MAĎARSKO 2022
Budapešť – Aquaworld Resort Budapest****
Praha – Budapešť 528 km, Brno – Budapešť 325 km, Ostrava – Budapešť 472 km, Písek – Budapešť
485 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 je největším hotelovým komplexem propojeným s aqua-parkem ve střední Evropě. Nabízí
ubytování v elegantně vybavených pokojích STANDARD, SUPERIOR, JUNIOR SUITE a
apartmánech. Vybavení pokojů: koupelna, WC, fén, župan, klimatizace, LCD SAT-TV, Wi-Fi, rádio,
telefon, mini-bar, sejf. Všechny pokoje SUPERIOR jsou s výhledem na Budínské hory a s balkonem,
vybavené rychlovarnou konvicí pro přípravu kávy nebo čaje. Pokoje JUNIOR SUITE s výhledem na
Budínské hory (za příplatek) mají balkon. Pokoje JUNIOR SUITE s výhledem na parkoviště balkon
nemají. Některé pokoje STANDARD s výhledem na parkoviště balkon nemají (CK nezaručuje pokoj
s balkonem).
Typy pokojů a možnosti přistýlek
Dvoulůžkový pokoj STANDARD, SUPERIOR (1 pokoj) – možnost přistýlky pro 1 dítě do 14 let.
JUNIOR SUITE (1 pokoj) – možnost přistýlky pro 1 dosp. osobu nebo pro max. 2 děti do 14 let.
Apartmán pro 2-4 osoby (1 ložnice + obývací pokoj) – možnost přistýlky pro 1 dosp. osobu nebo pro
max. 2 děti do 14 let. Apartmán pro 4-6 osob (2 ložnice + obývací pokoj) – možnost přistýlky pro 1
dosp. osobu nebo pro 2 děti do 14 let. Rodinný pokoj – 2 dvoulůžkové pokoje propojené dveřmi,
v každém pokoji možnost 1 přistýlky pro dítě do 14 let.
Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bufetu, kavárna, bar v orientálních lázních, recepce, Wi-Fi
připojení k internetu ZDARMA v celém hotelu. Parkoviště zdarma, podzemní garáže za poplatek.
Fitness, wellness, sport
Hosté mohou využívat orientální lázně, wellness a fitness centrum hotelu (vnitřní a venkovní relaxační
bazén, mandalový bazén, turecká parní lázeň hamam, finská sauna a parní kabina). Hosté mají přímý
vstup do Aquaworldu (17 vnitřních a venkovních bazénů, 180 m dlouhá horská řeka, 11 skluzavek
různých délek, bazén s umělým vlnobitím, bazén pro milovníky surfování, skokanská věž, svět sauny
za poplatek a mnoho dalších atrakcí). Vstup na některé skluzavky a atrakce je omezen výškou
dítěte – více informací na www.hungariatour.cz. 2 kurty na squash, otevřené tenisové kurty za
poplatek.
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.

NOVĚ AKCE 3 = 2 (1.6. – 26.6.) – platí pouze pro pokoje STANDARD a SUPERIOR
AKCE 4 = 3 (9.1. – 26.6., 4.9. – 20.10., 6.11. – 18.12.)
SLEVA 5 % za včasný nákup při závazné objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50 %) 60 dnů
před nástupem (platí pro pobyty v období 1.1. – 26.6. a 4.9. – 20.12.).

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji JUNIOR SUITE
řádné l. v apartmánu pro 2-4 osoby
řádné l. v apartmánu pro 4-6 osob
řádné l. v rodinném pokoji pro 4-6 osob /*
přistýlka dítě do 7 let
přistýlka dítě 7-14 let
přistýlka osoba nad 14 let
příplatek za domácí zvíře / noc
příplatek za podzemní garáž / noc
příplatek za výhled na Budínské hory / pokoj / noc

POVINNÉ PŘÍPLATKY
Velikonoční příplatek pro noci 14.4., 15.4.,
16.4., 17.4., 18.4.
Formule 1 pro noci 29.7., 30.7., 31.7.
Silvestrovský příplatek 31.12.

1.1. – 9.1.
26.6. – 4.9.
18.12. – 1.1.2023
2 590,3 890,2 790,4 090,2 990,3 290,2 490,2 290,ZDARMA
1 090,1 690,400,230,250,-

9.1. – 27.3.
6.11. – 18.12.

27.3. – 26.6.
4.9. – 6.11.

2 090,2 890,2 390,3 190,2 490,2 790,2 390,2 090,ZDARMA
1 090,1 690,400,230,250,-

2 290,3 290,2 490,3 690,2 690,2 990,2 450,2 190,ZDARMA
1 090,1 690,400,230,250,-

osoba nad 14 let / noc
1 050,-

dítě 7-14 let / noc
750,-

1 050,3 990,-

750,3 490,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, vstup do wellness, fitness a lázeňského centra hotelu,
neomezený vstup do Aquaworldu, zapůjčení županu, parkování na parkovišti u hotelu, připojení na
internet, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: minimální délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE a slevy za včasný nákup se nevztahují na
příplatky. Uvedené AKCE nelze kombinovat, to znamená, že nelze získávat více nocí ZDARMA
v rámci jednoho pobytu (např. 8 = 6 atd.). /* Platí pouze při ubytování 2 dosp. osob + 2 dětí do 14
let ve 2 dvoulůžkových pokojích propojených dveřmi.

