MAĎARSKO 2020
Sárvár – Thermal Sárvár Ensana Health Spa Hotel**** - ALL INCLUSIVE
Praha – Sárvár 462 km, Brno – Sárvár 259 km, Ostrava – Sárvár 440 km, Písek – Sárvár 374 km
Hotel, který má vlastní termální lázně, se nachází v překrásném zeleném prostředí, v sousedství
dvěstěletého Arboreta Sárvár, které má vchod z hotelové zahrady (vstup zdarma). Je ideálním místem
pro dokonalý oddech.
Hotel nabízí 1 a 2 pokoje SUPERIOR (20 m²) s možností přistýlky, které jsou kompletně renovované.
Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna, WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi zdarma, rádio, trezor,
mini-bar, balkon nebo francouzský balkon, možnost propojení pokojů. Nelze ubytovat domácího
mazlíčka. Výhled na parkoviště nebo na termální bazén nebo na ulici Rákoczi – konkrétní výhled
nelze zajistit, pouze Váš požadavek při objednávce pobytu nahlásíme.
Hotelové služby
Restaurace s nabídkou vynikající maďarské a mezinárodní kuchyně, kavárna Átrium, v létě zahradní
bar. K dispozici recepce, trezor, Wi-Fi připojení, parkoviště.
ALL INCLUSIVE SERVICE
07.00 – 10.00 – bohatá snídaně formou bufetu
10.00 – 21.00 – káva, čaj, minerální voda, ovocné šťávy z automatu, v létě – zmrzlina v kavárně
„Átrium Eszpresszó“ nebo v zahradě, sezónní ovoce (3 druhy) – v zimě do 17.30
12.00 – 14.00 – oběd formou bufetu, čepované pivo, rozlévané víno a minerálka. Oběd formou
bufetu je zajištěn při odpovídající obsazenosti hotelu, která je min. 25 osob. Při nižším počtu
osob je oběd zajištěn servírovanou formou.
14.00 – 18.00 (v zimním období do 17.30) – slané a sladké drobné pečivo, zmrzlina v kavárně
„Átrium Eszpresszó“ nebo v zahradě v letním období
19.00 – 21.00 – večeře formou bufetu kombinovaná s výběrem z menu, čepované pivo, rozlévané víno
a minerálka
Na pokoji do minibaru Vám bude jednou denně doplněna láhev minerálky zdarma.
Fitness, wellness, sport
V hotelu se nachází Vodní svět – polokrytý zážitkový bazén s termální vodou (30-34 °C), krytý
termální bazén (12,5 x 8 m, 36 °C), venkovní bazén s mixovanou termální vodou a pitnou vodou,
v letním období je bazén naplněn pitnou vodou (13,5 x 8 m, 28-32 °C), svět sauny (finská sauna,
infrasauna, aromatická kabina, parní koupel), oddechová část Zsolnai s lehátky a fontánou,
bezprostřední vchod do arboreta, terasa na slunění s lehátky, solárium. Za poplatek: wellness masáže a
relaxační koupele. Relaxační solná jeskyně: solná terapie napomáhá léčbě nemocí dýchacího ústrojí.
Denně skupinové sportovní programy.
SLEVA 20 % při pobytu 3 noci (9.1. – 1.4., 1.11. – 20.12.)
AKCE 4 = 3 (9.1. – 20.12., kromě VELIKONOC)

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
přistýlka osoba nad 14 let
příplatek za klimatizaci (1.4. – 1.10.) / pokoj / noc
Vánoční příplatek (23.12. – 30.12.) / osoba / noc
Silvestrovský příplatek (povinný) / osoba
pes / noc

9.1. – 1.4.
1.11. – 21.12.

2.1. – 9.1.
1.4. – 1.7.
1.10. – 1.11.

1.7. – 1.10.
21.12. – 2.1.2021

2 190,2 690,1 490,390,-

2 290,2 750,1 490,250,390,-

2 450,2 890,1 490,250,290,2 990,390,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezené
využívání lázní hotelu, zapůjčení županu, připojení na internet, parkování, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci a v době SVÁTKŮ 3 noci. Oběd formou bufetu je zajištěn při
odpovídající obsazenosti hotelu, která je min. 25 osob. Při nižším počtu osob je oběd zajištěn
servírovanou formou. Uvedené AKCE není možné sčítat ani jinak kombinovat, t. z. nelze získat
více nocí zdarma. Počet pokojů, který je možno objednat s uvedenými AKCEMI je omezen.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.):
termální zážitkový bazén: 4.3., 8.6. – 10.6., 31.8. – 2.9., 9.12., zahradní termální bazén 11.3., 3.6.,
9.9., 2.12., vnitřní termální bazén: 4.3., 8.6., 31.8., 9.12.

