MAĎARSKO 2019
Sárvár - Spirit Hotel Thermal Spa*****
Praha – Sárvár 462 km, Brno – Sárvár 259 km, Ostrava – Sárvár 440 km, Písek – Sárvár 374 km
Tento jedinečný hotel má vlastní termální lázně a je obklopen lesy a jezery v maďarském regionu
s křišťálově čistým vzduchem. 5 hvězdiček hotelu symbolizuje harmonii 5 elementů – vody, země, ohně,
vzduchu a ducha. Hotel nabízí 2 lůžkové pokoje typu PREMIUM s francouzskou postelí, typu ORIENTAL
s kulatou postelí, jednolůžkové pokoje PREMIUM, GRAND s fantasy koutkem, KING s vířivkou. Vybavení
pokojů: klimatizace, koupelna se sprchovým koutem a WC, fén, SAT-TV, WI-FI připojení, telefon, mini-bar,
trezor, balkon.
Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bohatého bufetu, kavárna, cukrárna, lobby bar, denní bar, noční bar,
vinárna, zimní zahrada, dětský koutek, místnost pro společenské a karetní hry, koncertní sál, obchod se
suvenýry, ordinace lékařů, WI-FI internet ve společných prostorách, uzavřené parkoviště za poplatek.
Fitness, wellness, sport
Hostům k dispozici neomezené využívání lázeňského a wellness centra (zážitkové a termální bazény – vnitřní
a venkovní, dětské bazény – vnitřní a venkovní, velká vířivka, termální vířivka vnitřní a venkovní, Kneippova
lázeň, 25 m x 12 m plavecký bazén), ostrov sauny (parní kabina, růžová sauna, bio sauna, finská sauna, infra
sauna, aroma kabiny, laconium, frigidárium, podzemní sauna, venkovní vířivka, tropická zážitková sprcha,
klidová zóna), fitness centrum, squash, bowling, venkovní tenisový kurt.
AKCE 7 = 6 (2. 1. – 22. 12., kromě 14.3. – 17.3., 18.4. – 22.4., 7.6. – 10.6., 16.8. – 20.8., 30.10. – 3.11.)
SLEVA 5 % za včasný nákup při závazné objednávce = úhrada zálohy ve výši 50 % 45 dní před
nástupem na pobyt (nástupní den pobytu se nezapočítává). Slevu nelze uplatnit na balíčky, dětské ceny
a příplatky.
8.1. – 18.4.
5.5. – 7.6.
10.6. – 14.7.
31.8. – 30.9.
Noci:
NE, PO, ÚT,
ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

2 890,3 200,3 050,3 200,3 590,-

2 990,3 350,3 200,3 390,3 750,-

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji PREMIUM
1 lůžk. pokoj PREMIUM
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji ORIENTAL
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji GRAND
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji KING
Velikonoční příplatek 18.4. – 22.4. (povinný) / osoba
Příplatek v období 22.12. – 2.1.2020 (povinný) / osoba
Silvestr. příplatek 31.12. (povinný) / osoba

2.1. – 8.1.
22.4. – 5.5.
7.6. – 10.6.
14.7. – 31.8.
30.9. – 22.12.
Noci:
Noci:
NE, PO, ÚT,
PÁ, SO
ST, ČT
3 250,3 490,3 390,3 590,3 950,-

3 450,3 690,3 550,3 690,4 090,-

Balíček na 3 noci „SPIRIT MIDWEEK“ – nástupy: neděle, pondělí, úterý

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji PREMIUM
1 lůžk. pokoj PREMIUM

6.1. – 20.4.
28.4. - 1.6.
1.9. – 1.11.
11.11. – 20.12.
7 790,9 790,-

Další noc
(čt)

2 590,3 290,-

SVÁTKY:
18.4. – 22.4.
22.12. – 2.1.2020

3 590,3 790,3 690,3 890,4 190,1 990,2 090,8 990,-

Balíček na 4 noci „SPIRIT SUMMER“ – nástupy: neděle, pondělí

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji PREMIUM
1 lůžk. pokoj PREMIUM

2.6. – 1.9.
5.5. – 4.10.
(kromě 16.8. – 20.8.)
9 890,- 8 890,11 690,- 10 690,-

Další noc
(čt)
2 490,2 890,-

Cena zahrnuje: 1x / 3x (balíček na 3 noci SPIRIT MIDWEEK) / 4x (balíček na 4 noci SPIRIT SUMMER)
ubytování s polopenzí formou bohatého bufetu, neomezené využívání lázeňského a wellness centra (v den
příjezdu od 14.00, v den odjezdu do 11.00), fitness centra, zapůjčení županu a osušky, připojení na internet,
služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,6 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, parkoviště 6 EUR /
noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: v době SVÁTKŮ je min. délka pobytu 3 noci, ostatní dny je min. délka pobytu 2 noci. Pes za
příplatek 450 Kč / noc. Děti na přistýlce: do 3 let ZDARMA, 3-6 let 1 490 Kč / noc, 6-12 let 1 890 Kč / noc.
Děti do 3 let povinné příplatky neplatí. Děti 3-12 let mají z povinných příplatků slevu 50 %. Při pobytu 7
nocí se účtují všechny noci dle sloupce (noci: NE, PO, ÚT, ST, ČT).

