MAĎARSKO 2020
Celldömölk – JUFA Vulkan Camping-Resort**** - MOBILNÍ DOMY – NOVINKA
Praha – Celldömölk 473 km, Brno – Celldömölk 274 km, Ostrava – Celldömölk 419 km, Písek –
Celldömölk 389 km
Nové moderní MOBILNÍ DOMY mají volný přístup k infrastruktuře nedalekého termálního
koupaliště a lázní JUFA Vulkan Thermen.
Vulkanické léčivé a zážitkové lázně se rozprostírají na ploše 1 600 m², v překrásném prostředí 5
milionů let starého vulkanického vrchu Ság, v údolí Sághegy.
V kempu se nachází 24 nových moderních mobilních domů (cca 30 m²), které jsou vybaveny vším, co
potřebujete pro Vaši dovolenou: dvě útulné ložnice, otevřený obývací prostor s rozkládací pohovkou,
vybavená kuchyň (lednice, sporák, mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí), koupelna se sprchou a
WC, ručníky, župany, ložní prádlo, klimatizace, vytápění, trezor, Wi-Fi, terasa (cca 10 m²).
Hotelové služby a služby kempu
Hotelová restaurace a kavárna s verandou, recepce, Wi-Fi připojení v celém hotelu, kulečník, šipky,
herna, fitness. V kempu jsou k dispozici: dětské hřiště, mini-obchod, pračky se sušičkou a sušárna,
parkování. Klienti se mohou individuálně stravovat v GRILL restauraci, která se nachází v kempu.
Fitness, wellness, sport
Hosté využívají termální lázně o vodní ploše 1600 m² (krytý 25 m dlouhý plavecký bazén 25-27 °C,
krytý výukový bazén 30 °C, ochlazovací bazén u sauny 10-12 °C, krytý termální léčivý bazén 33-34
°C, kombinovaný krytý a otevřený sedací bazén s léčivou vodou 36-37 °C, venkovní dětský bazén se
skluzavkou 30-32 °C – letní provoz, dětský bazén na hraní 28-30 ºC – letní provoz, zážitkový bazén s
rozlohou 560 m² – letní provoz). Sauna, parní kabina, relaxační prostory, kadeřnictví, manikúra,
pedikúra, kosmetika, solárium, léčebné procedury a wellness masáže, aerobic, půjčovna kol. Hřiště na
plážový volejbal a házenou, hřiště na míčové sporty.
AKCE 1+1, 1 noc placená + 1 noc ZDARMA (platí celoročně na neomezený počet nocí)
AKCE se vztahuje pouze na ubytování, nevztahuje se na stravování, které se platí dle počtu nocí
pobytu.

pronájem mobilního domu (pro max. 6 osob) / noc
pes / noc
1x snídaně – dospělá osoba / dítě 4-16 let
1x oběd – dospělá osoba / dítě 4-16 let
1x večeře – dospělá osoba / dítě 4-16 let
stravování pro děti do 4 let (pouze při objednání stravování
pro 2 dosp. osoby)

1.1. – 28.6.
10.9. – 24.12.

28.6. – 10.9.
24.12. – 6.1.2021

2 290,-

2 990,300,220,- / 140,220,- / 140,290,- / 190,ZDARMA

Cena zahrnuje: 1x pronájem mobilního domu (klimatizovaný a vytápěný), neomezený vstup do
termálních lázní VULKAN, ručníky a ložní prádlo, vybavená kuchyně (mikrovlnná trouba, lednice,
sporák), připojení na internet.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, povinný
poplatek za závěrečný úklid 25 EUR / pobyt / mobilní dům – platba na místě, pojištění léčebných
výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 1 noc. Výše uvedené ceny platí i v době SVÁTKŮ. Stravování je
zajištěno v restauraci hotelu Jufa Vulkan Thermen Resort****.

