MAĎARSKO 2020
Hévíz – Thermal Hévíz Ensana Health Spa Hotel
Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km, Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 km
Hotel má vlastní termální lázně. Nachází se v centru lázeňského města Hévíz uprostřed
zeleně, přibližně ve vzdálenosti 5 minut chůze od termálního jezera.
Pokoje STANDARD (25 m²) 1. - 7. patro s možností přistýlky pro dítě, s výhledem na
lesopark nebo na město. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s vanou, WC, fén, župan,
TV, telefon, Wi-Fi zdarma, rádio, trezor, mini-bar (za poplatek), balkon, možnost propojení
pokojů. Při rezervaci je možno uvést požadavek na výhled, který je bez garance.
Pokoje SUPERIOR (25 m²) 5. - 7. patro s možností přistýlky pro dítě, s výhledem na jezero.
Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s vanou, WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi zdarma,
rádio, trezor, mini-bar (za poplatek), varná konvice, káva, čaj, balkon, možnost propojení
pokojů. Pokoje jsou kompletně renovované, nelze ubytovat domácího mazlíčka.
SUITE (52 m²) – ložnice a obývací pokoj s možností přistýlky pro 2 děti, s výhledem na
město. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s vanou a sprchou, WC, bidet, fén, župan,
TV, telefon, Wi-Fi zdarma, rádio, trezor, mini-bar (za poplatek), varná konvice, káva, čaj,
balkon.
Hotelové služby
Restaurace Tavirózsa nabízí maďarská, mezinárodní a dietní jídla formou bufetu, živá hudba
k poslechu. Borostyan Brasserie nabízí různá piva, chutná jídla, příjemnou obsluhu a
komfortní prostředí. V Café Ciklámen můžete ochutnat ledové speciality, koláče a jemné
koktejly. Ve večerních hodinách zde hraje živá hudba. 24 hod. recepce, trezor, Wi-Fi, čistírna,
parkování zdarma, garáže (300 m od hotelu) za poplatek, půjčovna aut a kol.
Fitness, wellness, sport
Hostům je k dispozici vodní svět: vnitřní plavecký bazén (10 x 16 m, 28 °C), 2 vnitřní
termální bazény (33 °C, 37 °C), whirlpool, venkovní termální bazén 33 °C se sluneční terasou
(otevřen od poloviny dubna do poloviny října), venkovní zážitkový bazén o rozloze 200 m² s
podvodními masážními tryskami, vodopády a gejzíry, světelnými efekty a hudbou (otevřen po
celý rok), jacuzzi, sauna, parní komora, finská sauna v zahradě. Možnost wellness a
léčebných procedur za poplatek. Hosté mohou využít fitness, sportovní programy (jóga, aqua
aerobic, ranní cvičení, nordic walking).
AKCE 4 = 3, 8=6 (2.1. – 20.12.)
U pobytů 7 a více nocí: parkování zdarma, 1x uvítací drink, 1x odpolední káva a
zákusek
11.1. – 1.3.
15.11. – 23.12.
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
příplatek za pokoj SUITE / noc
přistýlka dítě do 6 let
přistýlka dítě 6-14 let
pes / noc

2 250,2 850,2 390,3 190,1 990,ZDARMA
1 290,550,-

2.1. – 11.1.
1.3. – 10.4.
11.5. – 21.6.
1.10. – 15.11.
2 350,2 950,2 590,3 390,1 990,ZDARMA
1 290,550,-

10.4. – 11.5.
21.6. – 1.10.

2 550,3 150,2 690,3 490,1 990,ZDARMA
1 290,550,-

příplatek za balíček „WELCOME TO
HÉVÍZ“ / osoba (1x masáž celého těla 40
min. + 1 vstupenka do termálního jezera)

1 090,-

příplatek za balíček „RELAX & BEAUTY“
/ osoba (1x hydratační ošetření obličeje 50
min., 1x masáž celého těla 50 min.)

2 390,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, v rámci polopenze 1 nealkoholický nápoj (1
nealko nápoj nebo 1 minerální voda nebo1 káva nebo 1 čaj), neomezené využívání všech
hotelových bazénů, zapůjčení županu, Wi-Fi připojení a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
parkování 3 EUR / noc / auto – platba na místě, vstupné do termálního jezera, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu
vyhrazeno.): venkovní zážitkový bazén: 29.3. – 31.3., 11.10. – 13.10., plavecký bazén a
jaccuzi: 14.6. – 16.6., 13.12. – 15.12.

