MAĎARSKO – AUTOBUSEM – VÁNOCE 2022
Sárvár – hotel Park Inn**** – 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 (do 10,30 v sobotu a neděli): snídaně formou bufetu
10,00 – 11,30: brunch
11,30 – 14,00: oběd formou bufetu
15,00 – 16,30: odpolední snack
17,30 – 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
VÁNOCE
22.12. – 27.12.2022
(5 nocí)
TRASA B2: Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji Standard
14 500,1 lůžk. pokoj Standard
20 500,přistýlka osoba nad 14 let
10 990,přistýlka dítě 6-14 let
8 750,přistýlka dítě do 6 let
1 890,Cena zahrnuje: 5x ubytování s ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), dopravu
autobusem, neomezený vstup do termálního areálu kromě světa sauny (v den příjezdu od 15,00,
v den odjezdu do 12,00), zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do
světa sauny, vstup do fitness centra, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

