MAĎARSKO 2020
Ostřihom – Portobello Wellness & Yacht Hotel Esztergom****
Praha – Ostřihom 514 km, Brno – Ostřihom 315 km, Ostrava – Ostřihom 342 km, Písek –
Ostřihom 474 km
Hotel se nachází v centru historického města Ostřihom, v tichém a klidném prostředí, 40 km
od Budapešti a je propojený s aquaparkem Aquasziget Spa Esztergom (vnitřní a venkovní
bazény, vířivky, sauny).
Hotel nabízí komfortně zařízené pokoje STANDARD (v pokoji může být umístěna max. 1
přistýlka a 1 dětská postýlka), rodinné pokoje (ložnice a obývací pokoj s možností přistýlky
pro 1 dítě do 14 let nebo 2 děti do 10 let) a apartmány (ložnice a obývací pokoj – s možností
přistýlky pro 2 děti do 14 let nebo 1 dosp. osobu). Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna
(vana/sprcha), fén, župan, LCD-TV, Wi-Fi, telefon, trezor, mini-bar.
Hotelové služby
Restaurace nabízí jídla formou bufetu. Maďarská a mezinárodní kuchyně je připravovaná
z kvalitních místních surovin, tématické kulinářské akce pro hosty, večeře ve francouzském
stylu. Lobby bar nabízí různé občerstvení, míchané koktejly, kávu a čaj, kavárna, drink bar.
K dispozici recepce, úschovna zavazadel, půjčovna kol, koutek pro děti, dětské hřiště, obchod
se suvenýry, parkování zdarma, garáže.
Fitness, wellness, sport
Hosté mají přístup do aquaparku Aquasziget Spa Esztergom (vnitřní zážitkový bazén
s různými efekty, whirlpool, dětský bazén, dva tobogány, infrasauna, venkovní plavecký
bazén, 2 obří skluzavky, venkovní zážitkové bazény, svět sauny).
AKCE 4 = 3 (2.1. – 21.12., kromě SVÁTKŮ)
2.1. – 16.6.
2.9. – 21.12.
(kromě
SVÁTKŮ)

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
řádné l. v rodinném pokoji / apartmánu
přistýlka osoba nad 12 let – sleva
přistýlka dítě 6-12 let – sleva
přistýlka dítě do 6 let
Silvestr. příplatek (povinný) / osoba

1 790,2 390,2 190,20 %
50 %
ZDARMA
-

16.6. – 2.9.
+ SVÁTKY:
9.4. – 14.4.
1.5. – 3.5.
28.5. – 1.6.
20.8. – 23.8.
22.10. – 1.11.
21.12. – 2.1.2021
2 190,2 890,2 590,20 %
50 %
ZDARMA
4 190,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do aquaparku Aquasziget Spa
Esztergom, připojení na internet, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,2 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
parkování v garáži 5 EUR / auto / noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno
zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, to znamená, že nelze získávat více nocí
ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=10 atd.) a neplatí v období SVÁTKŮ.
V době SVÁTKŮ je min. délka pobytu 3 noci. V ostatních termínech 2 noci.

