MAĎARSKO 2020
Egerszalók – hotel Saliris Resort****
Praha – Egerszalók 662 km, Brno – Egerszalók 459 km, Ostrava – Egerszalók 370 km, Písek –
Egerszalók 641 km
Hotel, který je propojený s vlastními termálními lázněmi, leží v nádherném přírodním prostředí
obklopený borovými lesy. Termální voda vyvěrající z hloubky 426 m o teplotě 65-68 °C vytvořila
ojedinělé vápencové usazeniny – solný kopec, který je charakteristický pro své okolí. Hotel nabízí 2
lůžkové pokoje STANDARD, SUPERIOR (s panoramatickým výhledem), SUPERIOR PLUS (s
výhledem na solný kopec), které mají možnost 1 přistýlky pro 1 dítě do 14 let. Upozorňujeme, že
jednotlivé kategorie pokojů se liší pouze výhledem. Vybavení a velikosti pokojů jsou stejné.
Přistýlka pro dospělou osobu není možná. Pro rodiny hotel doporučuje dva 2 lůžk. pokoje
propojené dveřmi, apartmány (SUITE) s možností přistýlky (ložnice, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem) a 3 pokoje pro zdravotně postižené. Vybavení pokojů: koupelna s WC, TV (placené
programy), Wi-Fi, mini-bar, k dispozici varná konvice, káva, čaj, safe, klimatizace, každý pokoj má
terasu s možností posezení.
Hotelové služby
Hostům k dispozici restaurace v 6. patře s nádherným výhledem na horu Kékes. Bar se širokým
výběrem nápojů je umístěn v horním patře v lobby hotelu. Wi-Fi připojení k internetu ve veřejných
prostorách hotelu zdarma. Parkování na parkovišti nebo v garážích za poplatek.
Fitness, wellness, sport
Termální lázně a zábavný park nabízí celkem 17 venkovních a vnitřních bazénů o vodní ploše 1900
m² - zážitkové, léčebné, jacuzzi, skluzavka, dětské bazény. Svět sauny (za poplatek) patří k dalším
možnostem relaxace klientů. Možnost různých wellness a léčebných procedur za poplatek.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR PLUS
1 lůžk. pokoj STANDARD
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR PLUS
přistýlka osoba nad 14 let – sleva
přistýlka dítě 4-14 let – sleva
přistýlka dítě do 4 let

5.1. – 1.5.
1.9. – 21.12.
Noci:
Noci:
NE, PO, ÚT,
PÁ, SO
ST, ČT
1 890,2 190,2 050,2 350,2 190,2 490,2 950,3 450,3 190,3 690,3 450,3 990,10 %
50 %
ZDARMA

1.5. – 1.7.

1.7. – 1.9.

Noci:
Noci:
NE, PO, ÚT, PÁ, SO
ST, ČT
1 850,2 050,1 990,2 190,2 050,2 350,2 890,3 090,3 150,3 390,3 390,3 650,10 %
50 %
ZDARMA

2 190,2 350,2 490,3 450,3 690,3 990,10 %
50 %
ZDARMA

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí (snídaně – bufet, večeře menu 4 chody nebo bufet, dle
obsazenosti hotelu), neomezený vstup do lázeňského komplexu, fitness, zapůjčení županu, připojení
na internet.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,1 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do
světa sauny, garáž nebo parkoviště 6 EUR / noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a
storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Uvedené ceny neplatí v období SVÁTKŮ: 14.2. – 15.2.,
3.4. – 13.4., 30.4. – 2.5., 15.5. – 16.5., 29.5. – 1.6., 20.8. – 22.8., 23.10. – 1.11. Ceny rodinných
pokojů (2x 1/2 propojené) a apartmánů (SUITE) na vyžádání v CK. Příjezdový a odjezdový den
není možný v sobotu.

