MAĎARSKO 2022
Sárvár – Spirit Hotel Thermal Spa***** - RELAX BUS
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.
Program: 1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do Sárváru, od cca 14,00 ubytování a
koupání v lázních hotelu, večeře. 2. den – 4. den snídaně, koupání a relaxace, večeře. 5. den
snídaně, koupání a relaxace. Pokoje jsou k dispozici do 11,00. V odpoledních hodinách příjezd
do ČR.
termíny
3.4. – 7.4. (ne-čt)
13.11. – 17.11. (ne-čt)

počet
nocí
4
4

trasa
B2
B2

řádné l. ve 2 lůžkovém
pokoji PREMIUM
11 990,11 990,-

1 lůžk. pokoj PREMIUM
14 590,14 590,-

Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí formou bohatého bufetu, neomezené využívání
„oázy“ lázeňského wellness centra (10 000 m², vnitřní a venkovní bazény s termální vodou,
zážitkové bazény, vířivky, Kneippův bazén, krytý plavecký bazén 25 m x 12 m), využívání světa
sauny (parní kabina, růžová sauna, finská sauna, infra sauna, aroma kabina, Laconium,
Frigidarium, venkovní vířivka, tropická zážitková sprcha), fitness centrum, dopravu, zapůjčení
županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: NOVĚ – palivový příplatek 180 Kč / osoba / pobyt, pobytovou taxu cca
1,5 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA B2: Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – 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.

