MAĎARSKO 2022
Hévíz – Lotus Therme Hotel & Spa*****
Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km, Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 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.
Exkluzivní a wellness hotel má vlastní termální lázně, nachází se v klidném prostředí
zeleného parku a je vzdálen cca 600 m od termálního jezera. Wellness centrum poskytuje
kompletní služby pro relaxaci těla, mysli a duše. Hotel nabízí 1 a 2 lůžk. klimatizované pokoje s
možností přistýlky, které mají vanu nebo sprchu, WC, fén, SAT-TV, mini-bar, trezor, přístup na
internet, balkon nebo terasu.
Hotelové služby
Restaurace Corvinus nabízí jídla formou bohatého švédského stolu, speciality maďarské i
mezinárodní kuchyně. Shali Mar Bar nabízí nápoje, koktejly, čaj, kávu, občerstvení, koláče.
Recepce, pokojová služba, internet, směnárna, obchod se suvenýry, prádelna, kadeřnictví,
kosmetika, půjčovna aut a kol.
Fitness, wellness, sport
Hotel je napájen termální vodou z jezera a hosté mají k dispozici vnitřní a venkovní bazény,
relaxační lázně, bazén s léčivou vodou, whirlpool, vodní masážní trysky. Saunový park nabízí
laconium, parní lázeň, aroma saunu, infračervené kabiny, zahradní saunu, finskou saunu.
Jeskyně se solí z Mrtvého moře. Hotel nabízí různé sportovní aktivity – 4 venkovní tenisové
kurty (od dubna), posilovna, volejbal, stolní tenis, lukostřelba, petang, jízda na koni.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku bazénu/ů. Klient nemá nárok na
kompenzaci služeb, pokud má možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 7 = 6 (celoročně)
SLEVA 3 % za včasný nákup při závazné objednávce (= úhrada zálohy ve výši 50 %) při
pobytu min. 7 nocí 60 dnů před nástupem.
9.1. – 1.4.
1.11. – 22.12.
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji s výhledem na bazény
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR (GRAND)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji s terasou (4. patro)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUITE
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji LOTUS SUITE
příplatek za 1 lůžk. pokoj / noc / osoba
přistýlka osoba nad 12 let – sleva
přistýlka dítě 5-12 let – sleva
přistýlka dítě do 5 let
příplatek za noci PÁ, SO / noc / osoba
(při pobytu min. 3 noci, bez příplatku)
Velikonoční příplatek (povinný) / osoba
(15.4. – 18.4.)
Vánoční příplatek (povinný) / osoba
(24.12. – 27.12.)
Silvestrovský příplatek (povinný) / osoba

2 590,2 790,2 990,3 090,4 150,6 290,590,20 %
50 %
ZDARMA
250,-

1.4. – 29.4.
6.6. – 1.8.
3.10. – 1.11.
2 750,2 950,3 150,3 250,4 290,6 390,590,20 %
50 %
ZDARMA
250,-

29.4. – 6.6.
1.8. – 3.10.
22.12. – 8.1.2023
2 850,3 050,3 250,3 350,4 390,6 550,590,20 %
50 %
ZDARMA
250,-

-

-

2 290,-

-

-

2 690,-

-

-

7 490,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, uvítací drink, využívání
hotelového wellness centra včetně světa sauny, zapůjčení županu, připojení na internet,
parkování, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,75 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: v době 15.4. – 18.4. (Velikonoce) je min. délka pobytu 3 noci, v době 24.12. –
2.1.2023 (Vánoce, Silvestr) je min. délka pobytu 4 noci.

