MAĎARSKO 2020
JEZERO VELENCE – hotel Velence Resort & Spa****
Praha – jezero Velence 552 km, Brno – jezero Velence 350 km, Ostrava – jezero Velence 495
km, Písek – jezero Velence 508 km
Hotel je propojen s termálními lázněmi spojovací chodbou. Leží přímo na břehu Velenského
jezera s překrásným výhledem na jezero a Velenské hory, cca 45 km od Budapešti a 15 km od
Székesfeherváru (sjezd z dálnice M7 cca 5 min). Hotel nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje
STANDARD (v přízemí) a SUPERIOR (v patře), SUPERIOR PLUS s možností dvou
přistýlek, 2 pokoje pro tělesně postižené, SUITE pokoje. Pro rodiny s dětmi hotel doporučuje
ubytování ve dvou 2 lůžk. pokojích SUPERIOR, které jsou propojeny dveřmi. Každý pokoj má
klimatizaci, koupelnu, WC, župan, fén, SAT-TV, telefon, trezor, mini-bar, rychlovarnou konvici,
připojení na internet, balkon.
Hotelové služby
Sanse Café & Restaurant s krytou terasou a kouzelným výhledem na jezero nabízí maďarskou,
mezinárodní a vegetariánskou kuchyni, speciality na grilu, světově proslulá vína. Dále je zde
Chef’s Bistro, Papa‘s Bar, Sunset Beach Bar, Well Bar. Dětský svět – Meet Ele-Philipe! – pro
děti jsou zde připravovány animační programy. Recepce 24 hodin, úschovna kol.
Fitness, wellness, sport
Rekreační a wellness park o celkové rozloze 3600 m² (z toho je vodní plocha 1050 m²) nabízí
vnitřní termální bazén 36 ºC, 2x vnitřní termální zážitkový bazén s výhledem na jezero 36 ºC,
vnitřní jacuzzi s výhledem na jezero 34-36 ºC, venkovní termální bazén 34-36 ºC, vnitřní
zážitkový bazén 30-32 ºC, venkovní zážitkový bazén 30-32 ºC, 2x vnitřní dětský bazén 32-34 ºC,
venkovní plavecký bazén 25 m. Svět sauny (finská sauna, infra sauna, bio sauna, parní kabina,
ledová a tropická sprcha, tepidárium, solná kabina, Kneippova lázeň, jacuzzi), fitness, 2 kurty na
squash. Možnost wellness a léčebných masáží za poplatek.
AKCE 4 = 3 (Sezóna A, nástupy neděle, pondělí, kromě SVÁTKŮ)

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
přistýlka dítě do 6 let
přistýlka dítě 6-14 let
příplatek za pokoj SUPERIOR PLUS /
noc / osoba

Sezóna A
2.1. – 13.7.
30.8. – 23.12.
(kromě SVÁTKŮ)
Noci:
Noci:
NE, PO, ÚT,
PÁ, SO
ST, ČT
1 550,1 650,1 990,2 090,1 590,1 690,2 090,2 190,ZDARMA
ZDARMA
1 050,1 090,290,290,-

Sezóna B
13.7. – 30.8.
SVÁTKY:
10.4. – 13.4.
1.5. – 4.5.
30.5. – 2.6.
1 950,2 490,1 990,2 590,ZDARMA
1 290,290,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi formou bufetu, neomezený vstup do rekreačního a
wellness parku hotelu (v den příjezdu od 14,00 do 22,30, v den odjezdu od 7,00 do 11,00, během
pobytu denně od 7,00 do 22,30), zapůjčení županu a osušky, připojení na internet.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
parkování cca 5 EUR / noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: Sezóna A - min. délka pobytu 2 noci. Sezóna B - min. délka pobytu 3 noci.

