SLOVINSKO 2019
Lendava – hotel Lipa***
Praha – Lendava 592 km, Brno – Lendava 368 km
Ostrava – Lendava 529 km, Písek – Lendava 497 km
Středně velký hotel je postaven uprostřed vinařský kopců a je propojen s Aquaparkem Terme
Lendava. Termální lázně Lendava jsou jedinečné termální vodou s parafínem, která má příznivý vliv
na poruchy pohybového aparátu.
Hotel nabízí 120 renovovaných 1 a 2 lůžk. pokojů, apartmánů SUITE, vybavených klimatizací,
koupelnou se sprchou, fénem, županem, WC, telefonem, kabelovou TV, trezorem, balkonem
s krásným výhledem na okolní krajinu. ECONOMY pokoje jsou menší pokoje s francouzskou postelí
(160 cm) bez možnosti přistýlky.
Hotelové služby
V hotelové restauraci se podávají snídaně formou bufetu a chutné plné penze. Kromě současné
mezinárodní kuchyně, restaurace často podává tradiční slovinská jídla (Lendava "bograč" - gulášová
polévka). Taverna s otevřenou terasou, kde si hosté mohou objednat osvěžující nápoj nebo sklenici
vína z nedaleké Lendavske Gorice. Aperitiv Bar má velký výběr alkoholických i nealkoholických
nápojů. Recepce, trezor, výtahy, Wi-Fi, parkoviště zdarma.
Fitness, wellness, sport
Hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme Lendava, který se může pochlubit více než
1800 m2 vodní plochy (vnitřní termální bazén 32-34 °C, vnitřní a venkovní proplouvací termální
bazén 34-36 °C, vnitřní zážitkový bazén 30-32 °C, vnitřní dětský bazén 30-32 °C, venkovní termální
bazén 36-38 °C). Hosté také mají vstup na letní koupaliště (venkovní plavecký bazén 50 m
s tobogány, zážitkový bazén 26-29 °C se 3 skluzavkami, dětský bazén se 2 skluzavkami 26-29 °C,
termální bazén 36-38 °C).
V pátek a v sobotu jsou bazény otevřeny pro noční koupání do 23.00. Pro úplnou relaxaci po
aktivním dnu můžete užít sauny – 1x parní komora, 2x finská, 1x infračervená. Možnost wellness a
léčebných procedur za poplatek. Venkovní tenisový kurt (za poplatek).
VSTUP DO LÁZNÍ včetně příjezdového a odjezdového dne!
ZDARMA 1 dítě do 12 let a 1 dítě do 6 let se 2 dosp. osobami (děti spí na 1 přistýlce) u pobytů
min. na 3 noci v termínech: 1.1. – 6.1., 12.4. – 12.5., 30.5. – 2.6., 7.6. – 10.6., 20.6. – 8.9., 26.9. –
2.10. – 25.10. – 3.11., 15.11. – 18.11., 20.12. – 27.12.
6.1. – 1.2.
2.6. – 21.6.
24.11. – 20.12.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji ECONOMY
1 lůžk. pokoj ECONOMY
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUITE
přistýlka osoba nad 15 let – sleva
přistýlka dítě 12-15 let – sleva
přistýlka dítě 6-12 let – sleva
přistýlka dítě do 6 let
dětská postýlka / noc
dítě 12-15 let na řádném l. v pokoji s 1 dosp. os. – sleva
dítě 6-12 let na řádném l. v pokoji s 1 dosp. os. – sleva
dítě do 6 let na řádném l. v pokoji s 1 dosp. os. – sleva
1x oběd (v Terme Lendava)

1 250,1750,1 350,1 890,1 490,10%
30%
50%
ZDARMA
210,20%
30%
50%
290,-

1.1. – 6.1.
1.2. – 26.4.
5.5. – 2.6.
21.6. – 5.7.
25.8. – 11.10.
17.11. – 24.11.
1 290,1 850,1 450,1 990,1 550,10%
30%
50%
ZDARMA
210,20%
30%
50%
290,-

26.4. – 5.5.
5.7. – 25.8.
11.10. – 17.11.
20.12. – 1.1.2020/*

1 390,1 950,1 550,2 150,1 690,10%
30%
50%
ZDARMA
210,20%
30%
50%
290,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do Aquaparku Terme Lendava (včetně
příjezdového i odjezdového dne, Check-in 14,00, Check-out 11,00), 1x vstup do sauny (10.0014.00), vstup do energetického parku, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,94 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti do 7 let zdarma, děti
7-18 let 50% – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci. /* povinný příplatek u Silvestrovského pobytu – ceny na
vyžádání v CK.

