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Moravske Toplice

apartmány
Prekmurska vas Ajda****

NOVINKA

Praha–Moravske Toplice 574 km, Brno–Moravske
Toplice 347 km, Ostrava–Moravske Toplice 511 km,
Písek–Moravske Toplice 479 km
Nové moderní domy se nacházejí v areálu termálního
komplexu Terme 3000.
Obklopené zelení a stínem, jsou ideální volbou pro relaxaci
v přírodě, v srdci Prekmurských luk, bohatých na rostliny
a byliny s příznivým účinkem na zdraví a pohodu. Tyto
moderní budovy byly inspirovány tradičními domky
Prekmurje s doškovou střechou známé jako „cimprače”.
Domky jsou pokryté doškovou střechou a mají dřevěné
prvky, které jim dodávají přirozenou vzdušnost a teplo.
Velké skleněné plochy umožňují průnik světla do místností
a výhled do pestré krajiny Prekmurje.
Apartmán TYP A pro 3–4 osoby (30,2 m²):
koupelna se sprchovým koutem, fén, WC, v patře ložnice
(1 lůžko 140 × 200), v přízemí ložnice (2 lůžka 90 × 200),
obývací pokoj s rozkládací sedací soupravou (80 × 190 –
možnost přistýlky) s plně vybaveným kuchyňským koutem,
lednice, TV, Wi-Fi, 2 terasy.
Apartmán TYP B pro 4–6 osob (60,6 m²):
koupelna se sprchovým koutem, fén, WC, v patře ložnice
(2 lůžka 90 × 200), v přízemí ložnice (2 lůžka 90 × 200),
obývací pokoj s rozkládací sedací soupravou (80 × 190 –
možnost přistýlky), pohovka, plně vybavený kuchyňský
kout, lednice, TV, Wi-Fi, terasa.
Hosté mají neomezený vstup do termálního komplexu
Terme 3000.

7. 1.–2. 2.
5. 11.–21. 12.

2. 2.–26. 4.
2. 5.–29. 6.
2. 9.–26. 10.

26. 4.–2. 5.
29. 6.–2. 9.
26. 10.–5. 11.

Noci:
Noci:
NE, PO, ÚT, PÁ, SO
ST, ČT

Noci:
PO–NE

Noci:
NE, PO,
ÚT, ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

pronájem apartmánu TYPU A při obsazení 3 osobami / 1 noc

4 000,–

4 300,–

4 200,–

4 600,–

5 500,–

pronájem apartmánu TYPU A při obsazení 3 osobami
+ 1 dítětem do 12 let (na přistýlce) / 1 noc

4 800,–

5 100,–

6 000,–

5 400,–

6 300,–

pronájem apartmánu TYPU B při obsazení 4 osobami / 1 noc

6 000,–

6 500,–

6 700,–

7 300,–

8 800,–

pronájem apartmánu TYPU B při obsazení 4 osobami
+ 1 dítětem do 12 let (na přistýlce) / 1 noc

6 800,–

7 300,–

7 500,–

8 100,–

9 600,–

pronájem apartmánu TYPU B při obsazení 4 osobami
+ 2 dětmi do 12 let (na přistýlce) / 1 noc

7 600,–

8 100,–

8 300,–

9 100,–

10 400,–

pronájem apartmánu TYPU B při obsazení 4 osobami
+ 1 dítětem do 12 let + 1 osobou nad 12 let (na přistýlce) / 1 noc

8 100,–

8 600,–

8 800,–

9 400,–

10 900,–

pronájem apartmánu TYPU B při obsazení 4 osobami
+ 1 osobou nad 12 let (na přistýlce) / 1 noc

7 300,–

7 800,–

8 000,–

8 600,–

10 100,–

pronájem apartmánu TYPU B při obsazení 4 osobami
+ 2 osobami nad 12 let (na přistýlce) / 1 noc

8 600,–

9 100,–

9 300,–

9 900,–

11 400,–

Cena zahrnuje: 1× pronájem apartmánu s polopenzí (stravování v restauraci hotelu AJDA), neomezený vstup do termálních lázní TERME 3000
(v den příjezdu od 14.00 h, v den odjezdu do 11.00 h), neomezený vstup do Wellness centra a sauny hotelu Ajda (v den příjezdu i odjezdu,
možno i před check in a check out), Wi-Fi, 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 v hotelu Livada za příplatek 5 EUR / noc, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

Moravske Toplice

hotel Ajda****
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 a je propojen novou krytou spojovací
chodbou s vnitřními bazény Terme 3000.
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 hotelového wellness
centra (vnitřní bazén 34–36 °C, 2× venkovní bazén 30–33 °C,
venkovní dětský bazén 25–32 °C, 2× whirlpool 35–37 °C,
vnitřní a venkovní přírodní bazén 37–38 °C, svět sauny –
2× finská, 2× turecká, 1× infračervená, 1× laconium), ale
i do bazénů sousedního hotelu Termal a do Terme 3000
(krytá spojovací chodba). Fitness, sauny, solárium.
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: 1. 1.–7. 1., 29. 3.–3. 4., 27. 4.–3. 6., 22. 6.–9. 9.,
25. 9.–3. 10., 26. 10.–4. 11., 16. 11.–20. 11., 21. 12.–30. 12.

AKCE 4 = 3 (7. 1.–7. 3., 25. 3.–26. 3.)
SLEVA 8 % při závazné objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši
50 %) do 28. 2. 2018. Nelze kombinovat s dalšími slevami a akcemi.

7. 1.–2. 2.
3. 6.–22. 6.
25. 11.–21. 12.

2. 2.–27. 4.
2. 5.–3. 6.
22. 6.–6. 7.
19. 8.–14. 10.
18. 11.–25. 11.

27. 4.–2. 5.
6. 7.–19. 8.
14. 10.–18. 11.
1 990,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji ECONOMY

1 790,–

1 890,–

1 lůžkový pokoj ECONOMY

2 550,–

2 750,–

2 850,–

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji CLASSIC
1 lůžkový pokoj CLASSIC
řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji PREMIUM
1 lůžkový pokoj PREMIUM
řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji SUITE
přistýlka osoba nad 15 let – sleva

1 850,–
2 650,–
1 950,–
2 790,–
2 590,–
10 %

1 950,–
2 850,–
2 090,–
3 050,–
2 750,–
10 %

2 050,–
2 950,–
2 150,–
3 150,–
2 850,–
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 %

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness centra hotelu Ajda včetně odjezdového dne, možno i před check
in (14.00 h) a po check out (11.00 h), neomezený vstup do termálních lázní TERME 3000 (v den příjezdu od 14.00 h, v den odjezdu do 11.00 h),
neomezený vstup do hotelové sauny (2× finská, 2× turecká, 1× infračervená, 1× laconium) a fitness centra, Wi-Fi, 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.

POBYTY AUTOBUSEM (7 nocí)
s jednodenním výletem do Lublaně v ceně
Lublaň – program jednodenního výletu s průvodcem
V cca 8.30 h odjezd z hotelu, v cca 10.15 h příjezd do Lublaně.
Prohlídku začneme na Prešernovo náměstí u sochy France
Prešerna, slavného slovinského básníka, který se přátelil
s neméně slavným Karlem Hynkem Máchou.
Na náměstí se již setkáme s dílem slavného slovinského architekta
Jože Plečnika (Trojitý most, kolonáda). Přejdeme řeku Ljubljanici,
prohlédneme si Dračí most a dozvíme se, proč je právě drak
symbolem města.
Prohlídka starého města, městská katedrála se sousedícími
budovami, barokní Mestni trg s radnicí a fontánou tří řek, Stari trg
a Gornji trg – nejlépe zachovaná původní středověká část města,

pozůstatky římské osady Emona a další díla Jože Plečnika – Ilyrský
památník, Križanke, Národní a univerzitní knihovna.
Pokračujeme přes Kongresové náměstí s významnými budovami
Kazina, Slovinská filharmonie, Lublaňská univerzita, kostel Svaté
trojice, Plečnikovo gymnázium.
Procházíme se podél Náměstí republiky s parlamentem a dozvíme
se o desetidenní válce, po které se Slovinsko v roce 1991 stalo
nezávislou republikou.
Skončíme u „Mrakodrapu”, první výškové stavby v bývalé
Jugoslávii. Prohlídku zakončíme návštěvou Plečnikova domu.
Odjezd zpět do hotelu v cca 15.30 h.

Radenci

Moravske Toplice

hotel Radin A****

hotel Termal****

Vhodné pro klienty se zvýšeným krevním tlakem a při léčbě
kardiovaskulárních onemocnění.
Lázně Radenci byly vybudovány na přírodním zdroji minerální
vody. Lázně jsou známé i díky své minerální vodě Radenska.
Lázně jsou vyhlášeny svými nejmodernějšími lékařskými přístroji
pro kardiovaskulární diagnostická vyšetření.
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), onemocnění ledvin a močových cest,
osteoporóza, revmatizmus, artróza.

V září 2017 byla vybudována nová krytá spojovací chodba
mezi hotelem Termal a vnitřními bazény Terme 3000.
Lázně Terme 3000 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 a další. Jedinečná je černá termální voda s léčebnými
účinky vyvěrá z hloubky 1 175 až 1 467 metrů a má teplotu 72 °C.
V roce 1964 byla tato voda prohlášena za přírodní léčivou.
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.

Cena zahrnuje (hotel Termal): 7× ubytování s polopenzí,
dopravu, 1 denní výlet do Lublaně s průvodcem,
neomezený vstup do termálních hotelových bazénů,
neomezený vstup do termálních lázní TERME 3000,
neomezený vstup do hotelové sauny a fitness centra,
zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena zahrnuje (hotel Radin A): 7× ubytování s polopenzí,
dopravu, 1 denní výlet do Lublaně s průvodcem, neomezený
vstup do vodního parku Radenci Health Resort, 1× denně
vstup do světa sauny, zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje (hotel Termal, hotel Radin A):
pobytovou taxu cca 1,27 EUR / noc / osoby nad 18 let,
registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt.

řádné lůžko ve 2 lůžkovém pokoji
TRASY

Hotel Radin A

Hotel Termal

7. 4.–14. 4.

E

11 990,–

12 590,–

19. 5.–26. 5.
30. 6.–7. 7.
21. 7.–28. 7.
28. 7.–4. 8.
4. 8.–11. 8.
18. 8.–25. 8.

O2
L
D
M
A
L

11 990,–
11 990,–
12 590,–
12 590,–
12 590,–
11 990,–

12 590,–
12 590,–
12 990,–
12 990,–
12 990,–
12 590,–

1. 9.–8. 9.

E

11 990,–

12 590,–

8. 9.–15. 9.

D

11 990,–

12 590,–

NÁSTUPNÍ MÍSTA – TRASA A: Karlovy Vary – Rakovník – Kladno – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno
TRASA E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA L: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
TRASA M: Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA O2: Praha – Příbram – Písek – České Budějovice – Třeboň
Praha
Dlouhá třída 38, PSČ 110 00
Vchod z Rybné ulice
Tel.: 736 485 865

Písek
Harantova 1359, PSČ 397 01
Tel.: 737 332 565

www.hungariatour.cz

Brno
Solniční 13, PSČ 602 00
Tel.: 603 485 226

Ostrava
Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00
Tel.: 603 159 357

info@hungariatour.cz

