MAĎARSKO 2022
Zalakaros – hotel Park Inn**** - BUS – ALL INCLUSIVE
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.
Lázně
Město se pyšní dvěma vydatnými prameny termální vody. Ten, který zásobuje termální vodou
lázně, vyvěrá o teplotě 43 °C z hloubky přibližně 1 300 m, další o teplotě 83 °C s vysokým
obsahem minerální soli, je využíván na výrobu termální koupelové soli. Lázeňský areál
poskytuje návštěvníkům kromě 3 600 m² vodní plochy i služby wellness a fitness centra a světa
sauny (finské sauny, bio sauna, parní lázně, aroma kabiny, Kneippův bazén, zážitkové sprchy a
vířivky).
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, bronchiální astma, nealergická chronická rýma,
bronchitida, rekonvalescence po akutních onemocněních dýchacích cest, chronické
gynekologické záněty, menopauza, chronické kožní nemoci (ekzémy, lupénka).
ALL INCLUSIVE SERVICE
7,00 – 10,00: snídaně formou bufetu
10,30 – 11,30: brunch
12,00 – 15,00: oběd formou bufetu
15,30 – 17,00: odpolední snack
18,00 – 21,30: večeře formou bufetu
7,00 – 21,30: neomezená konzumace nápojů: nápoje z automatu (káva, voda, nealko nápoje a
džusy), široká nabídka čajů, točené pivo a rozlévaná vína
Cena osoba / 7 nocí
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přistýlka
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ZRUŠENO
9 790,-

12 290,-

9 790,-

1 690,-

1 690,-

1 lůžkový
pokoj
Standard
21 590,17 500,21 590,17 500,21 590,17 500,21 590,17 500,21 590,17 500,22 490,17 500,22 490,22 490,-

21 590,17 500,21 590,17 500,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování s ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), dopravu
autobusem, neomezený vstup do termálních lázní a fitness centra (v den příjezdu od 15,00,
v den odjezdu do 12,00), zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: NOVĚ – palivový příplatek 180 Kč / osoba / pobyt, pobytovou taxu cca 2
EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.
Příjezd do Zalakarose v úterý v odpoledních hodinách (cca 14,00). Dle možností hotelu
ubytování po příjezdu. V den odjezdu (úterý) předání pokoje do 12,00 hod., poté si klienti uloží
svá zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit dobu do odjezdu autobusu
v termálním areálu (za příplatek), kde mají k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR
je v úterý v pozdních večerních hodinách v cca 22,00 – 23,00, přesný čas určí delegát, a to dle
příjezdu autobusu s dalším turnusem a s ohledem na povinnou 9 hod. přestávku pro řidiče.
Příjezd do ČR ve středu v brzkých ranních hodinách. /* U posledního realizovaného turnusu je
odjezd do ČR v úterý v cca 10,00 – 14,00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v
pozdních večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1,00 – 5,00 dle
odjezdového místa). Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
TRASA A: Karlovy Vary – Rakovník – Kladno – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké
Meziříčí – Brno
TRASA B2: Praha – Benešov – 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 H: Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice – Mělník – Neratovice – Praha – Humpolec
– Jihlava – Brno
TRASA L: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Benešov – Tábor –
České Budějovice – Třeboň
TRASA N: Nový Bor – Česká Lípa – Mělník – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
Nástupní místo je garantováno při min. počtu 8 osob. Při nižším počtu je nabídnuto
nejbližší možné nástupní místo na trase. Jednotlivé trasy mohou být změněny nebo
doplněny o další nástupní místa. Doprava na některých trasách může být zajištěna
náhradní dopravou (mikrobus, osobní auto, autobusová linka, vlak atd.) V případě
náhradní dopravy je nutné přestoupit do hlavního autobusu, který zajišťuje dopravu do
cílové stanice. Zasedací pořádky jsou vytvářeny pouze do hlavních autobusů.

