MAĎARSKO 2022
Lenti – Thermal Hotel Balance****
Praha – Lenti 557 km, Brno – Lenti 369 km, Ostrava – Lenti 533 km, Písek – Lenti 503 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.
Moderní hotel je propojen s termálními lázněmi krytou spojovací chodbou, kde si hosté
mohou bez omezení užívat služby lázní. Hotel nabízí 94 pokojů, které jsou moderně zařízené.
Pokoje SUPERIOR (klimatizace, koupelna se sprchou, fén, župan, TV, safe, mini-bar,
balkon). Pokoje SUPERIOR PLUS (klimatizace, koupelna s vanou, fén, župan, TV, safe,
mini-bar, balkon). 2 velké luxusní apartmány (SUITE) v nejvyšším patře hotelu
(klimatizace, koupelna s vanou, WC s bidetem, fén, župan, TV, safe, jídelní stůl, mini-bar,
velká terasa s možností propojení s panoramatickou zimní zahradou a vlastní vířivkou).
Všechny pokoje jsou prostorné, mají možnost přistýlek nebo dětských postýlek.
Hotelové služby
Restaurace nabízí vydatné bufetové snídaně s čerstvými bioprodukty, odpolední nabídka
dezertů. Večeře s menu o 5 chodech (čerstvé saláty a semínka, předkrmy, 2 druhy polévek, 3
hlavní jídla, která zahrnují chutné maso, zdravou rybu a chutný vegetariánský chod, dezert,
mezinárodní nabídka sýrů). Recepce, bar, dětský koutek, úschovna zavazadel. Zdarma:
parkoviště, Wi-Fi, půjčovna kol, hole nordic walking, vibrační kruhy Smovey.
Možnost zapůjčení elektrokola (za příplatek), rezervace předem.
Fitness, wellness, sport
Hosté mohou využívat:
- hotelové wellness umístěné ve 4. patře (zážitkový bazén, 4 různé sauny, možnost masáží za
poplatek)
- veřejné lázně Lenti Parke Energie Szent György – krytá část lázní nabízí plavecký bazén
28 °C, léčebný bazén 38 °C, hydromasážní bazén 38 °C, bazén pro cvičení 34 °C, dětský
bazén 34 °C., venkovní část lázní nabízí plavecký bazén, dětský bazén, léčebný bazén,
částečně krytý hydromasážní zážitkový bazén, největší zážitkový bazén lázní poskytuje
jedinečné zážitky prostřednictvím divokého proudu vody, krční masážní sprchy, masážních
vodních lehátek a 74 m dlouhé skluzavky tzv. Anakondy, svět sauny (za poplatek) se nachází
v krytých lázních v samostatné části – 2x finská sauna, 1x aromatická sauna, 1x infra sauna,
vnitřní a venkovní relaxační prostory pro odpočinek s lehátky
- krytý zážitkový svět (zážitkový bazén 33 °C určený pro mladší generaci, brouzdaliště a
skluzavka pro nejmenší, masážní lůžka, široká skluzavka, vodní hřib, gejzíry; zážitkový bazén
34-36 °C určený pro generaci středního a staršího věku masážní lůžka, masážní lavice, 4 krční
sprchy, jacuzzi, gejzíry)

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
příplatek za 1 lůžk. pokoj / noc
přistýlka osoba nad 12 let / noc
přistýlka dítě 10-12 let / noc
přistýlka dítě 4-10 let / noc
přistýlka dítě do 4 let

3.1. – 3.4.

3.4. – 1.5.
30.10. – 18.12.

1.5. – 19.6.
28.8. – 30.10.

19.6. – 3.7.

3.7. – 28.8.

1 750,590,1 550,1 490,1 290,ZDARMA

1 850,590,1 690,1 490,1 290,ZDARMA

1 950,590,1 790,1 490,1 290,ZDARMA

1 990,590,1 850,1 490,1 290,ZDARMA

2 150,590,1 950,1 490,1 290,ZDARMA

Cena zahrnuje: uvítací drink, 1x ubytování s polopenzí formou bufetu (v případě nižší
obsazenosti hotelu bude večeře formou menu), 15,30 – 16,00 „sladkou půlhodinku“, vstup do
veřejných termálních lázní Lenti, vstup do hotelového wellness s občerstvením (čaj, ovoce),
vstup do krytého zážitkového světa, zapůjčení županu a osušky, zapůjčení kol (1 hodina
ZDARMA) a holí Nordic.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 600 HUF / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
vstup do světa sauny ve veřejných lázních Lenti, parkování 600 HUF / noc /auto, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: STOP PRODEJE: 6.1. – 9.1., 11.3. – 15.3., 14.4. – 18.4., 29.4. – 1.5., 2.6. –
6.6., 18.8. – 21.8., 21.10. – 1.11. Kalkulace ceny při ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojí,
které jsou propojené dveřmi: 2 dosp. os. + 2 děti do 4 let – 2x jednolůžkový pokoj, obě děti
zdarma, 2 dosp. os. + 2 děti 4-12 let – 2x řádné l. ve 2 lůžk. pokoji, děti sleva 10% z ceny
řádného lůžka, 2 dosp. os. + 1 dítě do 4 a 1 dítě 4-12 let – 2x řádné l. ve 2 lůžk. pokoji, dítě
do 4 let sleva 15 % z ceny řádného lůžka, dítě 4-12 let sleva 10 % z ceny řádného lůžka.

