MAĎARSKO 2020
Hajdúszoboszló – hotel Aqua Sol****
Praha – Hajdúszoboszló 772 km, Brno – Hajdúszoboszló 570 km, Ostrava – Hajdúszoboszló 563 km,
Písek – Hajdúszoboszló 753 km
Hotel je propojen s termálními lázněmi a zážitkovým areálem Aqua–Palace.
Klimatizované prosklené přemostění na prvním patře hotelu spojuje hotel s termálními lázněmi a
letním koupalištěm s mořskou pláží. Hotel nabízí 1 a 2 lůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky (rozkládací lůžko, nedoporučujeme pro dospělé osoby), propojené pokoje. Vybavení pokojů:
koupelna, WC, fén, župan, SAT-TV, telefon, trezor, Wi-Fi zdarma, mini-bar, balkon, terasa nebo
francouzský balkon.
Hotelové služby
Klimatizovaná restaurace s letní terasou k podávání jídel formou bufetu, drink-bar, drogerie, úschovna
zavazadel, uzavřené parkoviště a krytá garáž za příplatek.
Fitness, wellness, sport
Do termálních lázní mají hosté neomezený vstup (léčebné lázně: 4 venkovní termální bazény jsou
propojeny širokými krytými chodbami, uvnitř haly jsou 3 kryté bazény s odlišnou teplotou léčivé vody
32, 36 a 38 °C). Dále je hostům k dispozici koupaliště (13 bazénů s termální a sladkou vodou – bazén
s vlnobitím, plavecký bazén, perličkový a dětský s pozoruhodnými zážitky. Aquapark (za příplatek)
nabízí velké množství vodních atrakcí včetně velkých skluzavek (čtyřtraťová obrovská kamikadze,
mohutná skluzavka, „černá díra“, „šílená řeka“, Niagara, big hole, twister, z 12 metrů vysoké věže
můžete sjíždět z devíti možných skluzavek). Děti pobaví maličké vodopády, v bazénu stojící sloni
(jako živí), dětská skluzavka a dřevěné hřiště. Kdo se unaví klouzáním, může si odpočinout v proudící
řece nebo 3 nových bazénech (pro dospělé, děti a nejmenší).
Aqua-Palace s vodní plochou 1 600 m² je zážitkem nejenom pro rodiny s dětmi, ale také pro ty, kteří
si přejí zvláštní tématické lázně a jedinečné wellness zážitky. Koupání v bazénech je obohaceno
různými prvky: vodní masáže, masáže, prameny, proudy, bublinkové lázně, vířivky atd. Rodinné
a obří skluzavky jsou připravené pro ty, kdo milují aktivní dobrodružství ve vodě. Exkluzivní
dobrodružné bazény evokují různá období a různá místa (tropický bazén, bazén v ledové jeskyni,
bazén s kinem, termální bazén Pávai, bazén v jeskyni, římský bazén, bazén Ganga, mořský bazén).
AKCE 5 = 4 (3.1. – 11.7., 29.8. – 21.12.)
AKCE 7 = 6 (11.7. – 29.8.)

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
přistýlka osoba nad 16 let
přistýlka dítě 12-16 let
přistýlka dítě 4-12 let
přistýlka dítě do 4 let
příplatek – malá kúra
příplatek – velká kúra
příplatek – osvěžující masáž 30 min.

3.1. – 1.4.
1.11. – 21.12.
1 890,2 390,1 790,1 290,990,490,3 390,5 590,390,-

1.4. – 11.7.
29.8. – 1.11.
1 990,2 490,1 790,1 290,990,490,3 390,5 590,390,-

11.7. – 29.8.
21.12. – 3.1.2021
2 250,2 690,1 890,1 390,1 090,590,3 390,5 590,390,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní a do zážitkového
areálu Aqua-Palace, odpolední kávu a zákusek, zapůjčení županu, připojení na internet, služby
delegáta (22.5. – 27.6., 18.8. – 8.9.).
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, parkování
2 EUR / auto / noc, vstup do Aquaparku, solárium, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: malá kúra (10 procedur dle doporučení lékaře), velká kúra (20 procedur dle doporučení
lékaře).

