MAĎARSKO 2020
ZALAKAROS – hotel Freya***
Praha – Zalakaros 560 km, Brno – Zalakaros 360 km, Ostrava – Zalakaros 498 km, Písek –
Zalakaros 465 km
Hotel je propojen s léčebnými lázněmi Gránit spojovací chodbou, takže jsou vnitřní
bazény i v zimě rychle a pohodlně dostupné. Nachází se v překrásně udržovaném parku.
Hotel nabízí 1 a 2 lůžk. pokoje s možností přistýlky, v každém pokoji je koupelna s
odděleným WC, balkon, telefon, TV a mini-bar. V hotelu nejsou k dispozici rodinné
propojené pokoje. Klimatizace za příplatek.
Hotelové služby
V hotelu je hostům k dispozici restaurace k podávání snídaní a večeří formou bufetu, kavárna,
drink-bar, obchod s dárkovými předměty, drogerií, dětský koutek, kulečník, parkoviště za
poplatek.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté využívají veřejné termální lázně Gránit s vodní plochou cca 4000 m² uprostřed
upraveného a zalesněného parku s bazény o teplotě 28-36 °C (termální bazény, vnitřní a
venkovní zážitkové bazény, vnitřní a venkovní dětský svět, tobogány, bazén s vlnobitím).
Možnost masáží a léčebné procedury za poplatek.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
přistýlka osoba nad 12 let
přistýlka dítě 6-12 let
přistýlka dítě 3-6 let
přistýlka dítě do 3 let

SEZÓNA A
2.1. – 1.5.
1.10. – 20.12.

SEZÓNA B
1.5. – 1.7.
1.9. – 1.10.

SEZÓNA C
1.7. – 1.9.

1 390,1 690,1 090,850,150,ZDARMA

1 490,1 790,1 190,890,150,ZDARMA

1 590,1 850,1 290,950,150,ZDARMA

SEZÓNA D
SVÁTKY:
9.4. – 13.4.
29.5. – 1.6.
20.8. – 23.8.
23.10. – 1.11.
1 890,2 290,1 390,1 150,150,ZDARMA

Cena zahrnuje (Sezóna A, B, C): 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, vstupné do
termálních lázní GRÁNIT (kromě zážitkové části, léčebného centra a sauny), zapůjčení
županu (pro osoby nad 18 let), Wi-Fi, služby delegáta.
Cena nezahrnuje (Sezóna A, B, C): pobytovou taxu cca 600 HUF / noc / osoby nad 18 let –
platba na místě, parkoviště za poplatek cca 600 HUF / den – platba na místě, vstupné do
zážitkové části lázní, léčebného centra a sauny 7 EUR / osoba / den, pojištění léčebných výloh
a storno zájezdu.
Cena zahrnuje (Sezóna D – SVÁTKY): 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, vstupné
do termálních lázní GRÁNIT, do zážitkové části, léčebného centra a sauny, zapůjčení županu
(pro osoby nad 18 let), Wi-Fi, služby delegáta.
Cena nezahrnuje (Sezóna D – SVÁTKY): pobytovou taxu cca 600 HUF / noc / osoby nad
18 let – platba na místě, parkoviště za poplatek cca 600 HUF / den – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci. V termínu 9.4. – 13.4. (Velikonoce) je min. délka
pobytu 4 noci.

