MAĎARSKO 2020
Hévíz – hotel Panoráma***
Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km, Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 km
Hotel je propojen vytápěnou chodbou s termálními bazény, které se nacházejí v
revmatologickém a rehabilitačním centru Szt. András, kde je možno si objednat různé
procedury. Hotel se nachází blízko největšího jezera s horkou termální vodou v Evropě.
Nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje SUPERIOR, vybavené koupelnou se sprchovým koutem, WC,
TV, Wi-Fi zdarma, telefonem, mini-barem a balkonem. Není možná přistýlka.
Hotelové služby
Restaurace nabízí návštěvníkům pokrmy mezinárodní a maďarské kuchyně, stravování je
formou bufetu. Na hosty čeká v hotelovém lobby baru celá řada specialit (káva, zákusky a
nápoje). K dispozici recepce 24 hodin, trezor, úschova zavazadel, obchod s dárkovými
předměty, kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, půjčovna kol. Parkování na uzavřeném
parkovišti nebo v podzemní garáži (za poplatek).
Fitness, wellness, sport
V případě nepříznivého počasí a v zimních měsících mohou hoteloví hosté využít koupání v
revmatologicko-rehabilitačních lázních „Szent András“ (spojení chodbou). Zde se nachází 7
krytých bazénů: termální bazén 35-36 ºC, trakční lázeň 34,5 ºC, 2x sedací termální bazén 37
ºC, 38 ºC, zážitkový bazén 32-34 ºC, 2x léčebný tělocvičný bazén (v odpoledních hodinách
funguje jako jacuzzi) 32 ºC, 32-34 ºC, dále je možnost využívat bazény v hotelu Spa
Hévíz**** (terapeutický bazén 35 ºC, jacuzzi 35 ºC).
Cca 200 od hotelu se nachází termální jezero. Teplota vody dosahuje v létě 32-35 ºC, v zimě, i
při venkovní teplotě -10 ºC, neklesá pod 23 ºC. Na hladině rozkvetlý egyptský lotos a indický
leknín dodávají jezeru kouzlo romantiky. Voda je obohacená vápníkem, magnesiem, sodíkem,
chloridem, hydrogen karbonátem a jinými látkami, které jsou léčivé.
Klienti hotelu si mohou vybrat mezi koupáním v termálních bazénech nebo v jezeře (klienti si
vyzvednou vstupenku při příjezdu v recepci hotelu).
Možnost léčebných procedur (za poplatek). K dispozici infra sauna, masáže (za poplatek).
WELLNESS balíček 3 noci
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
WELLNESS balíček 4 noci
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR

4.1. – 1.4.

1.4. – 25.10.

25.10. – 20.12.

4 290,4 890,-

4 790,5 490,-

4 390,5 090,-

5 550,6 150,-

6 190,7 090,-

5 790,6 690,-

Cena zahrnuje: 3x/4x ubytování s polopenzí, polední polévkový bufet (kromě příjezdového
a odjezdového dne), 3x/4x vstup do termálních bazénů hotelu (3 hod.) či 3x/4x vstup do
termálního jezera (3 hod.) – klienti si vyzvednou vstupenku při příjezdu v recepci hotelu,
zapůjčení županu, Wi-Fi, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
garáž cca 8 EUR / auto / noc nebo parkoviště cca 6 EUR / auto / noc – platba na místě (z
kapacitních důvodů není možná rezervace předem), pojištění léčebných výloh a storno
zájezdu.

