MAĎARSKO 2020
Lipót – hotel Orchidea**** - ALL INCLUSIVE
Praha – Lipót 380 km, Brno – Lipót 180 km, Ostrava – Lipót 326 km, Písek – Lipót 346 km
Hotel, který má vlastní termální lázně, se nachází v příjemném a klidném prostředí malé
vesničky Lipót, nedaleko Dunaje mezi městy Győr a Mosonmagyaróvár. Nedaleko hotelu
jsou vybudovány městské letní termální lázně (duben – září). Nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje
s možností 1-2 přistýlek, vybavené klimatizací, koupelnou, fénem, WC, SAT-TV, Wi-Fi,
telefonem, trezorem, mini-barem, většina pokojů s balkonem.
Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bufetu, nabízí mezinárodní, maďarské speciality, dietní
stravu, vegetariánskou stravu, kavárna, wellness bar, vinný sklípek, Wi-Fi zdarma, parkování.
Fitness, wellness, sport
Hostům k dispozici neomezené využívání wellness centra hotelu (venkovní bazén a vnitřní
zážitkový bazén s termální vodou, čtyři typy infračervených saun – světelná, zvuková,
bylinná a aromatická, finská sauna, využití fitness a relaxační místnosti). Nedaleko hotelu
jsou vybudovány letní termální lázně (duben – září), které se nacházejí v klidném a
překrásném přírodním prostředí, hosté se mohou těšit na 2x termální bazén 33-38 ºC, 1x
plavecký bazén, 1x zážitkový bazén 31-33 ºC (tobogán, skokanská deska, masážní vodopád,
podvodní masáže, jacuzzi, gejzír), 1x plážový bazén 28-30 ºC (vlnobití, obří tobogány, dětská
část, gejzír), 1x dětský bazén 30-32 ºC, vodní mlýn se saunou umístěný na ostrově.
ALL INCLUSIVE SERVICE
07.30 – 10.00: snídaně formou bufetu
12.00 – 14.00: oběd formou bufetu
16.00 – 17.00: odpolední svačina formou bufetu – káva, čaj, koláč, ovoce
18.30 – 21.00: večeře formou bufetu
11.00 – 22.00: minerálka, Pepsi Cola, Schweppes orange, Toma ovocné šťávy, čaj, káva,
rozlévaná vína, točené pivo BORSODI, domácí pálenka
5.1. – 20.12.
kromě SVÁTKŮ
BALÍČEK 2 NOCI
řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji
přistýlka dítě do 3 let
přistýlka dítě 3-10 let
přistýlka dítě 10-14 let
BALÍČEK 3 NOCI
řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji
přistýlka dítě do 3 let
přistýlka dítě 3-10 let
přistýlka dítě 10-14 let
BALÍČEK 4 NOCI
řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji
přistýlka dítě do 3 let
přistýlka dítě 3-10 let
přistýlka dítě 10-14 let
Příplatek za letní sezónu 15.6. – 15.9.
osoba nad 14 let / noc
dítě do 3 let
dítě 3-10 let / noc
dítě 10-14 let /noc

3 890,ZDARMA
2 290,2 990,5 690,ZDARMA
3 490,4 290,7 390,ZDARMA
4 590,5 690,290,ZDARMA
190,190,-

Cena zahrnuje: 2x/3x/4x ubytování s ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out),
neomezený vstup do wellness centra hotelu (v den příjezdu od 14.00 do 23.00, během pobytu
denně od 7.00 do 23.00, v den odjezdu do 10.00), zapůjčení županu a osušky, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,6 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
vstupné do městských letních termálních lázní, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Výše uvedené ceny neplatí v období SVÁTKŮ: 13.3.
– 15.3., 9.4. – 14.4., 30.4. – 3.5., 29.5. – 1.6., 22.10. – 1.11.

