrie. Slovinsko hraničí
s Rakouskem na severu, s Maďarskem na východě,
Chorvatskem na jihu a Itálií na západě. Na jihozápadě má
přístup k Jaderskému moři.
Průměrné teploty v červenci dosahují 20 °C
a v lednu −2 °C. V létě může být na pobřeží velmi horko
a v horách poměrně chladno.
Ke skvělé poloze Slovinska, jeho rozmanité tváři, velkému
množství forem trávení aktivní dovolené, špičkové kuchyni
a výborným vínům je nutno přičíst i jeho obyvatele, kteří
jsou přátelští, srdeční, veselí a pozorní. Identita Slovinců
je spojena s jejich jazykem, slovinštinou, kterou používají
pouze dva milióny lidí a která se dochovala také díky
čilému kulturnímu životu tohoto etnika. Slovinci si stále
nadevše cení upřímného mezilidského kontaktu. O svou
pohostinnost a tento nesmírně bohatý kout světa se rádi
podělí s příchozími.
Lublaň
Městem protéká řeka Lublanice. Vzhledem k malému počtu
obyvatel Lublaň spíše než dojmem hlavního města působí
jako provinční město. Hlavním bulvárem je Slovinská
ulice (Slovenska cesta). Městu dominuje hrad (Ljubljanski
grad). Z jeho věží je výhled přes celé město až k Julským
Alpám. Uprostřed města na břehu Lublanice je hlavní
Prešerenovo náměstí (Prešernov trg) se sochou básníka
Franceho Prešerena a jeho múzou Urškou a s barokním
kostelem, který je symbolem města, stejně jako Trojmostí
(Tromostovje), které bylo upraveno světoznámým
architektem Jože Plečnikem.
Tato oblast byla osídlena už v době Římanů, kteří zde
zřídili tábor nazvaný Emona a který v roce 34 př. n. l. dostal
městská práva. Roku 1144 dostala německý název Laibach
a od 13. století byla pod vládou habsburské říše jako
hlavní město Kraňska až do roku 1918 (sídlil zde Kraňský
zemský sněm), s výjimkou let 1809–1813, kdy byla sídelním
městem Francouzi zřízených Ilyrských provincií. Při vzniku
království SHS byla kulturní metropolí Slovinců, od roku
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1929 pak hlavním městem Drávské bánoviny. Za II. světové války ji obsadili
Italové, kteří uplatňovali tvrdou antislovinskou politiku, i přesto ale město
napadaly různé protifašistické oddíly. Roku 1955 mu pak byl udělen titul
Město Hrdina Josipem Titem, který zde v roce 1980 také zemřel. Metropolí
Slovinska se Lublaň stala oficiálně roku 1963, nezávislé Slovinsko zde bylo
vyhlášeno v červnu roku 1991.
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Po zemětřesení v roce 1511 bylo město přestavěno v barokním slohu. Při
dalším zemětřesení v roce 1895, které město částečně poničilo, byla Lublaň
přestavěna znovu ve stylu art nouveau. Městská architektura je tedy směsí
různých stylů. Rozsáhlé oblasti postavené po II. světové válce byly navrženy
známým slovinským architektem Jožem Plečnikem, který působil i v Praze.
Dominantu města tvoří Lublaňský hrad, který se tyčí na kopci nad řekou
Lublanicí. Byl postaven ve 12. století, byl sídlem markrabat, později
vévodů korutanských. Vedle Lublaňského hradu mezi další významná
architektonická díla patří: Prešerenovo náměstí, Katedrála sv. Mikuláše,
Svatopetrský kostel, františkánský kostel Zvěstování Panny Marie, Trojmostí
a Dračí most.

Julské Alpy
Julské Alpy leží z větší části na území Slovinska. Do Itálie zasahují pouze
svou menší západní částí. Julské Alpy jsou zároveň nejvyšším pohořím
Slovinska. Geologicky patří k soustavě Jižních vápencových Alp. Základním
stavebním kamenem je triasový vápenec s výraznou vertikální modelací.
Dělí se na dvě skupiny: Západní Julské Alpy – (skupina Jof di Montasio
a Jof Fuart) leží na území Itálie (Alpi Giulie) a Východní Julské Alpy – leží
na území Slovinska. Nejvyšší vrchol pohoří je Triglav – 2 863 m n. m. ležící
ve Slovinsku.
Řeka Sáva Dolinka odděluje na severu Východní Julské Alpy od hřebene
pohoří Karavanky, na východě pak Lublaňská kotlina od Savinjských
a Kamnických Alp. Jižní hranice Východních Julských Alp přechází nijak
jednoznačně do pohoří Kras, který tvoří rozsáhlý labyrint menších, v mnoha
případech na Julské Alpy navazujících pohoří.
Na území Triglavského národního parku převládá vysokohorský kras, flora
je alpská, nicméně je v jihozápadní části parku zjevný i vliv jadranského
a středomořského ovzduší. Nejvyšším bodem parku je vrchol Triglav
(2 863 m n. m.), jenž dal parku jméno a nachází se v jeho pomyslném středu,
nejnižším místem je pak Tolminka (180 m n. m.). V parku se nejčastěji
vyskytují jeleni, srnci, kamzíci, kozorozi, medvědi a vlci.
Turistika v Julských Alpách je velmi rozvinutá a má bohatou historii.
Ve všech horských skupinách je dostatek horských chat a bivaků. Značené
cesty vedou na všechny významnější vrcholy včetně té nejvyšší – Triglavu.
Mnohé vrcholy jsou zpřístupněny zajištěnými cestami – tzv, Via ferratami.
Julské Alpy jsou mezi našimi turisty oblíbenou a také nejvíce
navštěvovanou skupinou celých Alp. Jistě k tomu přispívá dobrá
dostupnost a blízkost obou jazyků.

Foto: Moravské Toplice – Ajda Hotel, str. 11

Slovinský Kras
Oblast Krasu navazující na slovinské pobřeží a rozprostírající
se na jihozápadě Slovinska až k Alpám představuje jedno z největších
přírodních bohatství Slovinců. Každoročně sem míří davy turistů, kteří
se zastavují hlavně v Postojnské jeskyni na nedalekém Predjamském hradu
a ve Škocjanských jeskyních, které jsou pod ochranou organizace UNESCO.
Jeskyně Vilenica u Divače byla jako první na světě otevřená pro turisty
(v 1. polovině 17. století).

Letovisko

Celkem je ve Slovinsku něco kolem 8 000 krasových
jeskyní a závrtů. Není proto divu, že slovo kras dalo světu
právě Slovinsko. Do Krasu se kromě přírodních krás jezdí
také za výborným vínem. Hlavně ve vinařské sezóně
jsou oblíbenou cílovou stanicí tzv. osmice, něco mezi
hospůdkou a vinárnou, kde se i vaří a řada z nich nabízí
i ubytování.

Onemocnění pohybového
ústrojí
(klouby, páteř, revmatizmus,
opotřebení chrupavky,
Onemocnění
deformita, lumbágo)
ledvin
Poúrazová a pooperační
Řídnutí kostí a močových Kardiovaskulární
rehabilitace
(osteoporosis)
cest
onemocnění

Nemoci
dýchacích
cest

Kožní choroby
(lupénka,
Kožní choroby
ekzém)
(lupénka,
Chronické
ekzém)
pocení

Katary
zažívacího
a střevního
systému,
vředové
choroby
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Ano

–

–

–
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Ano

–

Ano

Radenci
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Banovci
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Rimske Toplice
Bled
Ptuj
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Ano
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Ano
Ano
Ano

–
–
–
Ano
Ano
–
Ano

Ano
–
–
Ano
–
–
–

Ano
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
Ano
Ano
–

–
–
–
–
Ano
–
–

Ano
–
–
Ano
Ano
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Praha (km)

Brno (km)

Ostrava (km)

Písek (km)

574
557
592
565
558
596
609
607

347
343
368
420
414
519
503
477

511
507
529
584
578
615
692
606

479
462
497
470
463
501
474
457

Letovisko
Moravske Toplice
Radenci
Lendava
Banovci
Mala Nedelja
Rimske Toplice
Bled
Ptuj

Foto: Bled – jezero , str. 18
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ LETOVISKA
Moravske Toplice

Lázně
Lázně Terme 3000 se nacházejí v malém městečku Moravske Toplice
a od léta 2000 se pyšní komplexem venkovních a vnitřních bazénů
(30–38 °C) s celkovou vodní plochou 5 000 m². Vodní svět – 22 bazénů,
4 otevřené skluzavky, skluzavky s volným pádem, největší atrakcí je
22 metrová rampa s dvěma skluzavkami, jedna o délce 170 m a druhá
140 m. Obě jsou doplněny kompletními audiovizuálními efekty.
Celkem zde můžete využít následujících atrakcí: vodopády, gejzíry,
podvodní masážní proudy, vzduchové masáže, protiproud, vířivé
koupele, skokanské můstky i klasické plavecké dráhy. Terme 3000 dále
nabízejí Tureckou a Finskou saunu, solárium, dětské hřiště, několik
restaurací a bar. Prostorná zatravněná plocha Vám poskytne dostatek
stínu i soukromí.
Největší zvláštností je jedinečná černá termální voda s výjimečnými
léčebnými vlastnostmi, která vyvěrá z hloubky 1 175 až 1 467 metrů a má
teplotu 72 °C, čímž je tento přírodní zázrak zcela unikátní (ostatní uhličité
prameny jsou většinou studené). V roce 1964 byla tato voda prohlášena
za přírodní léčivou. Nejenže má tento termální pramen terapeutický
účinek na lidské tělo, ale zároveň ho oživuje, zlepšuje a zrychluje krevní
oběh, snižuje nervové napětí a urychluje přírodní opalování.
Golfové hřiště
Zbavte se každodenního stresu a relaxujte na překrásném golfovém
hřišti Livada v Moravských Toplicích (18 jamek, 50 hektarů).
Po otevření první části v roce 1998 bylo 18ti jamkové hřiště
dokončeno v roce 2005. Jednou z největších výzev tohoto hřiště
je jamka č. 9 (par 5), která je necelých 600 m dlouhá (jedná
se o nejdelší jamku ve Slovinsku).
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, onemocnění dýchacích cest, kožní
nemoci.

Banovci

Obec Banovci je známá pohostinností místních obyvatel. Oblast
kolem Banovci nabízí nepřeberné možnosti pro trávení volného času
v přírodě. Turistické a cyklistické trasy umožňují prohlédnout si místní
památky. Termální prameny Banovci vyvěrají v místě, kde bylo před
milióny let Pannonské moře. Místní termální pramen dosahuje teploty
60–68 °C.
Lázně
Aquapark Terme Banovci se může pochlubit celkem 2 000 m² vodních
ploch s vodopády, tobogány, podvodní masáží, whirlpool. K dispozici
jsou tři venkovní bazény a vnitřní bazén, naplněné termální vodou
(34–38 °C), plavecký bazén s obyčejnou vodu, bazén s tobogánem
a dětský bazén. Je zde samostatné nudistické termální koupaliště pro
naturisty (termální wellness bazén s podvodní masáží a osvěžující
Kneippův bazén).
Indikace
Termální voda bohatá na fluoridy se používá pro zmírnění
revmatických potíží a zlepšení zdravotního stavu po operaci
pohybového aparátu.

Radenci

Nedotčená příroda láká návštěvníky k turistice a cykloturistice.
Stezka z Radenci do Hrastje vede podél řeky Mura přes nedotčenou
krajinu s jedinečnou faunou a flórou. Radgonska sklípek je jeden
z nejzajímavějších vinařství láhvového vína a šumivá vína. Sklípek
postavený ve tvaru písmene V se nachází pod hradním vrchem.
V minulosti byl využíván pro skladování ledu z řeky Mura, různých
plodin a produktů.
Lázně
Lázně Radenci leží na pomezí Panonské nížiny, blízko hraničních
přechodů s Rakouskem a Maďarskem. Byly vybudovány na přírodním
zdroji minerální vody. Přírodní léčivé vlastnosti minerální vody byly
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uznány už v 1882, kdy se zde léčili první hosté. Lázně jsou známé i díky
své minerální vodě Radenska, kterou lze koupit skoro všude ve střední
Evropě. Pramen byl objeven v roce 1833 a „minerálka“ byla poprvé
natočena v roce 1896. Záhy si našla svou cestu jak do Říma na stůl
papeže, tak na vídeňský císařský dvůr.
Lázně jsou vyhlášeny svými nejmodernějšími lékařskými přístroji
pro kardiovaskulární diagnostická vyšetření. Dále mají k dispozici
tým lázeňských i specializovaných lékařů (internistů, kardiologů,
fyzioterapeutů), kteří se starají o zdraví hotelových hostů 24 hodin
denně. Zdravotní centrum „Tri srca“ v Radenci nabízí rehabilitaci
pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
Indikace
Kardiovaskulární onemocnění (stav po infarktu myokardu, stavy
po operaci srdce, poruchy srdečního rytmu, angina pectoris, vysoký
krevní tlak, obtíže krevního oběhu dolních končetin, neurologická
onemocnění, úrazy a onemocnění centrálního a periferního
nervového systému, metabolická onemocnění (cukrovka, obezita),
onemocnění ledvin a močových cest, osteoporóza, revmatizmus,
artróza.

Lendava

Lendava se nachází v idylické vinařské oblasti poblíž maďarských
hranic. Kopce Lendavske gorice se nacházejí v bezprostřední blízkosti
Terme Lendava a jsou vynikajícím výchozím bodem pro pěší turistiku.
Stezka Lendavske gorice vede k nejvyššímu bodu (327 m) v této
oblasti, k Piramidě. Další populární místa pro milovníky přírody jsou
Murska šuma, Polanski log, Otok ljubezni a Bukovniško jezero.
Lázně
Aquapark Terme Lendava se může pochlubit více než 1 800 m²
vodní plochy s osmi bazény různých tvarů a velikostí o teplotě vody
28 až 38°C (venkovní plavecký bazén 50 m s tobogány, 2× venkovní
dětský bazén se skluzavkou, vnitřní zážitkový bazén s různými efekty,
vnitřní a venkovní termální bazény, jacuzzi, rychle tekoucí řeka).
V pátek a v sobotu jsou bazény otevřeny pro noční koupání.
Pro úplnou relaxaci po aktivním dnu můžete užít sauny.
Indikace
Zdejší léčivá voda s parafínem je ideální k léčbě revmatických
onemocnění, následků popálenin, kožních problémů, gynekologických
onemocnění, pooperačních stavů a onemocnění nervového systému.

Bled

Uprostřed zelené krajiny v popředí majestátních pohoří Julských Alp
a Karavanek leží tmavě modré jezero, v jehož středu je malý ostrůvek
a na něm jeden z nejfotografovanějších kostelů Slovinska.
Stejnojmenné městečko Bled, leží jen pár stovek metrů od východního
okraje jezera. Bled je již od 18. století vyhledávaným lázeňským
místem, leží v nadmořské výšce přibližně 500 metrů a má mírné alpské
klima. Ze severu ho chrání majestátní Julské Alpy a Karavanky a Bled
má tak celoročně příznivé klima. Průměrné letní teploty dosahují
necelých 20 °C, v zimě −1 °C. Voda v Bledském jezeře má od začátku
června až do konce září teplotu vhodnou ke koupání, což je dáno
teplými termálními prameny.
Stékají se tu řeky Sava Bohinjka a Sava Dolinka. Samotné město je
orientované na turistický ruch, takže tu najdete spoustu hotelů,
restaurací a barů. Ve velkém jezeře Bled ledovcového původu
se můžete koupat, jezdit na loďce, rybařit nebo se jen procházet okolo.
Na skále u jezera se tyčí bledský hrad. Stojí za to na něj vylézt, už
kvůli skvělému výhledu na jezero a na hory okolo. Bled a jeho okolí je
vhodným místem nejen pro letní dovolenou, ale také pro dovolenou
zimní. V jarním a letním období se vše kolem zazelená, na podzim
promění v tu nejbarevnější mozaiku všech možných barev a v zimě
se okolní vrcholky ponoří do sněhové peřiny. Na své si zde přijdou jak
milovníci dlouhých procházek, náročnější turistiky, cykloturistiky, tak
i vyznavači dlouhých běžkařských tras.
Lázně
Moderní wellness centrum Živa má vodní plochu 380 m², nabízí
2× vnitřní a 1× venkovní termální bazén (30 °C), 2× termální whirlpool
(36 °C), dětský bazén (30 °C), vnitřní skluzavku. Zde se také nachází
svět sauny (finská, bio, laconium, caldarium, turecká, ledový bazén)

Indikace
Termální voda poskytuje vedle příjemného koupání i úspěšnou léčbu
onemocnění způsobených stresem, stavů únavy a neurovegetativních
poruch. Migrény, vysoký krevní tlak, revmatismus.

Mala Nedelja

Lázně
Termální voda vyvěrá ze dvou zdrojů v hloubce 2 273 m a 1 537 m.
Čistá, vysoce kvalitní voda je bohatá na sodík, draslík a hydro uhličitany.
Vzhledem ke svým vlastnostem balneologickým je vhodná pro
rekreaci, sport a to zejména pro účely zdravotní péče, protože má
blahodárné účinky na pohybové ústrojí a funkci páteře.
Bioterme Thermal vodní park o rozloze 2 000 m² vodní plochy nabízí
14 venkovních a vnitřních bazénů s teplotou vody mezi 27 a 38 °C,
v mimosezóně jsou v provozu vnitřní a 3 venkovní bazény z celkovým
počtem 800 m² vodní plochy. Svět sauny (finská sauna, infra
sauna, turecká sauna, aroma sauna, parní kabina, relaxační lehátka,
ochlazovací bazén 19 °C, sluneční terasa, nabídka čajů, vody a ovoce).
Indikace
Degenerativní chronické změny páteře, revmatická onemocnění,
rehabilitace po operacích a úrazech, svalová ochablost, fyzikální
terapie pro prevenci osteoporózy. Jako pitná kúra je vhodná při léčbě
zažívání a močových cest.

Ptuj

Ptuj, nejstarší slovinské město, je muzeum pod širým nebem. Většina
z centrálních částí je chráněna jako kulturní dědictví. Při procházce
po Ptuji lehce pochopíte, proč bylo toto město po mnoho staletí
vyhlášeným pokladem. Dnes je obtížné představit si, že město Ptuj
bývalo jedním z nejdůležitějších evropských měst a jeho jméno bylo
vyslovováno stejně zvučně jako dnes Londýn, Paříž či Vídeň. V místě,
kde si římské legie brousili svá kopí, našel slovanský duch svůj nový
domov. Ve středověku byl Ptuj důležitým městem a za Habsburků
se stal místem výletním. Ptujský hrad se tyčí přímo nad městem,
kterým je z větší části obklopen. Od hradu je pro jeho dominantní
polohu nad městem nádherný rozhled široko do rovinaté nížiny,
lemující koryto Drávy, i na malebné městečko.
Lázně
Místní lázně čerpají termální uhličitou vodu ze dvou vřídel vyvěrajících
z hloubky 1 050 až 1 590 metrů. Termální léčivý pramen dosahuje
teploty 39–54 °C.
Indikace
Termální voda je léčivá při rehabilitaci revmatických a degenerativních
onemocnění. Zároveň má blahodárný účinek na pohybové ústrojí
a neurologická onemocnění.

MAPA S LETOVISKY

Rimske Toplice

Léčivé účinky vody jsou známy již z dob starých Římanů, kteří zázračný
pramen objevili. Léčivou vodu nejprve využívali členové královské
rodiny, později byla přístupná pouze členům vyšších tříd a vysokým
vojenským důstojníkům. Dnes má možnost každý vyzkoušet
terapeutické účinky této léčivé vody, která je obohacena o chemické
prvky a tím pádem má blahodárný vliv na lidský organismus.
Lázně
Termální voda v římských lázních je jedna z nejbohatších a nejvíce
aktivních ve Slovinsku. Prameny vyvěrají z hloubky přibližně 1 000 m,
voda z pramene Amalija má teplotu 38,4 °C, voda z římského pramene
má teplotu 36,3 °C.
Zažijte požitky starých Římanů. Bazény ve wellness centrum
Rimske Terme jsou navrženy v duchu římského koupání, naplněné
termální vodou o rozloze 450 m². K dispozici jsou vnitřní a venkovní
proplouvací panoramatický bazén 32 °C, 1× vnitřní bazén 32 °C,
4× vnitřní a 3× venkovní bazén s vodními masážními sedadly
a lůžky 35 °C. Svět sauny Varania nabízí římskou, finskou, tureckou
a infračervenou saunu, vnitřní ochlazovací bazén, vnitřní jacuzzi,
odpočinkovou místnost, 3× venkovní whirpool, Kneippova lázeň,
venkovní terasu.
Indikace
Prokazatelně pomáhá při léčbě: ortopedické nemoci (degenerativní
onemocnění páteře a dalších kloubů), revmatismu (artritida a artróza),
stavy po ortopedických a úrazových operacích, dermatologické
stavy a nemoci (větší pooperační jizvy), gynekologická onemocnění,
neurologická onemocnění (neurózy, deprese, chronická únava,
vegetativní poruchy, zotavení po mrtvici), plicní onemocnění
a onemocnění dýchacích cest (především chronická onemocnění
horních cest dýchacích), onemocnění žaludku a střev (chronická
gastritida, střevní zánět). Výborná poloha v krásném údolí Savinja
s panenskými lesy má příznivý vliv na chronická onemocnění
dýchacích cest.
KONTRAINDIKACE
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.

1

Moravske Toplice .................. 1
Banovci ..................................... 2
Radenci..................................... 3
Lendava .................................... 4
Bled............................................. 5
Mala Nedelja........................... 6
Ptuj ............................................ 7
Rimske Toplice........................ 8

3

Maribor

6

4

2

7
5

N
Ljubljana

8

W

E
S

Golfo di Trieste

www.hungariatour.cz

7

All inclusive

Hotel Bioterme****

Mala Nedelja

Praha–Mala Nedelja 558 km, Brno–Mala Nedelja 414 km,
Ostrava–Mala Nedelja 578 km, Písek–Mala Nedelja 463 km
Nový hotel je zaměřen na ekologicky šetrné ubytování a spolu
s poskytováním vysoce kvalitních služeb nastavuje nový standard
v oblasti ekologické turistiky. Zde se plně prolíná harmonie s přírodou,
takže každý z hostů si vychutná klidný pobyt a odpočine si od ruchu
každodenního života.
Hotel nabízí prostorné dvoulůžkové pokoje s možností 1–2 přistýlek
(celkem 4 pokoje s možností 2 přistýlek), jednolůžkové pokoje, suites
(ložnice, obývací pokoj s možností 2 přistýlek) a suites s vířivkou na balkoně.
Pokoje jsou vybaveny přírodními materiály, nábytek a podlaha jsou
z masivního dřeva, stěny jsou natřeny bio barvami bez škodlivých látek.
Povlečení a další textilie jsou vyrobeny z přírodních materiálů. Vybavení
pokojů – klimatizace, koupelna, WC, fén, župan, TV, Wi-Fi připojení zdarma,
balkon.
Hotelové služby
A la carte restaurace nabízí tradiční slovinská jídla a pokrmy z regionu
Prlekija, středomořskou kuchyni. Vedle à la carte restaurace je hotelová
samoobslužná restaurace, která nabízí mimo jiné i zdravé a organicky
pěstované potraviny. Ve vinném sklípku Prleška můžete ochutnat vynikající
vína z regionu. Recepce, dětské hřiště, parkování zdarma.
Fitness, wellness, sport
Hosté mají neomezený vstup do Bioterme Thermal vodního parku o rozloze
2 000 m² vodní plochy (14 venkovních a vnitřních bazénů s teplotou
vody mezi 27 a 38 °C, v mimosezóně jsou v provozu vnitřní a 3 venkovní
bazény z celkovým počtem 800 m² vodní plochy). Svět sauny (finská sauna,
infra sauna, turecká sauna, aroma sauna, parní kabina, relaxační lehátka,
ochlazovací bazén 19 °C, sluneční terasa, nabídka čajů, vody a ovoce).
Fitness zdarma, možnost masáží za poplatek.
Otevírací doba:
neděle–čtvrtek 8.00–21.00 hod., pátek, sobota 8.00–22.00 hod.
Vstup do lázní v den odjezdu i příjezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Pes není povolen.
AKCE se nevztahují na příplatky a nelze kombinovat s dalšími akcemi
(speciálními balíčky).
Glamping
V průběhu roku 2017 bude v areálu termálních lázní otevřen glampingový
kemp. Sledujte aktuální info na našich www.hungariatour.cz.

AKCE 4 = 3
(1. 1.–12. 3., 12. 11.–22. 12.,
nástupy neděle, pondělí)
BONUS PRO RODINY
v době školních prázdnin a svátků (Slovinsko):

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji

Zdarma 1 dítě do 6 let a 1 dítě do 12 let
na pokoji se 2. dosp. osobami.

dítě do 4 let

(1. 1.–8. 1., 29. 1.–26. 2., 13. 4.–17. 4., 28. 4.–2. 5.,
24. 5.–28. 5., 2. 6.–5. 6., 14. 6.–18. 6., 23. 6.–3. 9.,
27. 10.–5. 11.)
BONUS PRO 1 DOSPĚLOU OSOBU + 1 DÍTĚ
DO 14 LET ve 2 lůžkovém pokoji:
dítě na řádném lůžku má slevu 25 % z ceny
řádného lůžka.

příplatek za 1 lůžkový pokoj / noc

1. 1.–10. 2.
26. 2.–14. 4.
2. 5.–23. 6.
4. 9. –27. 10.
6. 11.–22. 12.
1 790,–

10. 2.–26. 2.
14. 4.–2. 5.
23. 6.–4. 9.
27. 10.–6. 11.
1 890,–

350,–

350,–

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 4–10 let

895,–

945,–

přistýlka dítě 10–14 let

1 250,–

1 350,–

přistýlka osoba nad 14 let

1 790,–

1 890,–

příplatek za SUITE / noc / pokoj

400,–

400,–

příplatek za SUITE s vířivkou / noc / pokoj

990,–

990,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, vstupné do termálních lázní (včetně příjezdového i odjezdového dne), sauny a fitness,
Wi-Fi připojení k internetu na pokojích i v lobby, parkování, animační programy, zapůjčení županu.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let, 0,64 EUR / noc / děti 7–18 let – platba na místě,
registrační poplatek 1 EUR / osoby nad 4 roky / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
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Hotel Radin A****

Radenci

Praha–Radenci 557 km, Brno–Radenci 343 km,
Ostrava–Radenci 507 km, Písek – Radenci 462 km
Hotel Radin je centrálním hotelem v Radenci Health Resort, který vítá své
hosty u bohatých minerálních pramenů, majících blahodárné účinky
na kardiovaskulární systém. Radenci Health Resort ve Slovinsku získal
své první hosty již v roce 1882 a i v současné době se využívá síla minerální
vody, která má příznivý vliv na kardiovaskulární onemocnění, onemocnění
ledvin a močových cest, revmatických stavů, poruch pohybového ústrojí
a poruchy trávení.
Hotel nabízí 291 příjemných a pohodlných pokojů s veškerým potřebným
komfortem pro odpočinkovou dovolenou. Většina 1 lůžkových pokojů má
manželskou postel a většina 2 lůžkových pokojů může mít přistýlku. Každý
pokoj má koupelnu se sprchou nebo vanou, fén, župan, telefon, rádio,
satelitní TV, mini-bar, trezor. Některé pokoje mají klimatizaci a francouzský
balkon. Zbývající pokoje mají balkon a jsou bez klimatizace. Economy
pokoje jsou menší pokoje s francouzskou postelí bez možnosti přistýlky.
Hotelové služby
Restaurace nabízí kromě místních i mezinárodních jídel řadu
vegetariánských a dietních jídel. Denní bar, recepce, výtahy, Wi-Fi,
půjčovna kol, dětské hřiště, parkování.
Fitness, wellness, sport
Hosté využívají vodní park Radenci Heath Resort o vodní rozloze 1 460 m²
s 10 bazény, z nichž některé jsou spojeny dohromady (vnitřní plavecký
bazén, vnitřní a venkovní bazén s termální minerální vodou, krytý termální
bazén 37 °C, zážitkové dětské bazény s vyhřívanou a termální vodou
o teplotě 33–34 °C, Kneippův bazén, zážitkový bazén s vodopády, vodní
a podvodní masáže, divoká řeka). Fitness, svět sauny. Vnitřní a venkovní
tenisový kurt (za poplatek).
Poznámka: příplatky se platí dle počtu nocí pobytu
(AKCE se na ně nevztahují), minimální délka pobytu 2 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu 3 490 Kč.
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do vodního
Parku Radenci Health Resort (v den příjezdu od 11.00 hod. a v den odjezdu
neomezeně), 1× denně vstup do světa sauny, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % – platba na místě, registrační
poplatek 1 EUR / osoba  pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji ECONOMY

1. 1.–8. 1.
3. 2.–26. 4.
2. 5.–4. 6.
26. 4.–2. 5.
8. 1.–3. 2.
29. 7.–25. 8.
25. 8.–1. 9.
4. 6.–29. 7.
1. 9.–29. 9.
29. 9.–19. 11.
26. 11.–22. 12. 19. 11.–26. 11. 22. 12.–1. 1. 2018 */
1 490,–
1 550,–
1 690,–

1 lůžkový pokoj ECONOMY

2 050,–

2 150,–

2 350,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji STANDARD

1 590,–

1 690,–

1 790,–

1 lůžkový pokoj STANDARD

2 250,–

2 390,–

2 590,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji PREMIUM

1 690,–

1 750,–

1 890,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji SUITE

2 290,–

2 350,–

2 450,–

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dětská postýlka / noc

250,–

250,–

250,–

dítě do 6 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. osobou – sleva

50 %

50 %

50 %

dítě 6–12 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. osobou – sleva

30 %

30 %

30 %

dítě 12–15 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. osobou – sleva

20 %

20 %

20 %

SLEVA 10 % za při závazné
objednávce pobytu (= úhrada
zálohy ve výši 50 %) 30 dnů před
nástupem. Nelze kombinovat
s dalšími slevami a akcemi.
AKCE 4 = 3
(6. 1.–17. 2., 28. 2.–26. 3.,
8. 10.–23. 10., 20. 11.–24. 12.)
ZDARMA 1 dítě do 12 let
a 1 dítě do 6 let se 2 dosp.
osobami (děti spí na 1 přistýlce)
u pobytů min. na 3 noci
v termínech: 26. 3.–7. 4.,
23. 4.–12. 5., 26. 6.–7. 9.,
25. 9.–2. 10., 26. 10.–30. 10.,
16. 11.–19. 11.

www.hungariatour.cz
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Livada Prestige Hotel*****

Moravske Toplice

Praha–Moravske Toplice 574 km, Brno–Moravske Toplice 347 km,
Ostrava–Moravske Toplice 511 km, Písek–Moravske Toplice 479 km
Hotel se nachází v areálu termálního komplexu Terme 3000. Hotel
s areálem TERME 3000 není propojen krytou spojovací chodbou.
V blízkosti hotelu se nachází 18-ti jamkové golfové hřiště. Nabízí 1 lůžk.
pokoje, 2 lůžkové pokoje různých velikostí s možností 1–2 přistýlek pro děti
do 15 let (rozkládací gauč), pokoje Junior Suite a Senior Suite. Economy
pokoje jsou menší pokoje s francouzskou postelí (160 cm) bez možnosti
přistýlky, se sprchou a balkonem. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna,
WC, SAT-TV, telefon, mini-bar, trezor, připojení k internetu, balkon.
Zajímavostí pokojů je, že „černá“ termální voda je zavedena do každé
koupelny, kromě 1 lůžk. pokojů.
Hotelové služby
Restaurace k podávání snídaní formou bufetu a večeře á la carte, nabídka
kvalitních slovinských a zahraničních vín, wellness bar, panoráma bar, denní
bar. Recepce 24 hodin, parkování u hotelu, garáže za poplatek.
Fitness, wellness, sport
Hostům je k dispozici wellness centrum (4 kryté a 2 venkovní zážitkové
bazény, 1 vnitřní a 1 venkovní bazén pro děti, skluzavka, bazén s černou
termální vodou). Saunový svět (klasická, finská, turecká, Laconium,
Caldarium, Balnearium, horkovzdušná sauna, infračervená sauna).
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu.
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness
centra hotelu Livada (včetně odjezdového dne), neomezený vstup
do termálních lázní TERME 3000 (v den příjezdu od 14.00 hod., v den
odjezdu do 11.00 hod.), neomezený vstup do hotelové sauny a fitness
centra, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % – platba na místě, registrační
poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, garáž za příplatek
5 EUR / noc, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

SLEVA 10 % za při závazné
objednávce pobytu (= úhrada
zálohy ve výši 50 %) 30 dnů před
nástupem. Nelze kombinovat
s dalšími slevami a akcemi.
ZDARMA 1 dítě do 12 let
a 1 dítě do 6 let se 2 dosp.
osobami (děti spí na 1 přistýlce)
u pobytů min. na 3 noci
v termínech: 26. 3.–7. 4.,
23. 4.–12. 5., 26. 6.–7. 9.,
25. 9.–2. 10., 26. 10.–30. 10.,
16. 11.–19. 11.
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řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji ECONOMY
1 lůžkový pokoj ECONOMY

8. 1.–3. 2.
4. 6.–23. 6.
26. 11.–22. 12.
2 090,–

1. 1.–8. 1.
3. 2.–26. 4.
2. 5.–4. 6.
23. 6.–7. 7.
20. 8.–13. 10.
19. 11.–26. 11.
2 190,–

26. 4.–2. 5.
7. 7.–20. 8.
13. 10.–19. 11.
22. 12.–1. 1. 2018 */
2 290,–

2 950,–

3 150,–

3 290,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji

2 250,–

2 390,–

2 490,–

1 lůžkový pokoj

3 190,–

3 450,–

3 590,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji PRESTIGE COMFORT

2 690,–

2 850,–

2 950,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji JUNIOR SUITE

2 950,–

3 050,–

3 150,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji SENIOR SUITE

3 350,–

3 550,–

3 590,–

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dětská postýlka / noc

290,–

290,–

290,–

dítě 12–15 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

20 %

20 %

20 %

dítě 6–12 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

30 %

30 %

30 %

dítě do 6 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

50 %

50 %

50 %

1× oběd

450,–

450,–

450,–
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Hotel Ajda****

Moravske Toplice

Praha–Moravske Toplice 574 km, Brno–Moravske Toplice 347 km,
Ostrava–Moravske Toplice 511 km, Písek–Moravske Toplice 479 km
Hotel se nachází v areálu termálního komplexu Terme 3000. Hotel
s areálem TERME 3000 není propojen krytou spojovací chodbou. Hotel
je ideálním místem pro relaxaci a odpočinek. V blízkosti hotelu se nachází
18-ti jamkové golfové hřiště. Hotel nabízí 1 a 2 lůžk. klimatizované pokoje
s možností přistýlky, vybavené koupelnou s vanou, WC, fénem, SAT-TV,
telefonem, mini-barem, připojením na internet, většina pokojů s balkonem.
Economy pokoje jsou menší pokoje s francouzskou postelí (150 cm) bez
možnosti přistýlky, některé s balkonem.
Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bufetu, aperitiv bar, vinárna, recepce
24 hodin, trezor, místnost na společenské a karetní hry, parkování u hotelu.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté mají přístup nejen do hotelových bazénů (vnitřní
a venkovní), ale i do bazénů sousedního hotelu Termal a do Terme 3000.
Fitness, sauny, solárium.
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu.
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness
centra hotelu Ajda (včetně odjezdového dne), neomezený vstup
do termálních lázní TERME 3000 (v den příjezdu od 14.00 hod., v den
odjezdu do 11.00 hod.), neomezený vstup do hotelové sauny a fitness
centra, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % – platba na místě, registrační
poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.

8. 1.–3. 2.
4. 6.–23. 6.
26. 11.–22. 12.
1 790,–

1. 1.–8. 1.
3. 2.–26. 4.
2. 5.–4. 6.
23. 6.–7. 7.
20. 8.–13. 10.
19. 11.–26. 11.
1 950,–

26. 4.–2. 5.
7. 7.–20. 8.
13. 10.–19. 11.
22. 12.–1. 1. 2018 */
2 050,–

1 lůžkový pokoj ECONOMY

2 590,–

2 790,–

2 890,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji CLASSIC
1 lůžkový pokoj CLASSIC

1 890,–
2 690,–

1 990,–
2 890,–

2 090,–
2 990,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji PREMIUM

1 990,–

2 150,–

2 190,–

1 lůžkový pokoj PREMIUM

2 850,–

3 050,–

3 190,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji SUITE

2 650,–

2 790,–

2 890,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji ECONOMY

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dětská postýlka / noc

250,–

250,–

250,–

dítě 12–15 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

20 %

20 %

20 %

dítě 6–12 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

30 %

30 %

30 %

dítě do 6 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

50 %

50 %

50 %

1× oběd

290,–

290,–

290,–

SLEVA 10 % za při závazné
objednávce pobytu (= úhrada
zálohy ve výši 50 %) 30 dnů před
nástupem. Nelze kombinovat
s dalšími slevami a akcemi.
ZDARMA 1 dítě do 12 let
a 1 dítě do 6 let se 2 dosp.
osobami (děti spí na 1 přistýlce)
u pobytů min. na 3 noci
v termínech: 26. 3.–7. 4.,
23. 4.–12. 5., 26. 6.–7. 9.,
25. 9.–2. 10., 26. 10.–30. 10.,
16. 11.–19. 11.

www.hungariatour.cz
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Hotel Termal****

Moravske Toplice

Praha–Moravske Toplice 574 km, Brno–Moravske Toplice 347 km,
Ostrava–Moravske Toplice 511 km, Písek–Moravske Toplice 479 km
Hotel se nachází v areálu termálního komplexu Terme 3000. Hotel
s areálem TERME 3000 není propojen krytou spojovací chodbou.
Součástí Terme 3000 je léčebné centrum Thermalium, s nímž je hotel
Termal přímo propojen spojovací chodbou. V blízkosti hotelu se nachází
18-ti jamkové golfové hřiště.
Hotel nabízí 1 a 2 lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky, vybavené
koupelnou s vanou nebo sprchou, WC, fénem, SAT-TV, telefonem,
mini-barem, většina pokojů s balkonem. Economy pokoje jsou menší
pokoje s francouzskou postelí (140 cm) bez možnosti přistýlky, bez balkonu.
Hotelové služby
Restaurace k podávání snídaní formou bufetu, bar, recepce 24 hodin, trezor,
prodejna suvenýrů, internet v loby hotelu, parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté mají přístup nejen do hotelových bazénů
(1× vnitřní a 2× venkovní), ale i termálního komplexu Terme 3000.
Fitness, sauny, solárium.
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu.
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness
centra hotelu Termal (včetně odjezdového dne), neomezený vstup
do termálních lázní TERME 3000 (v den příjezdu od 14.00 hod., v den
odjezdu do 11.00 hod.), neomezený vstup do hotelové sauny a fitness
centra, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % – platba na místě, registrační
poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.

SLEVA 10 % za při závazné
objednávce pobytu (= úhrada
zálohy ve výši 50 %) 30 dnů před
nástupem. Nelze kombinovat
s dalšími slevami a akcemi.
ZDARMA 1 dítě do 12 let
a 1 dítě do 6 let se 2 dosp.
osobami (děti spí na 1 přistýlce)
u pobytů min. na 3 noci
v termínech: 26. 3.–7. 4.,
23. 4.–12. 5., 26. 6.–7. 9.,
25. 9.–2. 10., 26. 10.–30. 10.,
16. 11.–19. 11.
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8. 1.–3. 2.
4. 6.–23. 6.
26. 11.–22. 12.
1 590,–

1. 1.–8. 1.
3. 2.–26. 4.
2. 5.–4. 6.
23. 6.–7. 7.
20. 8.–13. 10.
19. 11.–26. 11.
1 690,–

26. 4.–2. 5.
7. 7.–20. 8.
13. 10.–19. 11.
22. 12.–1. 1. 2018 */
1 750,–

1 lůžkový pokoj ECONOMY

2 250,–

2 350,–

2 450,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji (bez balkonu)

1 750,–

1 790,–

1 890,–

1 lůžkový pokoj
řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji (s balkonem)

2 450,–
1 850,–

2 550,–
1 950,–

2 690,–
1 990,–

řádné lůžko ve 2 lůžkoji pokoji SUITE

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji ECONOMY

2 390,–

2 490,–

2 550,–

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dětská postýlka / noc

250,–

250,–

250,–

dítě 12–15 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

20 %

20 %

20 %

dítě 6–12 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

30 %

30 %

30 %

dítě do 6 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

50 %

50 %

50 %

1× oběd

290,–

290,–

290,–
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Apartmány Trobentica***
Praha–Moravske Toplice 574 km, Brno–Moravske Toplice 347 km,
Ostrava–Moravske Toplice 511 km, Písek–Moravske Toplice 479 km
Apartmány se nachází v areálu termálního komplexu Terme 3000.
Apartmánový komplex, který nese typické architektonické prvky obce
regionu Prekmurje, je ideálním místem, pokud hledáte něco klidného
a komfortního pro Vaši rodinu. Apartmány pro 2–3 osoby, 3–4 osoby,
5 osob, které se nacházejí v apartmánové vesničce, nabízí volnost a pohodlí
pro ty, kteří chtějí jednoduše „vyjít z domu“ a vyrazit na pěší či cyklistickou
túru nebo strávit den v termálních lázních.

Moravske Toplice

Apartmány jsou vybaveny koupelnou, WC, ložnicí, obývacím pokojem
s kuchyní, SAT-TV a terasou. Hosté mají neomezený vstup do termálního
komplexu Terme 3000.
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci.
Ceny apartmánů pro 3–4 osoby a 5 osob na vyžádání v CK.
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí v apartmánech pro 2–3 osoby
(stravování formou bufetu je zajištěno v restauraci hotelu Termal),
neomezený vstup do termálních lázní TERME 3000 (v den příjezdu
od 14.00 hod., v den odjezdu do 11.00 hod.), neomezený vstup do sauny
hotelu Termal, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % – platba na místě, registrační
poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.

8. 1.–24. 2.
5. 3.–17. 3.
8. 10.–27. 10.
5. 11.–22. 12.
1 390,–

1. 1.–8. 1.
24. 2.–5. 3.
17. 3.–26. 4.
2. 5.–30. 6.
20. 8.–8. 10.
27. 10.–5. 11.
1 450,–

26. 4.–2. 5.
30. 6.–20. 8.
1 550,–

1 990,–

2 050,–

2 190,–

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

pes / noc

250,–

250,–

250,–

1× oběd

290,–

290,–

290,–

řádné lůžko v apartmánu pro 2–3 osoby
řádné lůžko v apartmánu při obsazení 1 osobou

přistýlka dítě do 6 let

SLEVA 10 % za při závazné
objednávce pobytu (= úhrada
zálohy ve výši 50 %) 30 dnů před
nástupem. Nelze kombinovat
s dalšími slevami a akcemi.

www.hungariatour.cz
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Hotel Zeleni Gaj***

Banovci

Praha–Banovci 565 km, Brno–Banovci 420 km,
Ostrava–Banovci 584 km, Písek–Banovci 470 km
Malý rodinný hotel Zeleni Gaj*** se nachází v samém srdci nedotčené
krajiny Prlekija. Je propojený s Aquaparkem Terme Banovci. Termální
léčivá voda vyvěrá z hloubky 1 700 m, má vysoký obsah fluoridů a přispívá
k celkové relaxaci, zmírnění revmatických potíží, zlepšuje zdravotní stav
po operaci pohybového aparátu.
Nabízí 24 klimatizovaných pokojů, vybavených koupelnou se sprchou,
fénem, županem, WC, telefonem, kabelovou TV, mini-barem, internetem,
trezorem, balkonem s krásným výhledem do přírody nebo na vesnici
Banovci.
Hotelové služby
V hotelové restauraci se podávají snídaně formou bufetu, obědy, večeře,
bohatý salátový bufet, dezerty a vegetariánské menu. Recepce, parkování
u hotelu.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté mají přístup do Aquaparku Terme Banovci, který se může
pochlubit celkem 2 000 m2 vodních ploch s vodopády, tobogány, podvodní
masáží, whirlpool. K dispozici jsou tři venkovní bazény a vnitřní bazén,
naplněné termální vodou (34–38 °C), plavecký bazén s obyčejnou vodu,
bazén s tobogánem a dětský bazén. Bazénový komplex je určen pro hosty
všech generací, kteří se chtějí bavit a zároveň zůstat v kontaktu s přírodou.
Je zde samostatné nudistické termální koupaliště pro naturisty (termální
wellness bazén s podvodní masáží a osvěžující Kneippův bazén).
Terme Banovci wellness centrum nabízí širokou škálu služeb pro krásu
a relaxaci. Wellness služby zahrnují péči o tělo, aromaterapie, tepelné
zábaly, zábaly a péče o obličej. V nabídce jsou koupele pro omlazení
těla i ducha a romantické koupele pro dva. K dispozici různé druhy saun
a vířivka.
Poznámka: příplatky se platí dle počtu nocí pobytu
(AKCE se na ně nevztahují), minimální délka pobytu 2 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu.
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních
lázní Aquapark Terme Banovci (včetně odjezdového dne), 1× vstup
do sauny u pobytu 3–6 nocí, 2× vstup do sauny u pobytu 7 nocí a více,
zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % – platba na místě, registrační
poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.

AKCE 4 = 3
(6. 1.–17. 2., 28. 2.–26. 3.,
8. 10.–23. 10., 20. 11.–24. 12.)
ZDARMA 1 dítě do 12 let
a 1 dítě do 6 let se 2 dosp.
osobami (děti spí na 1 přistýlce)
u pobytů min. na 3 noci
v termínech: 26. 3.–7. 4.,
23. 4.–12. 5., 26. 6.–7. 9.,
25. 9.–2. 10., 26. 10.–30. 10.,
16. 11.–19. 11.
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řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji
1 lůžkový pokoj

8. 1.–3. 2.
4.6.–23. 6.
26. 11.–22. 12.
1 450,–

1. 1.–8. 1.
3. 2.–26. 4.
2. 5.–4. 6.
23. 6.–7. 7.
20. 8.–27. 10.
5. 11.–26. 11.
1 650,–

26. 4.–2. 5.
7. 7.–20. 8.
27. 10.–5. 11.
22. 12.–1. 1. 2018 */
1 750,–

2 050,–

2 290,–

2 450,–

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %
ZDARMA

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

dítě 12–15 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

20 %

20 %

20 %

dítě 6–12 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

30 %

30 %

30 %

dítě do 6 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

50 %

50 %

50 %

1× oběd

290,–

290,–

290,–

SLOVINSKO Hungariatour 2017

Depandance Zeleni Gaj***
Praha–Banovci 565 km, Brno–Banovci 420 km,
Ostrava–Banovci 584 km, Písek–Banovci 470 km
Depandance Zeleni Gaj*** se nachází hned vedle hotelu Zeleni Gaj
a jsou velmi oblíbené u rodin. Nabízí 42 pohodlných a atraktivních pokojů
s možností přistýlky. Každý pokoj má vlastní koupelnu se sprchou, fén,
WC, telefon, kabelovou TV, mini-bar, župan a dva balkony nebo terasu
s výhledem na rozmanitou krajinu Prlekija. K dispozici jsou dva typy pokojů:
menší (až pro 3 osoby) a větší (až pro 5 osob).

Banovci

Hotelové služby
V hotelové restauraci se podávají snídaně formou bufetu, obědy, večeře,
bohatý salátový bufet, dezerty a vegetariánské menu. Recepce, parkování
u hotelu.
Fitness, wellness, sport
Hosté dependance mají přístup do Aquaparku Terme Banovci, který
se může pochlubit celkem 2 000 m2 vodních ploch s vodopády, tobogány,
podvodní masáží, whirlpool. K dispozici jsou tři venkovní bazény a vnitřní
bazén, naplněné termální vodou (34–38 °C), plavecký bazén s obyčejnou
vodu, bazén s tobogánem a dětský bazén. Bazénový komplex je určen
pro hosty všech generací, kteří se chtějí bavit a zároveň zůstat v kontaktu
s přírodou.
Je zde samostatné nudistické termální koupaliště pro naturisty (termální
wellness bazén s podvodní masáží a osvěžující Kneippův bazén).
Terme Banovci wellness centrum nabízí širokou škálu služeb pro krásu
a relaxaci. Wellness služby zahrnují péči o tělo, aromaterapie, tepelné
zábaly, zábaly a péče o obličej. V nabídce jsou koupele pro omlazení
těla i ducha a romantické koupele pro dva. K dispozici různé druhy saun
a vířivka.
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu.
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních
lázní Aquapark Terme Banovci (včetně odjezdového dne), 1× vstup
do sauny u pobytu 3–6 nocí, 2× vstup do sauny u pobytu 7 nocí a více,
zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % – platba na místě, registrační
poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji – depandance
1 lůžkový pokoj – depandance

8. 1.–3. 2.
4. 6.–23. 6.
26. 11.–22. 12.
1 350,–

1. 1.–8. 1.
3. 2.–26. 4.
2. 5.–4. 6.
23. 6.–7. 7.
20. 8.–27. 10.
5. 11.–26. 11.
1 490,–

26. 4.–2. 5.
7. 7.–20. 8.
27. 10.–5. 11.
22. 12.–1. 1. 2018 */
1590,–

1 850,–

2 090,–

2 250,–

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 12–15 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

20 %

20 %

20 %

dítě 6–12 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

30 %

30 %

30 %

dítě do 6 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

50 %

50 %

50 %

1× oběd

290,–

290,–

290,–

přistýlka dítě do 6 let

www.hungariatour.cz
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Hotel Lipa***

Lendava

Praha–Lendava 592 km, Brno–Lendava 368 km,
Ostrava–Lendava 529 km, Písek–Lendava 497 km
Středně velký hotel je postaven uprostřed vinařský kopců a je propojen
s Aquaparkem Terme Lendava. Termální lázně Lendava jsou jedinečné
termální vodou s parafínem, která má příznivý vliv na poruchy pohybového
aparátu.
Hotel nabízí 120 renovovaných 1 a 2 lůžk. pokojů, apartmánů Suite a Junior
Suite, vybavených klimatizací, koupelnou se sprchou, fénem, županem,
WC, telefonem, kabelovou TV, trezorem, balkonem s krásným výhledem
na okolní krajinu. Economy pokoje jsou menší pokoje s francouzskou
postelí bez možnosti přistýlky.
Hotelové služby
V hotelové restauraci se podávají snídaně formou bufetu a chutné plné
penze. Kromě současné mezinárodní kuchyně, restaurace často podává
tradiční slovinská jídla (Lendava „bograč“ – gulášová polévka). Taverna
s otevřenou terasou, kde si hosté mohou objednat osvěžující nápoj nebo
sklenici vína z nedaleké Lendavske Gorice. Aperitiv Bar má velký výběr
alkoholických i nealkoholických nápojů. Recepce, trezor, výtahy, Wi-Fi,
parkoviště zdarma.
Fitness, wellness, sport
Hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme Lendava, který
se může pochlubit více než 1 800 m2 vodní plochy s osmi bazény různých
tvarů a velikostí (venkovní plavecký bazén 50 m s tobogány, 2× venkovní
dětský bazén se skluzavkou, vnitřní zážitkový bazén s různými efekty, vnitřní
a venkovní termální bazény, jacuzzi, rychle tekoucí řeka). V pátek a v sobotu
jsou bazény otevřeny pro noční koupání do 23.00 hod. Pro úplnou relaxaci
po aktivním dnu můžete užít sauny. Možnost wellness a léčebných
procedur za poplatek. Venkovní tenisový kurt (za poplatek).
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do Aquaparku
Terme Lendava (včetně odjezdového dne),1× vstup do sauny
(10.00–14.00 hod.), zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % – platba na místě, registrační
poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.

8. 1.–3. 2.
4. 6.–29. 7.
27. 11.–22. 12.
1 290,–

1. 1.–8. 1.
3. 2.–26. 4.
2. 5.–4. 6.
29. 7.–2. 9.
19. 11.–27. 11.
1 350,–

26. 4.–2. 5.
2. 9.–19. 11.
22. 12.–1. 1. 2018 */
1 450,–

1 lůžkový pokoj ECONOMY

1790,–

1 890,–

1 990,–

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji

1 390,–

1 490,–

1 590,–

1 lůžkový pokoj

1 950,–

2 050,–

2 190,–

AKCE 4 = 3
(6. 1.–17. 2., 28. 2.–26. 3.,
8. 10.–23. 10., 20. 11.–24. 12.)

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji SUITE

ZDARMA 1 dítě do 12 let
a 1 dítě do 6 let se 2 dosp.
osobami (děti spí na 1 přistýlce)
u pobytů min. na 3 noci
v termínech: 26. 3.–7. 4.,
23. 4.–12. 5., 26. 6.–7. 9.,
25. 9.–2. 10., 26. 10.–30. 10.,
16. 11.–19. 11.

SLEVA 10 % při závazné
objednávce pobytu (= úhrada
zálohy ve výši 50 %) 30 dnů před
nástupem. Nelze kombinovat
s dalšími slevami a akcemi.
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řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji ECONOMY

1 550,–

1 590,–

1 750,–

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dětská postýlka / noc

210,–

210,–

210,–

dítě 12–15 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

20 %

20 %

20 %

dítě 6–12 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

30 %

30 %

30 %

dítě do 6 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

50 %

50 %

50 %

1× oběd (v Terme Lendava)

290,–

290,–

290,–

SLOVINSKO Hungariatour 2017

Apartmány Lipov Gaj***

Lendava

Praha–Lendava 592 km, Brno–Lendava 368 km,
Ostrava–Lendava 529 km, Písek–Lendava 497 km
Termální lázně Lendava jsou jedinečné termální vodou s parafínem,
která má příznivý vliv na poruchy pohybového aparátu.
Apartmány Lipov Gaj se nachází v bezprostřední blízkosti Aquaparku
Terme Lendava. Spolu s hotelem Lipa tvoří otevřené nádvoří, kde jsou
hostům k dispozici sportovní a rekreační zařízení. Je zde 84 apartmánů
pro 2–5 osob. Každý apartmán má koupelnu, WC, kuchyni, obývací pokoj
a ložnici. Apartmán pro 4–5 osob má 2 ložnice.
Hotelové služby
V hotelové restauraci se podávají snídaně formou bufetu a chutné plné
penze. Kromě současné mezinárodní kuchyně, restaurace často podává
tradiční slovinská jídla (Lendava „bograč“ – gulášová polévka). Taverna
s otevřenou terasou, kde si hosté mohou objednat osvěžující nápoj nebo
sklenici vína z nedaleké Lendavske Gorice. Aperitiv Bar má velký výběr
alkoholických i nealkoholických nápojů. Recepce, trezor, výtahy, Wi-Fi,
parkoviště zdarma.
Fitness, wellness, sport
Hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme Lendava,
který se může pochlubit více než 1 800 m2 vodní plochy s osmi bazény
různých tvarů a velikostí (venkovní plavecký bazén 50 m s tobogány,
2× venkovní dětský bazén se skluzavkou, vnitřní zážitkový bazén s různými
efekty, vnitřní a venkovní termální bazény, jacuzzi, rychle tekoucí řeka).
V pátek a v sobotu jsou bazény otevřeny pro noční koupání. Pro úplnou
relaxaci po aktivním dnu můžete užít sauny. Možnost wellness a léčebných
procedur za poplatek. Venkovní tenisový kurt (za poplatek).
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci.
Příplatek za klimatizaci 5 EUR / noc.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu.
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do Aquaparku
Terme Lendava (včetně odjezdového dne),1× vstup do sauny
(10.00–14.00 hod.), zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % – platba na místě, registrační
poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.

řádné lůžko v apartmánu pro 2–3 osoby

8. 1.–24. 2.
5. 3.–17. 3.
8. 10.–27. 10.
5. 11.–22. 12.
1 290,–

1. 1.–8. 1.
24. 2.–5. 3.
17. 3.–26. 4.
2. 5.–30. 6.
20. 8.–8. 10.
27. 10.–5. 11.
1 390,–

26. 4.–2. 5.
30. 6.–20. 8.
22. 12.–1. 1. 2018 */
1 550,–

řádné lůžko v apartmánu pro 4–5 osob

1 290,–

1 390,–

1 550,–

1 lůžkový apartmán (1× ložnice)

1 790,–

1 950,–

2 190,–

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dětská postýlka / noc

210,–

210,–

210,–

dítě 12–15 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

20 %

20 %

20 %

dítě 6–12 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

30 %

30 %

30 %

dítě do 6 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

50 %

50 %

50 %

1× oběd (v Terme Lendava)

290,–

290,–

290,–

pes / noc

250,–

250,–

250,–

SLEVA 10 % za při závazné
objednávce pobytu (= úhrada
zálohy ve výši 50 %) 30 dnů před
nástupem. Nelze kombinovat
s dalšími slevami a akcemi.

www.hungariatour.cz
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Hotel Golf ****

Bled

Praha–Bled 609 km, Brno–Bled 503 km,
Ostrava–Bled 692 km, Písek – Bled 474 km
Hotel se nachází v tichém parku v samém srdci města Bled a nabízí svým
hostům úžasný výhled na malebné jezero, středověký hrad a majestátní
Julské Alpy v pozadí. Hotel nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky,
klimatizované suity. Všechny pokoje mají koupelnu s vanou nebo sprchou,
fén, kabelovou TV, internet, trezor, telefon s přímou volbou, mini-bar,
balkon s výhledem na jezero nebo do parku. Některé pokoje s klimatizací.
Hotelové služby
Restaurace Golf k podávání jídel formou bufetu, aperitiv bar nabízí různé
druhy kávy, nápoje, koktejly. Restaurace Živa ve wellness centru. Recepce,
trezor, WiFi připojení na internet v recepci, živá hudba, parkování.
Fitness, wellness, sport
Součástí hotelu je moderní centrum Wellness Živa, které má vodní plochu
380 m², nabízí 2× vnitřní a 1× venkovní termální bazén (30 °C), 2× termální
whirlpool (36 °C), dětský bazén (30 °C), vnitřní skluzavku. Zde se také
nachází svět sauny (finská, bio, laconium, caldarium, turecká, ledový bazén),
salón krásy, možnost masáží a wellness procedur za poplatek.
Golfové hřiště v Bledu bylo otevřeno v roce 1937 a je nejstarším
ve Slovinsku. Je známo jako jedno z nejkrásnějších golfových hřišť
ve střední Evropě. Nabízí 18-ti jamkové královské hřiště a 9-ti jamkové
jezerní hřiště. Golfové hřiště je jen 4 km od centra Bled a Bled jezera.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu.

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji STANDARD

2. 1.–14. 4.
21. 10.–23. 12.
1 750,–

14. 4.–10. 6.
23. 9.–21. 10.
2 050,–

10. 6.–15. 7.
10. 9.–23. 9.
23. 12.–29. 12.
2 150,–

15. 7.–10. 9.
29. 12.–7. 1. 2018 */
2 290,–

1 lůžkový pokoj STANDARD

2 350,–

2 750,–

2 850,–

2 990,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji směrem na jezero

2 050,–

2 350,–

2 450,–

2 590,–

1 lůžkový pokoj směrem na jezero

2 650,–

2 990,–

3 150,–

3 290,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji SUITE směrem na jezero

2 950,–

3 590,–

3 590,–

3 590,–

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

50 %

přistýlka osoba nad 12 let – sleva

30 %

30 %

30 %

30 %

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do největšího plaveckého komplexu Wellness Živa, každý pátek
a sobotu večerní koupání do 23.00 hod., parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti 0,64 EUR / noc – platba na místě, registrační poplatek
1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, zapůjčení županu 5 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných
výloh a storno zájezdu.
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Hotel Park****
Praha–Bled 609 km, Brno–Bled 503 km,
Ostrava–Bled 692 km, Písek–Bled 474 km
Hotel Park se nachází v centru města Bled, přímo na břehu jezera.
Je z něho krásný výhled na jezero Bled, hrad a Julské Alpy. Hotel nabízí
1 a 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, apartmány. Všechny pokoje mají
koupelnu s vanou nebo sprchou, WC, fén, SAT-TV, internet, trezor, telefon,
mini-bar, balkon s výhledem na jezero nebo do parku. Pokoje s výhledem
na jezero mají trezor a jsou klimatizované.

Bled

Hotelové služby
Restaurace Park a Café nabízí bufetové snídaně, Pizzeria Rikli, Aperitiv Bar
s relaxační klavírní hudbou. Recepce, půjčovna kol, parkoviště.
Fitness, wellness, sport
V pátém patře hotelu se nachází wellness centrum (velký krytý bazén
s vyhřívanou termální vodou 27 °C, whirlpool, sauna), fitness, solárium,
možnost masáží. Hosté hotelu Park mohou navštívit i plavecký komplex
Wellness Živa (za poplatek), který má vodní plochu 380 m², nabízí 2× vnitřní
a 1× venkovní termální bazén (30 °C), 2× termální whirlpool (36 °C), dětský
bazén (30 °C), vnitřní skluzavku. Zde se také nachází svět sauny (finská, bio,
laconium, caldarium, turecká, ledový bazén). Wellness Živa se nachází
cca 300 m od hotelu a není možné projít krytou chodbou přímo z hotelu.
Poznámka:
min. délka pobytu 3 noci v období 10. 6.–9. 9. a 23. 12.–7. 1. 2018.,
ostatní termíny je min. délka pobytu 2 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu.

2. 1.–14. 4.
21. 10.–23. 12.
1 550,–
2 090,–

14. 4.–10. 6.
23. 9.–21. 10.
1 790,–
2 350,–

10. 6.–15. 7.
10. 9.–23. 9.
23. 12.–29. 12.
1 950,–
2 690,–

15. 7.–10. 9.
29. 12.–7. 1. 2018 */
2 150,–
2 850,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji směrem na jezero

1 890,–

2 150,–

2 290,–

2 450,–

1 lůžkový pokoj směrem na jezero

2 450,–

2 690,–

2 990,–

3 190,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji SUITE směrem na jezero

2 750,–

2 990,–

3 450,–

3 450,–

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

50 %

přistýlka osoba nad 12 let – sleva

30 %

30 %

30 %

30 %

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji STANDARD
1 lůžkový pokoj STANDARD

přistýlka dítě do 6 let

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, vstup do wellness centra hotelu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, děti 0,64 EUR / noc, registrační poplatek
1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

www.hungariatour.cz
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Hotel Savica****

Bled

Praha–Bled 609 km, Brno–Bled 503 km,
Ostrava–Bled 692 km, Písek – Bled 474 km
Hotel Savica je jedním z prvních rodinných hotelů. Nabízí 1 a 2 lůžkové
pokoje s možností přistýlky, rodinné pokoje s různým počtem lůžek
a přistýlek vhodných pro děti. Vybavení pokojů: koupelna s vanou nebo
sprchovým koutem, WC, TV, telefon, mini-bar, klimatizace.
Hotelové služby
Restaurace k podávání snídaní, obědy a večeře se podávají v hotelu Golf
(cca 50 m). Pro děti je připraveno velké množství animačních programů.
Recepce, lobby, bar, internet, parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Hosté hotelu Savica mohou (za příplatek) využívat moderní plavecký
komplex Wellness Živa, který má vodní plochu 380 m², nabízí 2× vnitřní
a 1× venkovní termální bazén (30 °C), 2× termální whirlpool (36 °C), dětský
bazén (30 °C), vnitřní skluzavku. Zde se také nachází svět sauny (finská, bio,
laconium, caldarium, turecká, ledový bazén). Wellness Živa je od hotelu
vzdáleno cca 50 m a není možné projít krytou chodbou přímo z hotelu.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci.
V rodinném pokoji mohou být se 2 dosp. osobami max. 2 děti do 12 let
zdarma. Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu.

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji STANDARD

2. 1.–14. 4.
21. 10.–23. 12.
1 490,–

14. 4.–10. 6.
23. 9.–21. 10.
1 590,–

10. 6.–15. 7.
10. 9.–23. 9.
23. 12.–29. 12.
1 750,–

15. 7.–10. 9.
29. 12.–6. 1. 2018 */
1 990,–

1 790,–

1 950,–

2 290,–

2 550,–

řádné lůžko v rodinném pokoji
přistýlka osoba nad 12 let – sleva
přistýlka dítě do 12 let
příplatek za 1 lůžkový pokoj / noc

30 %

30 %

30 %

30%

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

600,–

600,–

600,–

600,–

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí (snídaně se podávají v hotelu Savica, večeře v hotelu Golf), 1× vstup do komplexu Wellness Živa,
další vstupy s 50% slevou, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, děti 0,64 EUR / noc, registrační poplatek
1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, zapůjčení županu 5 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, vstup do světa sauny,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
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Grand Hotel Primus****

Ptuj

Praha–Ptuj 607 km, Brno–Ptuj 477 km,
Ostrava–Ptuj 606 km, Písek–Ptuj 457 km
Hotel má vlastní termální wellness centrum a v sousedství hotelu je termální Aqua–park, který není propojen krytou spojovací chodbou. Dva
místní termální prameny vyvěrají z hloubky 1 050–1 590 metrů. Termální
voda má na povrchu 39–54 °C a proudí rychlostí 15 litrů za sekundu. Nabízí
1 a 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky (klimatizace, koupelna se sprchou
nebo vanou, fén, župan, ručníky, kabelová televize, připojení k internetu,
telefon, trezor, mini-bar, balkon). Economy pokoje jsou menší pokoje
s francouzskou postelí bez možnosti přistýlky.
Hotelové služby
Restaurace Primus s tradičními pokrmy z Antické doby, bar Gemina XIII Club,
který nabízí zábavný program. Recepce, obchod se suvenýry, parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Hotel Primus je obohacen o wellness centrum Augusta, které je
vybudováno v luxusním římském stylu. Centrum nabízí Vespasiánův bazén,
svět saun Flavia, termální koupele a také masáže v římském stylu.
Vedle hotelu se nachází velký termální Aqua–park, který se rozkládá na více
než 4 200 m² a zahrnuje 12 vnitřních i venkovních bazénů s termální vodou,
několik skluzavek, vířivé vany, podvodní masážní proudy a bazén s umělými
vlnami. Park je známý nejdelším tobogánem ve Slovinsku.
V blízkosti hotelu se nachází 8 tenisových kurtů (pronájem v letním období
cca 5 EUR / hod., v zimním období cca 20 EUR / hod.).
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci.
*/ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu 3 990 Kč.
Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do hotelového
wellness centra (Vespasianus thermal swimming pools), 2× denně vstup
do termálního aqua-parku a sauny (Thermal Park), 1× vstup do světa sauny
FLAVIUS při pobytu 5 nocí a více, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad
18 let – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba
na místě, svět sauny FLAVIUS za příplatek, garáž za příplatek 5 EUR / noc,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

8. 1.–3. 2.
4. 6.–23. 6.
26. 11.–22. 12.
1 790,–

1. 1.–8. 1.
3. 2.–26. 4.
2. 5.–4. 6.
23. 6.–7. 7.
20. 8.–27. 10.
5. 11.–26. 11.
1 990,–

26. 4.–2. 5.
7. 7.–20. 8.
27. 10.–5. 11.
22. 12.–1. 1. 2018 */
2 050,–

1 lůžkový pokoj ECONOMY

2 550,–

2 790,–

2 950,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji

1 950,–

2 150,–

2 250,–

1 lůžkový pokoj

2 790,–

3 090,–

3 190,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji JUNIOR SUITE

2 090,–

2 290,–

2 390,–

přistýlka osoba nad 15 let – sleva

10 %

10 %

10 %

přistýlka dítě 12–15 let – sleva

30 %

30 %

30 %

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji ECONOMY

přistýlka dítě 6–12 let – sleva

50 %

50 %

50 %

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dětská postýlka / noc

210,–

210,–

210,–

dítě 12–15 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

20 %

20 %

20 %

dítě 6–12 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

30 %

30 %

30 %

dítě do 6 let na řádném lůžku v pokoji s 1 dosp. os. – sleva

50 %

50 %

50 %

1× oběd (v hotelu Primus)

550,–

550,–

550,–

1× oběd (v restauraci Zila)

350,–

350,–

350,–

SLEVA 10 % za při závazné
objednávce pobytu (= úhrada
zálohy ve výši 50 %) 30 dnů před
nástupem. Nelze kombinovat
s dalšími slevami a akcemi.
AKCE 4 = 3
(10. 1.–20. 12., kromě období
Velikonoc, nástupy neděle,
pondělí)
ZDARMA 1 dítě do 12 let
a 1 dítě do 6 let se 2 dosp.
osobami (děti spí na 1 přistýlce)
u pobytů min. na 3 noci
v termínech: 26. 3.–7. 4.,
23. 4.–12. 5., 26. 6.–7. 9.,
25. 9.–2. 10., 26. 10.–30. 10.,
16. 11.–19. 11.

www.hungariatour.cz
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Hotel Rimski Dvor****/ Hotel Zdraviliški Dvor****/ Hotel Sofijin Dvor****

Rimske Toplice

Praha–Rimske Toplice 596 km, Brno–Rimske Toplice 519 km,
Ostrava–Rimske Toplice 615 km, Písek–Rimske Toplice 501 km
Rimske Toplice
Opusťte každodenní stres života a ponořte se do uklidňujícího objetí
přírody, které Vám přinese pohodu a relaxaci. Vyplňte svůj život pozitivní
energií a začněte žít v harmonii díky křišťálově čistému vzduchu,
pohádkové krajině nedotčené přírody a termální léčivé vodě.
Hotel Rimski Dvor****
Hotel se nachází mezi hotely Sofijin Dvor a Zdraviliški Dvor. Terasy hotelu
sestupují jako zelený řetězec a vytváří ideální prostředí pro relaxaci. Hotel
nabízí 68 dvoulůžkových pokojů a apartmánů. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou (sprchový kout, WC, župan), LCD-TV, telefonem,
mini-barem, trezorem, klimatizací a připojením na internet. 8 exkluzivních
apartmánů je vybaveno saunou, hydromasážní vanou a kulatou
manželskou postelí.
Hotel Zdraviliški Dvor****
Hotel nabízí 76 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů a apartmánů.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou (sprcha nebo vana, WC, župan),
LCD-TV, telefonem, mini-barem, trezorem, klimatizací a připojením
na internet. K dispozici jsou také 4 pokoje pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Hotel Sofijin Dvor****
Hotel je zařízen v klasickém stylu nadčasové elegance. Nabízí 43 luxusních
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů a apartmánů. Všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou, županem, WC, LCD-TV, telefonem, mini-barem,
trezorem, klimatizací a připojením na internet. Nejluxusnější pokoje mají
balkon nebo terasu, ze které se rozprostírá výhled na okolní kopce Savinja.
Hotelové služby
Restaurace à la carte Sofija nabízí jídla zpracovaná v souladu s filozofií
vídeňské a středomořské kuchyně. Gurmánské speciality jsou doplněny
kvalitními víny ze slovinských vinařských oblastí. Restaurace císaře
Ferdinanda je v hotelu Rimski Dvor a nabízí snídaně a večeře formou
bufetu (široký výběr předkrmů, salátů, dezertů a ovoce). Lounge bar
ve vstupní hale nabízí různé druhy koktejlů. Bar u bazénu nabízí široký
výběr studených a teplých nápojů a zmrzliny. Café Princess Victoria nabízí
lahodné dezerty, různé studené a teplé nápoje, koňak, whisky, římské víno
Malzum, koktejly a vybrané doutníky, poslech klavírní hudby každý pátek
a sobotu.

AKCE 5 = 4
(7. 1.–13. 4., 18. 4.–21. 4.,
12. 5.–24. 6., nástupy neděle)

Fitness, wellness, sport
Zažijte požitky starých Římanů. Bazény ve wellness centru Rimske
Terme jsou navrženy v duchu římského koupání, naplněné termální
vodou o rozloze 450 m². K dispozici jsou vnitřní a venkovní proplouvací
panoramatický bazén 32 °C, 1× vnitřní bazén 32 °C, 4× vnitřní a 3× venkovní
bazén s vodními masážními sedadly a lůžky 35 °C. Svět sauny Varania nabízí
římskou, finskou, tureckou a infračervenou saunu, vnitřní ochlazovací
bazén, vnitřní jacuzzi, odpočinkovou místnost, 3× venkovní whirpool,
Kneippovu lázeň, venkovní terasu. Fitness centrum, jóga, možnost wellness
a léčebných procedur za poplatek, kosmetika, manikúra, pedikúra,
kadeřnictví.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Uvedené ceny neplatí v období
svátků – ceny a termíny na vyžádání v CK. Údržba bazénů: 8. 5.–12. 5.

Zdraviliški Dvor

3. 1.–20. 12. (kromě svátků)
Rimski Dvor

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji / 2 noci

3 490,–

3 650,–

3 890,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji / 7 nocí

11 550,–

12 250,–

13 230,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji / další noc

1 650,–

1 750,–

1 890,–

590,–

590,–

590,–

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

přistýlka – dítě do 8 let

450,–

450,–

450,–

přistýlka – dítě 8–10 let

690,–

690,–

690,–

přistýlka – dítě 10–14 let

890,–

890,–

890,–

dětská postýlka / noc

290,–

290,–

290,–

příplatek za 1 lůžkový pokoj / noc
dítě do 8 let ve 2 lůžkovém pokoji se 2 dosp. os. bez přistýlky

Sofijin Dvor

Cena zahrnuje: 2× / 7× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness centra Rimske Terme, 1× vstup do Světa sauny / pobyt, parkování,
zapůjčení županu, vstup do fitness centra, internet, vstup do Muzea Rimske Terme, zapůjčení kol nebo holí Nordic walking.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / osoby nad 18 let / noc, děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % sleva – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
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Villa Sisi****
Praha–Rimske Toplice 596 km, Brno–Rimske Toplice 519 km,
Ostrava–Rimske Toplice 615 km, Písek–Rimske Toplice 501 km
Vila se nachází v samém srdci přírody, obklopena nádherným parkem
a je určena hostům, kteří mají rádi klid a chtějí si odpočinout v přírodě.
K dispozici jsou tři moderní apartmány. Možnost parkování v přední části
vily nebo v garážích římských lázní.

Rimske Toplice

2× Apartmán pro 4 osoby s možností přistýlky (80 m²):
2× ložnice (manželská postel), kuchyňský kout (sporák, chladnička, příbory),
jídelní stůl, obývací pokoj s krbem, koupelna (sprchový kout) s finskou
saunou, WC, LCD-TV, telefon, mini-bar, trezor, klimatizace a připojení
na internet, předsíň, velká terasa s venkovním nábytkem.
1× Apartmán pro 3 osoby s možností přistýlky (75 m²):
1× ložnice (manželská postel), 1× ložnice (samostatné lůžko), kuchyňský
kout (sporák, chladnička, příbory), jídelní stůl, obývací pokoj s krbem,
koupelna (sprchový kout), WC, LCD-TV, telefon, mini-bar, trezor, klimatizace
a připojení na internet, zádveří, francouzský balkon.
Fitness, wellness, sport
Zažijte požitky starých Římanů. Bazény ve wellness centrum Rimske
Terme jsou navrženy v duchu římského koupání, naplněné termální
vodou o rozloze 450 m². K dispozici jsou vnitřní a venkovní proplouvací
panoramatický bazén 32 °C, 1× vnitřní bazén 32 °C, 4× vnitřní a 3× venkovní
bazén s vodními masážními sedadly a lůžky 35 °C. Svět sauny Varania
nabízí římskou, finskou, tureckou a infračervenou saunu, vnitřní ochlazovací
bazén, vnitřní jacuzzi, odpočinkovou místnost, 3× venkovní whirpool,
Kneippovu lázeň, venkovní terasu.
Fitness centrum, jóga, možnost wellness a léčebných procedur za poplatek,
kosmetika, manikúra, pedikúra, kadeřnictví.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci. Uvedené ceny neplatí v období
svátků – ceny a termíny na vyžádání v CK.
Údržba bazénů: 8. 5.–12. 5.

3. 1.–20. 12. (kromě svátků)
pronájem apartmánu pro 3 osoby / noc

4 990,–

pronájem apartmánu pro 4 osoby / noc

5 990,–

1× snídaně – dospělá osoba

300,–

1× snídaně – dítě 6–14 let

240,–

1× večeře – dospělá osoba

450,–

1× večeře – dítě 6–14 let

390,–

dětská postýlka / noc
1× snídaně / 1× večeře – dítě do 6 let

290,–
ZDARMA

Cena zahrnuje: 1× pronájem apartmánu, výměnu ručníků a osušek každý 3. den, závěrečný úklid, neomezený vstup wellness centra Rimske
Terme, parkování před Vilou Sissi, zapůjčení županu a osušky, vstup do fitness centra, internet.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / osoby nad 18 let / noc, děti do 7 let zdarma, děti 7–18 let 50 % sleva – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.

www.hungariatour.cz
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RELAXAČNÍ POBYTY AUTOBUSEM
Hotel Ajda****/ Hotel Termal**** – pobyty 3 noci a 7 nocí

Moravske Toplice
Informace o hotelech naleznete na straně 11 a 12.
Cena zahrnuje: 3× / 7× ubytování s polopenzí
v hotelu Ajda nebo Termal, dopravu,
neomezený vstup do termálních hotelových
bazénů, neomezený vstup do termálních
lázní TERME 3000 (včetně příjezdového dne),
neomezený vstup do hotelové sauny a fitness
centra, zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca
1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba
na místě, děti 7–18 let 50 % – platba na místě,
registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt –
platba na místě, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.

řádné lůž.
přistýlka přistýlka
ve 2 lůžk. 1 lůžkový
osoba
dítě
pokoji
pokoj
nad 15 let 12–15 let
6 990,–
7 990,–
6 790,–
4 990,–

počet
nocí
3

trasa
C

15. 11.–19. 11.

3

G, D

6 990,–

7 990,–

6 790,–

15. 9.–23. 9.

7

D

11 990,–

14 440,–

13 990,–

Hotel AJDA****
1. 4.–5. 4.

přistýlka
dítě
6–12 let
4 590,–

přistýlka
dítě do
6 let
1 690,–

4 990,–

4 590,–

1 690,–

8 990,–

7 990,–

1 690,–

Hotel TERMAL****
29. 4.–3. 5.

3

E, D

6 690,–

7 690,–

6 490,–

4 890,–

4 490,–

1 690,–

18. 8.–26. 8.

7

C

11 590,–

13 990,–

10 990,–

7 990,–

6 990,–

1 690,–

1. 9.–9. 9.

7

B

11 590,–

13 990,–

10 990,–

7 990,–

6 990,–

1 690,–

Hotel Radin A****/ Hotel Radin B**** – pobyty 3 noci a 7 nocí

Radenci

Vhodné pro klienty se zvýšeným krevním tlakem a při léčbě
kardiovaskulárních onemocnění

Informace o hotelech naleznete na straně 9.
Cena zahrnuje: 3× / 7× ubytování s polopenzí, dopravu,
neomezený vstup do vodního parku Radenci Health Resort
(včetně příjezdového dne), 1× denně vstup do světa sauny
(neplatí pro odjezdový den), zapůjčení županu a služby
delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR /
/ noc / osoby nad 18 let – platba na místě, děti 7–18 let
50 % – platba na místě, registrační poplatek 1EUR /
/ osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných
výloh a storno zájezdu.

počet nocí
3

1. 4.–5. 4.

trasa
C

řádné lůžko
ve 2 lůžk.
pokoji
5 990,–

1 lůžkový
pokoj
7 690,–

29. 4.–3. 5.

3

E, D

6 290,–

7 890,–

15. 11.–19. 11.

3

G, D

6 590,–

7 990,–

18. 8.–26. 8.

7

C

11 990,–

15 990,–

1. 9.–9. 9.

7

B

10 990,–

14 990,–

15. 9.–23. 9.

7

D

10 990,–

14 990,–

Poznámka: u termínů 1. 4.–5. 4. a 15. 11.–19. 11. je ubytování zajištěno v hotelu Radin B (pokoje s francouzským oknem).
U ostatních termínů v hotelu Radin A (pokoje s balkonem).

Hotel Bioterme**** – pobyty 3 noci a 7 nocí

Mala Nedelja

NÁSTUPNÍ MÍSTA

Informace o hotelech naleznete na straně 8.

TRASA B: Písek – Příbram – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Brno

Cena zahrnuje: 3× / 7× ubytování s polopenzí, dopravu,
vstup do termálních lázní (včetně příjezdového dne),
sauny a fitness, Wi-Fi, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27EUR /
/ noc / osoby nad 18 let – platba na místě, děti 7–18 let
50 % – platba na místě, registrační poplatek 1EUR /
/ osoba / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných
výloh a storno zájezdu.

TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň

Odjezd do Slovinska v pozdních nočních hodinách dle
odjezdového místa. Příjezd do Slovinska v dopoledních
hodinách. Vstup do termálních lázní v den příjezdu
v dopoledních hodinách dle příjezdu autobusu. Ubytování
v den příjezdu od cca 14.00 hod., předávání pokojů v den
odjezdu v dopoledních hodinách. Odjezd ze Slovinska:
v dopoledních hodinách. Přesný čas určí delegát.
Delegát je společný pro všechny 3 letoviska
(Moravske Toplice, Radenci, Mala Nedelja).
Poznámka:
dospělá osoba na přistýlce – cena
jako řádné lůžko.
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TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice –
Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno
TRASA E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA G: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha –
Humpolec – Jihlava – Brno
Trasy jsou garantovány při min. počtu 25 osob. Při menším počtu osob
na trase může být doprava zajištěna svozovým autobusem. Nástupní
místo je garantováno při min. počtu 8 osob. Garance trasy se rozumí
od nástupního místa do cílové destinace.

počet
nocí
3

trasa
C

řádné
lůžko
ve 2 lůžk.
pokoji
6 990,–

29. 4.–3. 5.
15. 11.–19. 11.

3
3

E, D
G, D

6 990,–
6 990,–

7 990,–
7 990,–

1 690,–
1 690,–

4 590,–
4 590,–

4 990,–
4 990,–

1. 9.–9. 9.

7

B

11 990,–

14 440,–

1 690,–

7 990,–

8 990,–

15. 9.–23. 9.

7

D

11 990,–

14 440,–

1 690,–

7 990,–

8 990,–

1. 4.–5. 4.
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1 lůžkový
pokoj
7 990,–

přistýlka
dítě do
4 let
1 690,–

přistýlka
dítě
4–10 let
4 590,–

přistýlka
dítě
10–14 let
4 990,–

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
109 Kč / 10 dní; 132 Kč / 12 dní; 185 Kč / 17 dní – dítě do 15 let
218 Kč / 10 dní; 264 Kč / 12 dní; 370 Kč / 17 dní – osoba 15–70 let
436 Kč / 10 dní; 528 Kč / 12 dní; 740 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. Souhlasím a to

Datum

Podpis klienta

jménem uvedených osob, aby CK Hungariatour zpracovávala v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. výše uvedené osobní údaje a to za účelem
nabízení svých služeb. 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. Beru na vědomí a to
i jménem uvedených osob, důsledky vyplývající z nesjednání připojištění.

Podpis pracovníka CK

www.hungariatour.cz
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK Hungariatour s.r.o. 2017
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)

– 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
– z měna 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).

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.

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) n
 eposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České
republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) n
 evrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě,
že se zájezd neuskuteční
c) n
 evrátí 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.

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:
– v době 30 a více dnů před plánovaným poskytnutím služeb, náhradu
ve výši 500 Kč za smlouvu o zájezdu (zájezd)

11. Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2017.
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 2017 je zpracováván v prosinci 2016.
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

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.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Seznamte se s těmito důležitými informacemi, protože jsou nedílnou součástí
Všeobecných podmínek a smlouvy O ZÁJEZDU.
Provozní doba termálních lázní a areálů
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.
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
109 Kč / 10 dní; 132 Kč / 12 dní; 185 Kč / 17 dní – dítě do 15 let
218 Kč / 10 dní; 264 Kč / 12 dní; 370 Kč / 17 dní – osoba 15–70 let
436 Kč / 10 dní; 528 Kč / 12 dní; 740 Kč / 17 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.
Cestovní pojištění – přehled limitů a výše pojistných částek Část II.,
ZPP pro pojištění léčebných výloh v zahraničí Léčebné výlohy v zahraničí
Ambulantní lékařské ošetření
Léky a další zdravotnický materiál
Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice
Léčba, diagnostika a operace
Převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR
Výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného
Akutní zubní ošetření

bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy

Výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
Pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)
Repatriace související s terorismem

maximálně 5 dní / 2 000 Kč / den
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč

Poznámka: Kompletní přehled limitů naleznete na www.hungariatour.cz

foto: Rimske Toplice, str. 22
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
sEZNaMtE sE s těMitO DůlEžitýMi iNfOrMaCEMi, PrOtOžE jsOu NEDÍlNOu sOučástÍ
VŠEOBECNýCH PODMÍNEK a sMlOuVY O ZájEZDu.
PrOVOZNÍ DOBa tErMálNÍCH láZNÍ a arEálů
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.
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
109 Kč / 10 dní; 132 Kč / 12 dní; 185 Kč / 17 dní – dítě do 15 let
218 Kč / 10 dní; 264 Kč / 12 dní; 370 Kč / 17 dní – osoba 15–70 let
436 Kč / 10 dní; 528 Kč / 12 dní; 740 Kč / 17 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.
CEstOVNÍ POjiŠtěNÍ – PřEHlED liMitů a VýŠE POjistNýCH částEK část ii.,
ZPP PrO POjiŠtěNÍ lÉčEBNýCH VýlOH V ZaHraNičÍ lÉčEBNÉ VýlOHY V ZaHraNičÍ
Ambulantní lékařské ošetření
Léky a další zdravotnický materiál
Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice
Léčba, diagnostika a operace
Převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR
Výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného
Akutní zubní ošetření

bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy

Výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
Pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)
Repatriace související s terorismem

maximálně 5 dní / 2 000 Kč / den
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč

Poznámka: Kompletní přehled limitů naleznete na www.hungariatour.cz

foto: Rimske Toplice, str. 22
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