SLOVINSKO 2022
BLED – hotel Park****
Praha – Bled 609 km, Brno – Bled 503 km, Ostrava – Bled 692 km, Písek – Bled 474 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 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, SATTV, Wi-Fi zdarma, trezor, telefon, mini-bar, balkon s výhledem na jezero nebo do parku.
Pokoje s výhledem na jezero mají trezor a jsou klimatizované.
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 28 °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 2x vnitřní a 1x venkovní termální bazén 30 ºC, 2x termální whirlpool 36 ºC, dětský
bazén 30 ºC, 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.
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.
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.

Ubytování se snídaní
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji směrem na jezero
1 lůžk. pokoj směrem na jezero
přistýlka dítě do 6 let
přistýlka dítě 6-12 let – sleva
přistýlka osoba nad 12 let – sleva
řádné l. dítě 6-12 let – sleva
dětská postýlka / noc
Ubytování s polopenzí
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji směrem na jezero
1 lůžk. pokoj směrem na jezero
přistýlka dítě do 6 let
přistýlka dítě 6-12 let – sleva
přistýlka osoba nad 12 let – sleva
řádné l. dítě 6-12 let – sleva
dětská postýlka / noc

1.4. – 14.4.
1.11. – 23.12.

14.4. – 8.7.
4.9. – 1.11.
23.12. – 30.12.

8.7. – 4.9.

1 450,2 390,1 750,2 890,ZDARMA
50 %
30 %
15 %
200,-

1 790,2 990,2 190,3 590,ZDARMA
50 %
30 %
15 %
200,-

2 190,3 590,2 590,4 390,ZDARMA
50 %
30 %
15 %
200,-

1 790,2 690,2 090,3 190,ZDARMA
50 %
30 %
15 %
200,-

2 090,3 290,2 450,3 890,ZDARMA
50 %
30 %
15 %
200,-

2 450,3 890,2 890,4 750,ZDARMA
50 %
30 %
15 %
200,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní nebo s polopenzí, vstup do wellness centra hotelu,
Wi-Fi, zapůjčení županu, parkování při pobytu 5 nocí a více.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3,13 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti 1,56 EUR /
noc – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, parkování
(při pobytu méně než 5 nocí) 10 EUR / den – platba na místě, pojištění léčebných výloh a
storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci. Domácí mazlíčci nejsou povoleni. Povinný příplatek u
Silvestrovského pobytu – ceny na vyžádání v CK. Wellness Živa bude v období 28.3. –
7.4.2022 z důvodu pravidelné údržby zavřeno.

