MAĎARSKO 2020
Eger – Imola Hotel Platán****
Praha – Eger 668 km, Brno – Eger 465 km, Ostrava – Eger 367 km, Písek – Eger 648 km
Hotel, který má vlastní termální lázně, nabízí klidné prostředí pro dospělé osoby, rodiče,
prarodiče, kteří si chtějí odpočinout od každodenních a rodičovských povinností. Nachází se
v centru města Eger, v blízkosti veřejných termálních lázní.
Hotel nabízí 29 pokojů PREMIUM (24-27 m²), 3 Junior Suite (35-39 m²) a 19 apartmánů
DE LUXE (45-52 m²) s výhledem na hory Eged ve východním křídle a s výhledem na
termální lázně v západním křídle. Vybavení pokojů: stěnové vytápění a chlazení, koupelna se
sprchovým koutem, LCD-TV, Wi-Fi, mini-bar, trezor, balkon.
Hotelové služby
Restaurace nabízí tradiční maďarskou i mezinárodní kuchyni, ušlechtilá vína z egerské
oblasti. K dispozici recepce, lobby bar, podzemní garáže zdarma.
Fitness, wellness, sport
V hotelu hostům k dispozici krytý zážitkový bazén se zábavnými prvky (krční sprcha,
perličková koupel, masáž zad), krytý termální bazén, krytý bazén se slanou vodou, jacuzzi,
venkovní termální bazén, svět sauny (bio sauna, aroma sauna, finská sauna, senná alpská
sauna, infračervená kabina, parní kabina, Kneippův bazén). Fitness místnost, minigolf.
Možnost wellness a léčebných procedur za poplatek.
Hoteloví hosté mohou po celý rok bezplatně využívat služeb sousedních termálních lázní
včetně zážitkové části (není propojen krytou spojovací chodbou).

Pobyty 1-2 noci
řádné l. ve 2 lůžkovém pokoji PREMIUM
1 lůžkový pokoj PREMIUM
Pobyty 3 noci a více
řádné l. ve 2 lůžkovém pokoji PREMIUM
1 lůžkový pokoj PREMIUM
příplatek za pokoj DE LUXE SUITE / noc /
osoba
přistýlka v pokoji DE LUXE SUITE

2.1. – 1.7.
1.10. – 20.12.
kromě SVÁTKŮ

1.7. – 1.10.
kromě SVÁTKŮ

2 190,2 990,-

2 390,3 190,-

1 790,2 590,490,-

1 990,2 750,490,-

1 650,-

1 850,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x snídani formou bufetu, 1x večeři (3 chody – servírovaná),
neomezený vstup do Platán Wellness a světa sauny (8,00 – 20,00), neomezený vstup do
městských termálních lázní v den příjezdu i odjezdu (není propojen krytou spojovací
chodbou), internet, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené ceny neplatí v období SVÁTKŮ (13.3. – 15.3., 10.4. – 14.4., 1.5. – 3.5.,
29.5. – 2.6., 20.8. – 23.8., 22.10. – 25.10., 1.11.) – ceny na vyžádání v CK.

