MAĎARSKO 2020
Hotel Európa Fit****superior
Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km, Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 km
Hotel se nachází v centru Hévízu, ve vzdálenosti 400 m od termálního jezera a hostům
poskytuje širokou nabídku služeb na vysoké úrovni.
Hotel nabízí pokoje STANDARD (23-25 m²) s možností přistýlky pro dítě do 18 let, pokoje
SUPERIOR (23-25 m²) s výhledem do zahrady, s možností přistýlky pro dítě do 18 let.
Apartmány nebo rodinné pokoje (38 m²) – ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky pro
2 děti do 18 let. Vybavení pokojů a apartmánů: klimatizace, koupelna, WC, fén, trezor,
telefon, TV-SAT, Wi-Fi zdarma, mini-bar, varná konvice k přípravě kávy a čaje, zdarma
minerální voda při příjezdu, balkon nebo terasa.
Apartmány SUITE (53 m²) – ložnice, obývací pokoj s rozkládací rohovou pohovkou.
Vybavení – klimatizace, koupelna s vanou i sprchou, WC, fén, trezor, telefon, nová
velkoformátová TV-SAT, Wi-Fi zdarma, dokovací stanice iPad, mini-bar, kávovar Nespresso
Pixie, varná konvice k přípravě kávy a čaje, zdarma minerální voda při příjezdu, balkon nebo
terasa.
Hotelové služby
Restaurace Citrus nabízí jídla formou bohatého bufetu maďarské i mezinárodní kuchyně. V
blízkosti venkovního bazénu se nachází zahrada s letním grilem, kde jsou v létě připravovány
osvěžující nápoje, lehké pokrmy a skvělé koktejly. Mandarin Bar & Café hýčká hosty
koktejlovými specialitami, lákavými zákusky a širokou škálou různých druhů káv. Večer se o
neopakovatelnou atmosféru v kavárně stará živá hudba. Recepce 24 hod., výtah, pokojový
servis, prádelna, čistírna, dětský koutek, internet, podzemní garáže.
Fitness, wellness, sport
Hostům k dispozici wellness centrum (vnitřní wellness bazén, termální bazén, vnitřní
zážitkový bazén, nové vnitřní dětské brouzdaliště, whirlpool, vnitřní a venkovní plavecký
bazén, v létě rodinný bazén Acapulco - 270 m², Kneippova lázeň), svět sauny (finské sauny,
infrasauna, parní lázně, zážitkové sprchy, herbárium, ReneSanarium), v prvním patře tropická
zážitková sauna pro naturisty. Fitness, stolní tenis, kulečník, půjčovna kol, podvodní
gymnastika, nordic walking, jóga. Léčebné a wellness procedury za poplatek.
SLEVA 100 Kč / osoba (na řádném l.) / noc při závazné objednávce pobytu (= úhrada
zálohy ve výši 50 %) 60 dnů před nástupem.
AKCE 7 = 6 (5.1. – 10.4., 17.5. – 19.7., 22.11. – 20.12.)

řádné lůžko ve 2 lůž. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
řádné lůžko ve 2 lůž. pokoji SUPERIOR
řádné lůžko v apartmánu / rodinném pokoji
řádné l. v apartmánu SUITE
přistýlka dítě do 7 let
přistýlka dítě 7-14 let
přistýlka dítě 14-18 let

5.1. – 10.4.
27.9. – 20.12.
2 090,2 490,2 390,2 490,3 590,ZDARMA
1 190,1 590,-

10.4. – 27.9.
2 290,2 690,2 690,2 790,3 690,ZDARMA
1 190,1 590,-

Cena zahrnuje: uvítací drink, 1x ubytování s polopenzí, polední polévkový bufet v období
3.1. – 13.6. a 31.8. – 20.12. (není v ceně v den příjezdu a odjezdu), vstup do wellness centra
hotelu, zapůjčení županu. Wi-Fi připojení a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
parkování v podzemní garáži cca 7 EUR / noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a
storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. V období SVÁTKŮ (10.4. – 13.4., 30.4. – 3.5., 29.5. –
1.6., 20.8. – 23.8., 22.10. – 25.10.) je min. délka pobytu 3 noci. Cena přistýlky pro dospělou
osobu je stejná jako cena řádného lůžka ve vybrané kategorii pokoje / apartmánu.
V apartmánu / rodinném pokoji se 2 dospělými osobami mohou být pouze 2 děti do 18 let, 3.
dítě do 7 let platí cenu přistýlky pro dítě 7-14 let. AKCE se nevztahují na příplatky.

