MAĎARSKO 2020
LENTI – Thermal Hotel Balance****
Program: 1. den odjezd v ranních hodinách, příjezd do Lenti, od cca 15,00 ubytování,
koupání a relaxace ve wellness centru hotelu a v termálních lázních, večeře v hotelu. 2. a 3.
den snídaně, koupání a relaxace ve wellness centru hotelu a v termálních lázních, večeře
v hotelu. 4. den snídaně, koupání a relaxace ve wellness centru hotelu a v termálních lázních.
Pokoje jsou k dispozici do 11,00. V cca 11,15 odjezd. V odpoledních hodinách příjezd do ČR.
termíny

30.4. – 3.5. (čt-ne)
7.5. – 10.5. (čt-ne)
27.9. – 30.9. (ne-st)
15.11. – 18.11. (ne-st)

počet
nocí

trasa

3
3
3
3

A
D
B3
L

řádné l.
ve 2 lůžk.
pokoji
SUPERIOR
6 690,6 690,6 690,6 690,-

přistýlka přistýlka přistýlka
dítě
dítě
4-10 let do 4 let
5 990,5 990,5 990,5 990,-

5 590,5 590,5 590,5 590,-

1 590,1 590,1 590,1 590,-

1 lůžk.
pokoj
SUPERIOR
8 190,8 190,8 190,8 190,-

Cena zahrnuje: uvítací drink, 3x ubytování, 3x polopenzi formou bufetu, 15.30 -16.00
„sladkou půlhodinku“, neomezený vstup do veřejných termálních lázní Lenti, vstup do
hotelového wellness a sauny (4. patro) s občerstvením (čaj, ovoce), vstup do nové kryté
zážitkové části (zážitkový bazén 33 °C určený pro mladší generaci: brouzdaliště a skluzavka
pro nejmenší, masážní lůžka, široká skluzavka, vodní hřib, gejzíry, zážitkový bazén 34 až 36
°C určený pro generaci středního a staršího věku: masážní lůžka, masážní lavice, 4 krční
sprchy, jacuzzi, gejzíry), dopravu, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA A: Karlovy Vary – Rakovník – Kladno – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké
Meziříčí – Brno
TRASA B3: Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov
– Vyškov – Brno
TRASA L: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Benešov – Tábor –
České Budějovice – Třeboň
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.

