MAĎARSKO 2021
Bükfürdő – Caramell Premium Resort****superior
Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km, Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő 359
km
COVID-19: S ohledem na výjimečnou situaci spojenou s pandemií Vás informujeme, že v případě
uzavření hranic garantujeme vrácení Vašich úhrad v plné výši, včetně pojištění.
Hotel Caramell byl renovován na podzim roku 2016. Má vlastní wellness centrum, které svým klientům
nabízí relaxaci a wellness služby. Nachází se v klidné části na okraji letoviska Bükfürdő, cca 600 m od
veřejných termálních lázní.
Hotel nabízí 142 klimatizovaných pokojů. Pokoje STANDARD (28-31 m²) s možností 2 přistýlek pro
děti, možnost propojených pokojů, koupelna se sprchou, WC, fén, župan, trezor, mini-bar, LCD TV,
telefon, Wi-Fi, balkon nebo terasa. Pokoje PREMIUM (29-32 m²) s možností 1 přistýlky pro dítě,
možnost propojených pokojů, koupelna s vanou nebo sprchou, WC, fén, župan, trezor, mini-bar, LCD
TV, telefon, Wi-Fi, balkon nebo terasa. SUITE STANDARD (50-53 m²) – ložnice, velký obývací pokoj
s rozkládací pohovkou pro 2 děti, koupelna s vanou, WC, fén, župan, trezor, mini-bar, LCD TV, telefon,
Wi-Fi, balkon nebo terasa. SUITE PREMIUM (52-55 m²) – ložnice, velký obývací pokoj s rozkládací
pohovkou pro 2 děti, koupelna s vanou a sprchou, 2x WC, fén, župan, trezor, mini-bar, LCD TV, telefon,
Wi-Fi, balkon nebo terasa.
Hotelové služby
Restaurace Mandala nabízí snídaně a večeře formou bufetu. Restaurace Cardamom, bar Cayenne, bar
Buddha, recepce 24 hodin, dětský klub Caramella s animačními programy, Wi-Fi zdarma v celém hotelu,
půjčovna kol, hlídané parkoviště zdarma.
Fitness, wellness, sport
Hosté využívají wellness ZEN SPA – krytý zážitkový bazén 32-34 °C se sluneční terasou na střeše,
vnitřní dětský bazén 32-34 °C v oddělené části s lehátky, sezónní venkovní bazén se sluneční terasou,
brouzdaliště, wellness bar, relaxační zóna, dětský koutek.
Svět saun – turecká parní lázeň, finská sauna, infra sauna, aroma sauna, bio sauna, bylinková sauna, solná
jeskyně.
SILENT ZONE – wellness ostrov pro osoby nad 16 let – oáza nerušené a klidné relaxace – 2x vnitřní
termální bazén 34-36 °C, 36-38 °C, finská a infra sauna, turecká parní lázeň s aromaterapií, tepidárium s
barevnou terapií.
Dále hotel nabízí esoterické, holistické a další služby na bázi přírodních léčivých metod – vytvoření
energetické harmonie mezi tělem a duší, meditační programy (ranní meditace, vodní gymnastika, atd).
Fitness místnost, nordic walking, stolní tenis, bowling.
V blízkosti hotelu se nachází Kristály Torony (Chrystal Tower) – zážitkový lanový park s více jak 1 km
tratí, velká houpačka, trampolína a další atrakce.
AKCE 7 = 6 (14. 6. – 29.12.)
SLEVA 5 % za včasný nákup při závazné objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50 %) 90
dnů před nástupem.
SLEVA 5 % při pobytu 3 noci

SLEVA 10 % při pobytu 4 noci
SLEVA 15 % při pobytu 5 a 6 nocí
(Je možné kombinovat se slevou za včasný nákup.)
Cena:
osoba / noc / polopenze

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
STANDARD
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
PREMIUM
řádné l. ve 2 lůžk. SUITE
STANDARD
řádné l. ve 2 lůžk. SUITE
PREMIUM
příplatek za 1 lůžk. pokoj /
noc
dítě do 3 let
dítě 3-12 let na přistýlce

14. 6. – 19.8.
24. 8. – 1.9.
(min. délka pobytu
2 noci)
Noci:
Noci:
NE, PO, PÁ, SO
ÚT, ST,
ČT
1 790,1 990,-

1. 9. – 20.12.
(min. délka pobytu
2 noci)

19. 8. – 24.8.
Svátek
(min. délka
pobytu 3 noci)

20.12. – 29.12.
Svátek
(min. délka
pobytu 3 noci)

Noci:
NE, PO,
ÚT, ST,
ČT
1 690,-

Noci:
PÁ, SO

1 890,-

2 250,-

2 450,-

2 090,-

2 290,-

1 990,-

2 190,-

2 550,-

2 750,-

2 490,-

2 690,-

2 390,-

2 590,-

2 890,-

3 090,-

2 790,-

2 990,-

2 690,-

2 890,-

3 190,-

3 390,-

890,-

890,-

890,-

890,-

890,-

890,-

ZDARMA
1 090,-

pes / noc
790,(pouze v pokoji Standard)
příplatek za propojené
1 000,rodinné pokoje
STANDARD / PREMIUM
/ noc
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí formou bufetu v restauraci Mandala, neomezený vstup do
wellness ZEN SPA, světa sauny a wellness ostrova SILENT ZONE (pro osoby nad 16 let), zapůjčení
županu, Wi-Fi, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,6 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, parkování 4
EUR / noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: v pokoji Standard je možné umístit 2 přistýlky, v pokoji Premium je možné umístit pouze 1
přistýlku.

